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I
(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) Në 1568/98 DA COMISSÃO
de 17 de Julho de 1998
que altera os anexos I, II, III e IV do Regulamento (CEE) në 2377/90 do Conselho
que prevê um processo comunitário para o estabelecimento de limites máximos
de resíduos de medicamentos veterinários nos alimentos de origem animal
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n 2377/90 do
Conselho, de 26 de Junho de 1990, que prevê um
processo comunitário para o estabelecimento de limites
máximos de resíduos de medicamentos veterinários em
alimentos de origem animal (1), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 1191/98 da
Comissão (2), e, nomeadamente, os seus artigos 6ë, 7ë e 8ë,
Considerando que, em conformidade com o Regulamento
(CEE) në 2377/90, devem ser estabelecidos progressivamente limites máximos de resíduos para todas as substâncias farmacologicamente activas utilizadas, na Comunidade, em medicamentos veterinários destinados a animais
produtores de alimentos para consumo humano;
Considerando que os limites máximos de resíduos só
devem ser estabelecidos após análise, pelo Comité dos
Medicamentos Veterinários, de todas as informações pertinentes relativas à segurança dos resíduos da substância em
questão para a saúde do consumidor de alimentos de
origem animal e à influência dos resíduos na transformação dos alimentos;
Considerando que, no estabelecimento de limites
máximos de resíduos de medicamentos veterinários em
alimentos de origem animal, é necessário indicar a
espécie animal em que os referidos resíduos podem estar
presentes, os teores admitidos nos diferentes tecidos a
analisar provenientes do animal tratado (tecido alvo),
assim como a natureza do resíduo relevante para a monitorização e controlo dos resíduos (resíduo marcador);
Considerando que, para o controlo de resíduos previsto na
legislação comunitária sobre a matéria, devem normalmente fixar-se limites máximos de resíduos no fígado e
no rim; que, todavia, muitas vezes estes órgãos são retirados das carcaças transaccionadas a nível internacional e
que, por conseguinte, é conveniente estabelecer também
(1) JO L 224 de 18. 8. 1990, p. 1.
(2) JO L 165 de 10. 6. 1998, p. 6.

limites máximos de resíduos nos tecidos muscular e
adiposo;
Considerando que, no caso de medicamentos veterinários
destinados a ser administrados a aves poedeiras, animais
produtores de leite ou abelhas produtoras de mel, devem
também ser estabelecidos limites máximos de resíduos
nos ovos, leite e mel;
Considerando que a sarafloxacina deve ser inserido no
anexo I do Regulamento (CEE) në 2377/90;
Considerando que o extracto de piretro, hamamelis virginiana, Chrysanthemi cinerariifolii flos, Echinacea
purpurea, Tanninum e natamicina devem ser inseridos
no anexo II do Regulamento (CEE) në 2377/90;
Considerando que, de modo a permitir a conclusão dos
estudos científicos, a marbofloxacina e a spectinomicina
devem ser incluídas no anexo III do Regulamento (CEE)
në 2377/90;
Considerando que se afigura que não podem ser estabelecidos limites máximos de resíduos em relação a Aristolochia spp. e suas preparações dado que os resíduos nos
alimentos de origem animal, sejam quais forem os limites,
podem constituir um perigo para a saúde do consumidor;
que a Aristolochia spp. e suas preparações deve, portanto,
ser inserida no anexo IV do Regulamento (CEE) në 2377/
/90;
Considerando que é conveniente admitir um prazo de 60
dias, antes da entrada em vigor do presente regulamento,
para que os Estados-membros possam proceder às necessárias alterações às autorizações de introdução no mercado
dos medicamentos veterinários em questão, concedidas ao
abrigo da Directiva 81/851/CEE do Conselho (3), com a
última redacção que lhe foi dada pela Directiva 93/
/40/CEE (4), para tomarem em consideração as disposições
do presente regulamento;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité Permanente dos Medicamentos Veterinários,
(3) JO L 317 de 6. 11. 1981, p. 1.
(4) JO L 214 de 24. 8. 1993, p. 31.
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ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

22. 7. 98
Artigo 2ë

Artigo 1ë
Os anexos I, II, III e IV do Regulamento (CEE) në 2377/
/90 são alterados nos termos do anexo do presente regulamento.

O presente regulamento entra em vigor no sexagésimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 17 de Julho de 1998.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

Antibióticos

1.2.

Sarafloxacina

Resíduo marcador

Salmonídeos

Espécie animal

30 µg/kg

LMR

Músculo e pele em
proporções normais»

Tecidos alvo

Observações

PT

«Sarafloxacina

Substância(s)
farmacologicamente activa(s)

1.2.3. Quinolonas

Agentes anti-infecciosos

1.

Lista das substâncias farmacologicamente activas para as quais foram fixados limites máximos de resíduos

ANEXO I

22. 7. 98
Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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Pintada
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Parconazolo

Tanninum

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

«Chrysanthemi cinerariifolii flos

Echinacea purpurea

Hamamelis virginiana

Extracto de piretro

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Espécie animal

Bovinos, equídeos

Natamicina

Exclusivamente para uso tópico»

Exclusivamente para uso tópico

Exclusivamente para uso tópico

Exclusivamente para uso tópico

Observações

Exclusivamente para uso tópico»

Observações

PT

6. Substâncias de origem vegetal

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Espécie animal

«Dihidrogenofosfato de 2-aminoetilo

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

2. Compostos orgânicos

Lista de substâncias não submetidas a um limite máximo de resíduos

ANEXO II

L 205/4
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«Marbofloxacina

Substância(s)
farmacologicamente activa(s)

Marbofloxacina

Resíduo marcador

Spectinomicina

Resíduo marcador

Suínos

Bovinos

Espécie animal

Fígado
Rim

150 µg/kg
150 µg/kg

Leite

75 µg/kg

Pele + tecido adiposo

Rim

150 µg/kg

Músculo

Fígado

150 µg/kg

50 µg/kg

Tecido adiposo

50 µg/kg

150 µg/kg

Músculo

150 µg/kg

Tecidos alvo

Rim

5 000 µg/kg

LMR

Fígado

Tecido adiposo

500 µg/kg
2 000 µg/kg

Músculo

300 µg/kg

Bovinos, suínos, aves de capoeira

Leite

Tecidos alvo

200 µg/kg

LMR

Bovinos

Espécie animal

Os LMR provisórios terminam em 1. 7. 2000»

Observações

Os LMR provisórios terminam em 1. 7. 2000»

Observações

PT

1.2.6. Quinolonas

«Spectinomicina

Substância(s)
farmacologicamente activa(s)

1.
Agentes anti-infecciosos
1.2. Antibióticos
1.2.5. Aminoglicósidos

Lista das substâncias farmacologicamente activas utilizadas em medicamentos veterinários para as quais foram fixados limites máximos de resíduos provisórios

ANEXO III

22. 7. 98
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«Aristolochia spp. e suas preparações»

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Lista das substâncias farmacologicamente activas para as quais não pode ser fixado qualquer limite máximo

ANEXO IV

L 205/6
PT
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REGULAMENTO (CE) Në 1569/98 DA COMISSÃO
de 17 de Julho de 1998
que altera os anexos II e III do Regulamento (CEE) në 2377/90 do Conselho que
prevê um processo comunitário para o estabelecimento de limites máximos de
resíduos de medicamentos veterinários nos alimentos de origem animal
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

limites máximos de resíduos nos tecidos muscular e
adiposo;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Considerando que, no caso de medicamentos veterinários
destinados a ser administrados a aves poedeiras, animais
produtores de leite ou abelhas produtoras de mel, devem
também ser estabelecidos limites máximos de resíduos
nos ovos, leite e mel;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 2377/90 do
Conselho, de 26 de Junho de 1990, que prevê um
processo comunitário para o estabelecimento de limites
máximos de resíduos de medicamentos veterinários em
alimentos de origem animal (1), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 1568/98 da
Comissão (2), e, nomeadamente, os seus artigos 6ë, 7ë e 8ë,
Considerando que, em conformidade com o Regulamento
(CEE) në 2377/90, devem ser estabelecidos progressivamente limites máximos de resíduos para todas as substâncias farmacologicamente activas utilizadas, na Comunidade, em medicamentos veterinários destinados a animais
produtores de alimentos para consumo humano;
Considerando que os limites máximos de resíduos só
devem ser estabelecidos após análise, pelo Comité dos
Medicamentos Veterinários, de todas as informações pertinentes relativas à segurança dos resíduos da substância em
questão para a saúde do consumidor de alimentos de
origem animal e à influência dos resíduos na transformação dos alimentos;
Considerando que, no estabelecimento de limites
máximos de resíduos de medicamentos veterinários em
alimentos de origem animal, é necessário indicar a
espécie animal em que os referidos resíduos podem estar
presentes, os teores admitidos nos diferentes tecidos a
analisar provenientes do animal tratado (tecido alvo),
assim como a natureza do resíduo relevante para a monitorização e controlo dos resíduos (resíduo marcador);

Considerando que o dinoproste, a benzocaína e a tetracaína devem ser inseridos no anexo II do Regulamento
(CEE) në 2377/90;
Considerando que, de modo a permitir a conclusão dos
estudos científicos, o meloxicam deve ser incluído no
anexo III do Regulamento (CEE) në 2377/90;
Considerando que é conveniente admitir um prazo de 60
dias antes da entrada em vigor do presente regulamento,
para que os Estados-membros possam proceder às necessárias alterações às autorizações de introdução no mercado
dos medicamentos veterinários em questão, concedidas ao
abrigo da Directiva 81/851/CEE do Conselho (3), com a
última redacção que lhe foi dada pela Directiva 93/
/40/CEE (4), para tomarem em consideração as disposições
do presente regulamento;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité Permanente dos Medicamentos Veterinários,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
Os anexos II e III do Regulamento (CEE) në 2377/90 são
alterados nos termos do anexo do presente regulamento.

Considerando que, para o controlo de resíduos previsto na
legislação comunitária sobre a matéria, devem normalmente fixar-se limites máximos de resíduos no fígado e
no rim; que, todavia, muitas vezes estes órgãos são retirados das carcaças transaccionadas a nível internacional e
que, por conseguinte, é conveniente estabelecer também

O presente regulamento entra em vigor no sexagésimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

(1) JO L 224 de 18. 8. 1990, p. 1.
(2) Ver página 1 do presente Jornal Oficial.

(3) JO L 317 de 6. 11. 1981, p. 1.
(4) JO L 214 de 24. 8. 1993, p. 31.

Artigo 2ë
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Jornal Oficial das Comunidades Europeias

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 17 de Julho de 1998.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

22. 7. 98

Todas as espécies destinadas à produção de alimentos

Tetracaína

«Meloxicam

Substância(s)
farmacologicamente activa(s)

Meloxicam

Resíduo marcador

Agentes anti-inflamatórios não esteróides

5.1.

5.1.2. Derivados do ácido enólico

Agentes anti-inflamatórios

5.

Bovinos

Espécie animal

Músculo
Fígado
Rim

25 µg/kg
60 µg/kg
35 µg/kg

Tecidos alvo

Todas as espécies destinadas à produção de alimentos

Benzocaína

LMR

Todas as espécies de mamíferos

Espécie animal

«Dinoproste

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Compostos orgânicos

Os LMR provisórios terminam em 1.1.2000»

Observações

Apenas para utilização como anestésico local»

Apenas para utilização como anestésico local

Observações

PT

B. O anexo III do Regulamento (CEE) në 2377/90 é alterado do seguinte modo:

2.

A. O anexo II do Regulamento (CEE) në 2377/90 é alterado do seguinte modo:

ANEXO

22. 7. 98
Jornal Oficial das Comunidades Europeias
L 205/9

L 205/10

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

22. 7. 98

REGULAMENTO (CE) Në 1570/98 DA COMISSÃO
de 17 de Julho de 1998
que altera os anexos I a IV do Regulamento (CEE) në 2377/90 do Conselho, que
prevê um processo comunitário para o estabelecimento de limites máximos de
resíduos de medicamentos veterinários nos alimentos de origem animal
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 2377/90 do
Conselho, de 26 de Junho de 1990, que prevê um
processo comunitário para o estabelecimento de limites
máximos de resíduos de medicamentos veterinários nos
alimentos de origem animal (1), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 1569/98 da
Comissão (2), e, nomeadamente, os seus artigos 6ë, 7ë e 8ë,
Considerando que, desde a adopção deste regulamento, os
anexos foram alterados várias vezes; que estes textos,
devido ao seu número, à sua complexidade e à sua
dispersão em diferentes jornais oficiais, são de dificil utilização e falta-lhes, por isso, a clareza necessária que qualquer regulamentação deve apresentar; que é conveniente,
nestas condições, proceder-se à sua consolidação; que se
deve, neste momento, especificar ou rectificar a denomi-

nação ou a designação química de determinados
compostos e corrigir certos erros materiais;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão de acordo com o parecer do Comité Permanente dos Medicamentos Veterinários,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
Os anexos I a IV do Regulamento (CEE) në 2377/90 são
alterados nos termos do anexo do presente regulamento.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor no sexagésimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 17 de Julho de 1998.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

(1) JO L 224 de 18. 8. 1990, p. 1.
(2) Ver página 7 do presente Jornal Oficial.

Sulfonamidas

1.1.1.

Baquiloprim

Trimetoprima

«Baquiloprim

Trimetoprima

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Resíduo marcador

Molécula percursora

Derivados de diaminopirimidina

«Todas as substâncias do
grupo das sulfonamidas

Resíduo marcador

Suínos

Bovinos

Suínos

Bovinos

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Leite
Músculo
Pele + tecido
adiposo
Fígado
Rim

Tecido adiposo
Fígado
Rim
Leite
Pele + tecido
adiposo
Fígado
Rim

Observações

O total combinado dos resíduos de todas as
substâncias do grupo sulfamidas não pode
ultrapassar 100 µg/kg»

Observações

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

50 µg/kg
50 µg/kg

50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg

50 µg/kg
50 µg/kg

10 µg/kg
300 µg/kg
150 µg/kg
30 µg/kg
40 µg/kg

Tecidos-alvo

Bovinos, ovinos, caprinos

LMR

Fígado
Rim
Leite

100 µg/kg
100 µg/kg
100 µg/kg

Espécie animal

Músculo
Tecido adiposo

Tecidos-alvo

100 µg/kg
100 µg/kg

LMR

Todas as espécies destinadas a produção de
alimentos

Espécie animal

PT

1.1.2.

Agentes quimioterapêuticos

1.1.

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Agentes anti-infecciosos

1.

A. O anexo I do Regulamento (CEE) në 2377/90 é alterado da seguinte forma:

ANEXO

22. 7. 98
L 205/11

Penicilinas

Amoxicillina

Ampicilina

Benzilpenicilina

Ampicilina

Benzilpenicilina

Resíduo marcador

«Amoxicillina

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Antibióticos

1.2.1.

Resíduo marcador

Espécie animal

Todas as espécies destinadas a produção de
alimentos

Todas as espécies destinadas a produção de
alimentos

Todas as espécies destinadas a produção de
alimentos

Pescado

Aves de capoeira (não utilizar em animais
produtores de ovos para consumo
humano)

Equídeos

Espécie animal

50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
4 µg/kg

50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
4 µg/kg

50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
4 µg/kg

LMR

50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg

100 µg/kg
100 µg/kg
100 µg/kg
100 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg

LMR

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Leite

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Leite

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Leite

Tecidos-alvo

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Músculo
Pele + tecido
adiposo
Fígado
Rim
Músculo e pele
em proporções
normais»

Tecidos-alvo

Observações

Observações

PT

1.2.

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

L 205/12
Jornal Oficial das Comunidades Europeias
22. 7. 98

Cefazolina

Cefquinoma

«Cefazolina

Cefquinoma

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Resíduo marcador

Benzilpenicilina

Penetamato

Cefalosporinas

Oxacilina

Oxacilina

Espécie animal

Bovinos

Bovinos, ovinos, caprinos

Bovinos

Todas as espécies destinadas a produção de
alimentos

Todas as espécies destinadas a produção de
alimentos

Espécie animal

50 µg/kg
50 µg/kg
100 µg/kg
200 µg/kg
20 µg/kg

50 µg/kg

LMR

50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
4 µg/kg

300 µg/kg
300 µg/kg
300 µg/kg
300 µg/kg
30 µg/kg

300 µg/kg
300 µg/kg
300 µg/kg
300 µg/kg
30 µg/kg

LMR

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Leite»

Leite

Tecidos-alvo

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Leite»

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Leite

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Leite

Tecidos-alvo

Observações

Observações

PT

1.2.2.

Cloxacilina

Resíduo marcador

Cloxacilina

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

22. 7. 98
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Soma da enrofloxacina e
da ciprofloxacina

Sarafloxacina

Enrofloxacina

Sarafloxacina

«Espiramicina

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Espécie animal

Galinha

Galinha

Espécie animal

Bovinos, suínos, aves de capoeira

Galinha, peru

Galinha (não utilizar em animais produtores de ovos para consumo humano)

Bovinos (não utilizar em animais produtores de leite para consumo humano)

Soma da espiramicina e da Bovinos
neoespiramicina

Resíduo marcador

Difloxacina

Difloxacina

Macrolidos

Danofloxacine

Resíduo marcador

«Danofloxacine

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Quinolonas

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Leite
Músculo
Pele + tecido
adiposo
Fígado

Tecidos-alvo

Observações

Observações

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

400 µg/kg

200 µg/kg
300 µg/kg
300 µg/kg
300 µg/kg
200 µg/kg
200 µg/kg
300 µg/kg

LMR

100 µg/kg

Pele + tecido
adiposo
Fígado»

Rim

30 µg/kg
10 µg/kg

Músculo
Fígado

Músculo
Pele + tecido
adiposo
Fígado
Rim

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Músculo
Pele + tecido
adiposo
Fígado
Rim

Tecidos-alvo

30 µg/kg
30 µg/kg

1 900 µg/kg
600 µg/kg

300 µg/kg
400 µg/kg

400 µg/kg
400 µg/kg

200 µg/kg
100 µg/kg
400 µg/kg
400 µg/kg
200 µg/kg
100 µg/kg

LMR

PT

12.4.

1.2.3.

L 205/14
22. 7. 98

«Florfenicol

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Resíduo marcador

Soma de florfenicol e
dos seus metabolitos
medidos como florfenicolamina

Florfenicol e compostos afins

Tilosina A

Tilosina

Bovinos

Espécie animal

Aves de capoeira (não utilizar em
animais produtores de ovos para
consumo humano)

Suínos

Bovinos

Ovine

Bovinos, ovinos, suínos

Espécie animal

Fígado

Rim»

100 µg/kg

100 µg/kg

Músculo
Fígado
Rim»

200 µg/kg
3 000 µg/kg
300 µg/kg

Tecidos-alvo

Pele + tecido
adiposo

100 µg/kg

LMR

Músculo

Rim

100 µg/kg
100 µg/kg

Fígado

100 µg/kg

Leite

50 µg/kg
Pele + tecido
adiposo

Rim

100 µg/kg
Músculo

Fígado

100 µg/kg

100 µg/kg

Tecido adiposo

100 µg/kg

100 µg/kg

Músculo

100 µg/kg

Leite

Rim

50 µg/kg

Fígado

1 000 µg/kg

Tecidos-alvo

1 000 µg/kg

LMR

Observações

Observações

PT

1.2.5.

Tilmicosina

Resíduo marcador

Tilmicosina

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

22. 7. 98
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1.2.6.

Soma do princípo activo
e do seu 4-epímero

Doxiciclina

Soma do princípo activo
e do seu 4-epímero

Soma do princípo activo
e do seu 4-epímero

Doxiciclina

Oxytetraciclina

Tetraciclina

Resíduo marcador

«Clortetraciclina

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Tetraciclinas

Todas as espécies destinadas a produção de
alimentos

Todas as espécies destinadas a produção de
alimentos

Suínos, aves de capoeira

Músculo
Fígado
Rim
Leite
Ovos»

600 µg/kg
100 µg/kg
200 µg/kg

Rim
Leite
Ovos

600 µg/kg
100 µg/kg
200 µg/kg

100 µg/kg
300 µg/kg

Músculo
Fígado

100 µg/kg
300 µg/kg

300 µg/kg
600 µg/kg

Músculo
Fígado
Rim
Músculo
Pele+tecido
adiposo
Fígado
Rim

Rim
Leite
Ovos

600 µg/kg
100 µg/kg
200 µg/kg

100 µg/kg
300 µg/kg
600 µg/kg
100 µg/kg
300 µg/kg

Músculo
Fígado

Tecidos-alvo

100 µg/kg
300 µg/kg

LMR

Observações

PT

Bovinos

Todas as espécies destinadas a produção de
alimentos

Espécie animal

L 205/16
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2.1.2.

Salicylanilidos

Closantel

«Levamisol

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Levamisol

Resíduo marcador

Tetra-hydro-imidazoles (imidazolthiazoles)

«Closantel

Resíduo marcador

Agentes activos contra os endoparasitas

2.1.1.

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Agentes antiparasitários

Tianfenicol

Resíduo marcador

2.1.

«Tianfenicol

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Tianfenicol e compostos afins

Espécie animal

Bovinos, ovinos, suínos, aves de capoeira

Ovinos

Bovinos

Espécie animal

Galinha (não utilizar em animais produtores de ovos para consumo humano)

Bovinos

Espécie animal

10 µg/kg
10 µg/kg
100 µg/kg
10 µg/kg

LMR

1 000 µg/kg
3 000 µg/kg
1 000 µg/kg
3 000 µg/kg
1 500 µg/kg
2 000 µg/kg
1 500 µg/kg
5 000 µg/kg

LMR

50 µg/kg
50 µg/kg

50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg

LMR

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim»

Tecidos-alvo

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim»

Tecidos-alvo

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Leite
Músculo
Pele+tecido
adiposo
Fígado
Rim»

Tecidos-alvo

Observações

Observações

Observações

PT

2.

1.2.7.
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2.1.3.

Soma de resíduos extractíveis que podem ser
oxidados em oxfendazolsulfona

Oxibendazol

Soma de tiabendazol e 5hidróxido de tiabendazol

Oxibendazol

Tiabendazol

Galinha

Flubendazol

Bovinos

Suínos

Bovinos, ovinos
Bovinos, ovinos, suínos, equídeos

100 µg/kg
100 µg/kg
100 µg/kg
100 µg/kg
100 µg/kg

200 µg/kg
100 µg/kg

100 µg/kg
500 µg/kg

10 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
500 µg/kg
50 µg/kg

400 µg/kg
300 µg/kg
400 µg/kg

50 µg/kg
50 µg/kg

10 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
500 µg/kg
50 µg/kg

10 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
500 µg/kg
50 µg/kg

LMR

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Leite

Músculo
Pele+tecido
adiposo
Fígado
Rim

Leite
Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim

Músculo
Pele+tecido
adiposo
Fígado
Rim
Ovos

Leite
Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim

Leite
Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim

Tecidos-alvo

Observações

PT

Oxfendazole

Suínos, galinha, aves de caça

Soma de flubendazol e
(2-amino 1H-benzimidazol-5-yl)(4
flurorophenyl)methanone

Flubendazol

Bovinos, ovinos
Bovinos, ovinos, suínos, equídeos

Soma de resíduos extractíveis que podem ser
oxidados em oxfendazolsulfona

Fenbendazole

Bovinos, ovinos
Bovinos, ovinos, suínos, equídeos

Espécie animal

Soma de resíduos extractíveis que podem ser
oxidados em oxfendazolsulfona

Resíduo marcador

«Febantel

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Benzimidazolois e probenzimidazolois

L 205/18
Jornal Oficial das Comunidades Europeias
22. 7. 98

Avermectina B1a

Resíduo marcador

Bovinos

Espécie animal

10 µg/kg
20 µg/kg

LMR

200 µg/kg
200 µg/kg

400 µg/kg

LMR

20 µg/kg
20 µg/kg
700 µg/kg
20 µg/kg
20 µg/kg

LMR

100 µg/kg
100 µg/kg
100 µg/kg

LMR

Tecido adiposo
Fígado

Tecidos-alvo

Pele+tecido
adiposo
Fígado
Rim»

Tecidos-alvo

Leite
Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim»

Tecidos-alvo

Músculo
Fígado
Rim

Tecidos-alvo

Observações

Observações

Observações

Não utilizar em animais produtores de leite
para consumo humano»

Observações

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

«Abamectina

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Avermectinas

2.3.1.

Espécie animal

Bovinos, ovinos, caprinos
Bovinos, suínos, ovinos, caprinos

Soma de amitraz e todos
Suínos
os seus metabolitos com a
fracção 2,4-DMA, expressa
sob a forma de amitraz

Resíduo marcador

Agentes activos contra os endo- e ectoparasitas

«Amitraz

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Formamidinas

2.3.

2.2.2.

Adiazinão

Espécie animal

Bovinos, ovinos

Espécie animal

PT

«Adiazinão

Resíduo marcador

Fosfatos orgânicos

2.2.1.

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Agentes activos contra os ectoparasitas

Soma de resíduos extractíveis que podem ser
oxidados em cetotriclabendazol

Resíduo marcador

2.2.

Triclabendazol

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

22. 7. 98
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«Carazololo

Carazololo

Resíduo marcador

Antiadrenérgicos

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Agentes activos a nível do sistema nervoso autónomo

3.2.1.

Moxidectina

Moxidectina

3.2.

22,23-Dihidro-avermectina B1a

Ivermectina

Agentes activos a nível do sistema nervoso

Eprinomectina B1a

Eprinomectina

Suínos

Espécie animal

Músculo
Pele+tecido
adiposo
Fígado
Rim»

Tecidos-alvo

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim

Tecido adiposo
Fígado

Tecido adiposo
Fígado

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Leite

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim

Tecidos-alvo

Observações

Não utilizar em animais produtores de leite
para consumo humano»

Observações

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

25 µg/kg
25 µg/kg

5 µg/kg
5 µg/kg

LMR

50 µg/kg
500 µg/kg
100 µg/kg
50 µg/kg

20 µg/kg
15 µg/kg

Suínos, ovinos, equídeos

Bovinos, ovinos

40 µg/kg
100 µg/kg

30 µg/kg
30 µg/kg
600 µg/kg
100 µg/kg
30 µg/kg

10 µg/kg
150 µg/kg
100 µg/kg
30 µg/kg
20 µg/kg
100 µg/kg
50 µg/kg
30 µg/kg

LMR

Bovinos

Bovinos

Suínos, ovinos

Bovinos

Espécie animal

PT

3.

Doramectina

Resíduo marcador

Doramectina

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

L 205/20
22. 7. 98

Vedaprofeno

Glucocorticóides

5.1.

«Dexamethasone

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Corticóides

5.

«Ácido tolfenâmico

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Dexamethasone

Resíduo marcador

Ácido tolfenâmico

Resíduo marcador

Derivados do grupo dos fenamatos

«Vedaprofeno

Espécie animal

Espécie animal

Bovinos
Bovinos, suínos, equídeos

Suínos

Bovinos

Equídeos

Espécie animal

0,3 µg/kg
0,75 µg/kg
2 µg/kg
0,75 µg/kg

LMR

50 µg/kg
400 µg/kg
100 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
400 µg/kg
100 µg/kg

LMR

50 µg/kg
20 µg/kg
100 µg/kg
1 000 µg/kg

LMR

Leite
Músculo
Fígado
Rim»

Tecidos-alvo

Músculo
Fígado
Rim
Leite
Músculo
Fígado
Rim»

Tecidos-alvo

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim»

Tecidos-alvo

Observações

Observações

Observações

PT

4.1.2.

Derivados de ácidos arilpropiónicos

4.1.1.

Resíduo marcador

Agentes anti-inflamatórios não esteróides

4.1.

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Agentes anti-inflamatórios

4.
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1.

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todos os mamíferos produtores de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Subgalato de bismuto

Subnitrato de bismuto

Subsalicilato de bismuto

Ácido bórico e os boratos

Brometo, sal de sódio

Acetato de cálcio
Benzoato de cálcio
Carbonato de cálcio
Cloreto de cálcio
Gluconato de cálcio
Hidróxido de cálcio
Hipofosfito de cálcio
Malato de cálcio
Óxido de cálcio
Fosfato de cálcio
Polifosfatos de cálcio
Propionato de cálcio
Calcium silicate de cálcio
Extearato de cálcio
Sulfato de cálcio

Ácido clóridrico

Peroxido de hidrogénio

Iodo e compostos inorgânicos iodados incluindo:
 Iodeto de sódio e potássio
 Iodato de sódio e potássio
 Iodoforos incluindo Polivinilpirrolidona iodada

Espécie animal

«Subcarbonato de bismuto

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Químicos inorgânicos

B. O anexo II do Regulamento (CEE) në 2377/90 é alterado da seguinte forma:

A utilizar como excipiente

PT

Exclusivamente para uso tópico

Apenas para utilização oral

Apenas para utilização oral

Apenas para utilização oral

Apenas para utilização oral

Observações
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Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Bovinos
Bovinos, ovinos, caprinos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Bovinos, suínos, ovinos, caprinos, equídeos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

DL-aspartato de potássio

Glucuronato de potássio

Glicerosfosfato de potássio

Nitrato de potássio

Selenato de potássio

Clorito de sódio

Dicloroisocianurato de sódio

Selenato de sódio

Selenito de sódio

Enxofre

Acetato de zinco
Cloreto de zinco
Gluconato de zinco
Oleato de zinco
Estearato de zinco

Espécie animal

Magnésio
Sulfato de magnésio
Hidróxido de magnésio
Estearato de magnésio
Glutamato de magnésio
Orotato de magnésio
Silicato de magnésio e alumínio
Óxido de magnésio
Carbonato de magnésio
Fosfato de magnésio
Glicerofosfato de magnésio
Aspartato de magnésio
Citrato de magnésio
Acetato de magnésio
Trissilicato de magnésio

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

PT

Exclusivamente para uso tópico»

Exclusivamente para uso tópico

Observações

22. 7. 98
Jornal Oficial das Comunidades Europeias
L 205/23

2.

Todos os mamíferos produtores de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Bovinos, suínos, equídeos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Bovinos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todos os mamíferos produtores de alimentos
Bovinos
Ovinos, caprinos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Bovinos, suínos, equídeos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Equídeos
Bovinos, equídeos
Ovinos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todos os mamíferos produtores de alimentos

Acetil cisteína

Alfaprostol

Álcool benzílico

Betaína

Brotizolam

Buserelina

4-hidroxibenzoato de butilo

Cafeína

Carbetocin

Cefazolin

Cetrimida

Clorexidina

Clorocresol

Cloprostenol

Hormona liberadora de hormona luteinizante D-Phe6

Dembrexina

Detomidina

Diclazuril

Dicloxacilina

Dietilftalato

Dimetilftalato

Dinoproste tromethamina

Espécie animal

«Estradiol-17ß

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Compostos orgânicos

Administração por via oral apenas nos borregos

Para utilizações terapêuticas apenas

Exclusivamente para uso tópico

PT

Para uso intramamário (excepto se o úbero puder ser utilizado
como alimento para consumo humano)

Para utilizações terapêuticas apenas

A utilizar como excipiente

Para utilizações terapêuticas e zootécnicas apenas

Observações
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Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Bovinos, suínos
Bovinos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Equídeos
Equídeos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Bovinos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Etanol

Lactato de etilo

Trometamina de etiproston

Acetato de fertirelina

Ácido fólico

Glicerol formal

Hormona de libertação de Gonadotrofina

Heptaminol

Hesperidina

Hesperidina metil calcona

Gonadotrofina coriónica humana (HCG)

Gonadotrofina humana menopáusica

Compostos orgânicos iodados:

Equídeos
Bovinos, equídeos
Equídeos
Bovinos, equídeos
Suínos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Isoflurane

Isoxsuprina

Tartarato de ketanserina

Cetoprofeno

Ácido l-tartárico e respectivos sais mono e dibásicos de sódio,
de potássio e de cálcio

Ácido láctico

A utilizar como excipiente

Apenas para uso terapêutico em conformidade com a Directiva 96/22/CE (JO L 125 de 23. 5. 1996, p. 3)

Para uso exclusivamente como anestético

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Lecirelina

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Isobutano

A utilizar como excipiente

Observações

PT

 lodofórmio

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Espécie animal

Cansilato de etamifilina

Substância(s) farmacologicamente activa(s)
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Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todos os mamíferos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Ovinos
Ovinos, caprinos
Bovinos, ovinos, caprinos, suínos, equídeos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todos os mamíferos produtores de alimentos
Todos os mamíferos produtores de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Bovinos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Equídeos
Ovinos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Lobelina

Luprostiol

Ácido málico

Acetato medroxiprogesterona

Melatonina

Menbutone

Mentol

Hidrocarbonetos minerais, de baixa e elevada viscosidade
incluindo ceras microcristalinas, aproximadamente C10-C60;
compostos alifáticos, alifáticos ramificados e alicíclicos

N-butane

N-butanol

Neostigmina

Oxitocina

Pancreatina

Papaína

Papaverina

Ácido paracético

Fenol

Floroglucinol

Policresuleno

Glicosaminoglicano polisulfatato

Praziquantel

Gonadotropina sérica proveniente de éguas prenhes

Espécie animal

Lini oleum

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Para uso exclusivo em ovinos não lactantes

Exclusivamente para uso tópico

Exclusivamente para vitelos recém-nascidos

Exclusivamente para uso tópico

PT

A utilizar como excipiente

Exclui os compostos aromáticos e insaturados

Utilização intravaginal para fins zootécnicos unicamente

A utilizar como excipiente

Observações
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Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Bovinos, suínos, equídeos
Bovinos

Equídeos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Salmão
Abelhas
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Saponinas de Quillaia

R-Clopostenol

Rifaximina

Romifidina

4-hidroxibenzoato de benzilo de sódio

4-hidroxibenzoato de butilo de sódio

Somatossalme

Tau-fluvalinato

Teobromina

Teofilina

Thiomersal

Timol

Timerfonate

Trimetilfloroglucinol

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

«Extracto de absinto

Acetilmetionina

Hidróxido de alumínio

Monoestearato de alumínio

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Espécie animal

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Quatresin

Substâncias geralmente consideradas inócuas

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Propilenoglico

Observações

Apenas para uso como conservantes em vacinas multidose
numa concentração que não ultrapasse 0,02 %»

Apenas para uso como conservantes em vacinas multidose
numa concentração que não ultrapasse 0,02 %

Para utilizações terapêuticas apenas

Para uso intramamário  excepto se o úbero puder ser utilizado como alimento para consumo humano  e intra-uterino
apenas

Para uso como conservante em concentração máxima até
0,5 %

Observações

PT

3.

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Espécie animal

Propano

Substância(s) farmacologicamente activa(s)
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Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Benzoato de benzoílo

p-hidroxibenzoato de benzilo

Borogluconato de cálcio

Citrato de cálcio

Cânfora

Extracto de cardamomo

Sebacato de dietilo

Dimethicone

Dimetilacetamida

Dimetilsulfóxido

Epinefrina

Oleato de etilo

Ácido tetra etilendiamino acético e seus sais

Eucaliptol

Hormona folículo-estimulante (FSH de origem natural,
proveniente de qualquer espécie, e respectivos análogos de
síntese)

Formaldeído

Ácido fórmico

Glutaraldeído

Guaiacol

Heparina e seus sais

Gonadotrofina coriónica humana (HCG de origem natural,
proveniente de qualquer espécie, e respectivos análogos de
síntese)

Citrato de ferro e amónio

Espécie animal

Sulfato de amónio

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Exclusivamente para uso externo»

Observações

L 205/28
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Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Gluco-heptonato de ferro

Isopropanol

Hormona luteotrófica (LH de origem natural, proveniente de
qualquer espécie, e respectivos análogos de síntese)

Lanolina

Cloreto de magnésio

Gluconato de magnésio

Hipofosfito de magnésio

Manitol

Benzoato de metilo

Monotioglicerol

Montanida

Migliol

Orgoteína

Poloxaleno

Poloxamer

Polietilenoglicóis (massa molecular entre 200 e 10 000)

Polisorbato 80

Serotonina

Cloreto de sódio

Cromoglicato sódico

Dioctilsulfosuccinato sódico

Formaldehidosulfoxilato sódico

Espécie animal

Complexo de ferro de dextrano

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Observações

22. 7. 98
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5.

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos
Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Estearato sódico

Tiosulfato de sódio

Tragacanto

Ureia

Óxido de zinco

Sulfato de zinco

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos»

«Qualquer substância utilizada em medicamentos homeopáticos veterinários, na condição de a respectiva concentração no
produto não exceder uma parte por 10 000

«Substâncias com um número E

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Espécie animal

Substâncias utilizadas como aditivos alimentares em géneros alimentícios destinados ao consumo humano

Espécie animal

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Substâncias utilizadas em medicamentos homeopáticos veterinários

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Pirossulfito de sódio

Apenas substâncias aprovadas como aditivos em géneros
alimentícios destinados ao consumo humano, com exclusão
dos conservantes enumerados na parte C do anexo III da
Directiva 95/2/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO
L 61 de 18. 3. 1995, p. 1)»

Observações

Observações

Observações

PT

4.

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Espécie animal

Laurilsulfato sódico

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

L 205/30
Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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Agentes quimioterapêuticos

Benzenosulfonamidas

1.1.

1.1.2.

1.2.2.

Inibidores de beta-lactamase

1.2.1.

«Eritromicina

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Macrolidos

«Ácido clavulânico

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Antibióticos

Eritromicina

Resíduo marcador

Ácido clavulânico

Resíduo marcador

Clorsulon

Resíduo marcador

Espécie animal

Leite
Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Ovos

40 µg/kg
400 µg/kg
400 µg/kg
400 µg/kg
400 µg/kg
200 µg/kg

Tecidos-alvo

Tecido adiposo
Fígado
Rim

200 µg/kg
200 µg/kg
200 µg/kg

LMR

Leite
Músculo

200 µg/kg
200 µg/kg

Tecidos-alvo

Rim

400 µg/kg

LMR

Músculo
Fígado

Tecidos-alvo

50 µg/kg
150 µg/kg

LMR

Os LMR provisórios terminam em 1 de Junho
de 2000; Os LMR aplicam-se a todos os resíduos microbiólogicos activos como eritronicina
equivalente

Observações

Os LMR provisórios terminam em 1 de Julho
de 1999»

Observações

Os LMR provisórios terminam em 1 de
Janeiro de 2000»

Observações

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Aves de capoeira

Bovinos, ovinos
Bovinos, ovinos, suínos, aves de capoeira

Espécie animal

Bovinos, ovinos
Bovinos, ovinos, suínos

Bovinos

Espécie animal

PT

1.2.

«Clorsulon

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Agentes anti-infecciosos

1.

C. O anexo III do Regulamento (CEE) në 2377/90 é alterado do seguinte modo:

22. 7. 98
L 205/31

Aminosidina

Espécie animal

Espécie animal

Bovinos, suínos, coelhos, galinha

Bovinos

Suínos

Bovinos

Galinha

Espécie animal

Músculo
Fígado
Rim

500 µg/kg
1 500 µg/kg
1 500 µg/kg

Tecidos-alvo

Fígado
Rim
Leite

50 µg/kg
100 µg/kg
10 µg/kg

LMR

Músculo
Tecido adiposo

Fígado
Rim
Leite
Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim

2 000 µg/kg
2 000 µg/kg
100 µg/kg
500 µg/kg
600 µg/kg
3 000 µg/kg
4 000 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg

Músculo
Tecido adiposo

200 µg/kg
600 µg/kg

Tecidos-alvo

Tecido adiposo
Fígado
Rim
Ovos

200 µg/kg
200 µg/kg
400 µg/kg
200 µg/kg

LMR

Músculo

Tecidos-alvo

200 µg/kg

LMR

Os LMR provisórios terminam em 1 de Julho
de
2000

Observações

Os LMR provisórios terminam em 1 de
Janeiro de 1999»

Os LMR provisórios terminam em 1 de
Janeiro de 1999

Observações

Os LMR provisórios terminam em 1 de Junho
de 2000»

Observações

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

«Aminosidina

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Resíduo marcador

Soma de cefapirina e
desacetilcefapirina

Cefapirina

Aminoglicosidos

Todos os resíduos que
conservem a estrutura de
v-lactama expressos em
desfuroilceftiofur

Resíduo marcador

«Ceftiofur

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Cefalosporinas

Josamicina

Resíduo marcador

PT

1.2.5.

1.2.4.

Josamicina

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

L 205/32
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Apramicina

Diidrostreptomicina

Gentamicina

Neomycin

Spectinomicina

Diidrostreptomicina

Gentamicina

Neomicina (incluindo
framicetina

Spectinomicina

Resíduo marcador

Apramicina

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Bovinos, suínos, aves de capoeira

Bovinos

Galinha

500 µg/kg

Bovinos, ovinos, caprinos, suínos,
galinha, perus, patos

300 µg/kg
500 µg/kg
2 000 µg/kg
5 000 µg/kg

200 µg/kg

500 µg/kg
500 µg/kg
5 000 µg/kg
500 µg/kg

500 µg/kg

100 µg/kg
100 µg/kg
100 µg/kg
200 µg/kg
1 000 µg/kg

Bovinos, ovinos, caprinos

Bovinos
Bovinos, suínos

200 µg/kg
500 µg/kg
500 µg/kg
500 µg/kg
1 000 µg/kg

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim

Leite

Tecido adiposo
Fígado
Rim
Ovos

Músculo

Leite

Leite
Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim

Leite
Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim

Fígado
Rim
Músculo
Pele e tecido
adiposo
Fígado
Rim

10 000 µg/kg
20 000 µg/kg
1 000 µg/kg
1 000 µg/kg
1 000 µg/kg
5 000 µg/kg

Músculo
Tecido adiposo

Tecidos-alvo

1 000 µg/kg
1 000 µg/kg

LMR

Os LMR provisórios terminam em 1 de Julho
de 1998

Os LMR provisórios terminam em 1 de Junho
de 2000

Os LMR provisórios terminam em 1 de Junho
de 2000

Os LMR provisórios terminam em 1 de Junho
de 2000

Os LMR provisórios terminam em 1 de Julho
de 1999

Observações

PT

Bovinos, ovinos
Bovinos, ovinos, suínos, aves de capoeira

Suínos

Bovinos (para uso exclusivo em bovinos
não lactantes)

Espécie animal

22. 7. 98
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1.2.6.

Decoquinato

Flumequina

Flumequina

Marbofloxacina

Sarafloxacina

Flumequina

Flumequina

Marbofloxacina

Sarafloxacina

Resíduo marcador

Streptomicina

Resíduo marcador

Salmonídeos

30 µg/kg

150 µg/kg
150 µg/kg

Músculo e pele
em proporções
normais

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Leite
Músculo
Pele+tecido
adiposo
Fígado
Rim

Tecido adiposo
ou pele+tecido
adiposo
Fígado
Rim

Os LMR provisórios terminam em 1 de Julho
de 1998»

Os LMR provisórios terminam em 1 de Julho
de 2000

Os LMR provisórios terminam em 1 de
Janeiro de 2000

Os LMR provisórios terminam em 1 de
Janeiro de 2000

Os LMR provisórios terminam em 1 de Julho
de 2000

Observações

Os LMR provisórios terminam em 1 de Junho
de 2000»

Observações

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Salmonídeos

Suínos

150 µg/kg
50 µg/kg
150 µg/kg
150 µg/kg
75 µg/kg
150 µg/kg
50 µg/kg

100 µg/kg
300 µg/kg
150 µg/kg

Bovinos

50 µg/kg

Músculo

Tecido adiposo
Fígado
Rim

500 µg/kg
500 µg/kg
500 µg/kg
50 µg/kg

Músculo

Tecidos-alvo

Leite
Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim

Tecidos-alvo

500 µg/kg

LMR

200 µg/kg
500 µg/kg
500 µg/kg
500 µg/kg
1 000 µg/kg

LMR

Bovinos, ovinos, suínos, galinha

Bovinos, ovinos, suínos, galinha

Bovinos, ovinos

Espécie animal

Bovinos, ovinos
Bovinos, ovinos, suínos, aves de capoeira

Espécie animal

PT

«Decoquinato

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Quinolonas

Streptomicina

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

L 205/34
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«Colistina

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Polimixinas

Soma de Florfenicol e dos
seus metabolitos medidos
como Florfenicolamina

Pescado

Suínos

Ovinos

Bovinos

Galinha

Espécie animal

Espécie animal

Bovinos, ovinos
Bovinos, ovinos, suínos, galinha, coelhos

Espécie animal

1 000 µg/kg

LMR

150 µg/kg
150 µg/kg
150 µg/kg
150 µg/kg
4 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg
50 µg/kg

30 µg/kg
30 µg/kg
30 µg/kg
30 µg/kg
30 µg/kg

LMR

50 µg/kg
150 µg/kg
150 µg/kg
150 µg/kg
200 µg/kg
300 µg/kg

LMR

Músculo e pele
em proporções
normais

Tecidos-alvo

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Leite
Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Leite

Tecidos-alvo

Leite
Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Ovos

Tecidos-alvo

Os LMR provisórios terminam em 1 de Julho
de 2001»

Observações

Os LMR provisórios terminam em 1 de
Janeiro de 2000»

Os LMR provisórios terminam em 1 de
Janeiro de 1999
Para uso intramamário apenas

Observações

Os LMR provisórios terminam em 1 de Julho
de 2000»

Observações

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

«Florfenicol

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Resíduo marcador

Benzilpenicilina

Penetamato

1.2.11. Florfenicol e compostos afins

Nafcillin

«Nafcillin

Resíduo marcador

Colistina

Resíduo marcador

PT

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

1.2.10. Penicilinas

1.2.9.

22. 7. 98
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Benzimidazolois e probenzimidazolois

2.1.2.

«Amitraz

Soma de amitraz e todos
os seus metabolitos com
a fracção 2,4-DMA,
expressa sob a forma de
amitraz

Soma de amitraz e metabolitos medidos como
2,4-dimetilanilina

Resíduo marcador

Formamidinas

2.2.1.

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Agentes activos contra os ectoparasitas

2.2.

Soma de netobimin e
albendazol e dos metabolitos de albendazol,
medidos sob a forma 2aminobenzimidazol
sulfona

Netobimin

Abelhas

Ovinos

Bovinos

Espécie animal

Leite

100 µg/kg

200 µg/kg
200 µg/kg
200 µg/kg
10 µg/kg
400 µg/kg
200 µg/kg
200 µg/kg
200 µg/kg

Tecido adiposo
Fígado
Rim
Leite
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Mel

Tecidos-alvo

Rim

500 µg/kg

LMR

Fígado

1 000 µg/kg

Músculo
Tecido adiposo

Rim

100 µg/kg
100 µg/kg

Fígado

500 µg/kg

Tecido adiposo

100 µg/kg
1 000 µg/kg

Leite
Músculo

Tecidos-alvo

100 µg/kg
100 µg/kg

LMR

Os LMR provisórios terminam em 1 de Julho
de 1999»

Os LMR provisórios terminam em 1 de Julho
de
1998

Observações

Os LMR provisórios terminam em 1 de Julho
de 1999»

Os LMR provisórios terminam em 1 de
Janeiro de 2000

Observações

PT

Bovinos, ovinos, caprinos

Soma de albendazol, sulfo- Bovinos, ovinos
xido de albendazol, sulfona Bovinos, ovinos, faisões
de albendazol e 2-amino
sulfona de albendazol
expressos como o albendazol

Espécie animal

«Sulfoxido de albendazol

Resíduo marcador

Agentes contra os endoparasitas

2.1

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Agents antiparasitários

2.
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22,23-dihidro-avermectina B1a

Moxidectina

«Ivermectina

Moxidectina

Resíduo marcador

Avermectinas

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Agentes activos contra os endo- e ectoparasitas

2.3.1.

Teflubenzuron

Resíduo marcador

Azametifos

Resíduo marcador

Cymiazol

Resíduo marcador

2.3.

«Teflubenzuron

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Derivados de acil ureia

«Azametifos

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Organofosfatos

«Cymiazol

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Derivados Iminofenileces da tiazolidina

Espécie animal

Espécie animal

Espécie animal

Equídeos

Veados, incluindo renas

Salmonídeos

Salmonídeos

Abelhas

Espécie animal

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim

500 µg/kg
100 µg/kg
50 µg/kg

Tecido adiposo
Fígado
Rim

100 µg/kg
50 µg/kg
20 µg/kg
50 µg/kg

Músculo

Tecidos-alvo

Músculo e pele
em proporções
normais

Tecidos-alvo

Músculo e pele
em proporções
normais

Tecidos-alvo

Mel

Tecidos-alvo

20 µg/kg

LMR

500 µg/kg

LMR

100 µg/kg

LMR

1 000 µg/kg

LMR

Os LMR provisórios terminam em 1 de
Janeiro de 2000»

Os LMR provisórios terminam em 1 de
Janeiro
de
1999

Observações

Os LMR provisórios terminam em 1 de Julho
de 1999»

Observações

Os LMR provisórios terminam em 1 de Junho
de 1999»

Observações

Os LMR provisórios terminam em 1 de Julho
de 1999»

Observações

PT

2.2.5.

2.2.4.

2.2.2.

22. 7. 98
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Agentes simpaticomiméticos β2

3.2.1.

Composto derivado do ácido arilpropiónico

5.1.1.

«Carprofeno

Carprofeno

Resíduo marcador

Agentes anti-inflamatórios não esteróides

5.1.

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Agentes anti-inflamatórios

Clenbuterol

Equídeos

Bovinos

Espécie animal

Equídios (indicação: tocólise e tratamento
de disfunções respiratórias)

Bovinos (indicação: unicamente para a
tocólise em vacas parturiantes)

Espécie animal

500 µg/kg
500 µg/kg
1 000 µg/kg
1 000 µg/kg
50 µg/kg
100 µg/kg
1 000 µg/kg
1 000 µg/kg

Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim
Músculo
Tecido adiposo
Fígado
Rim

Tecidos-alvo

Fígado
Rim
Leite
Músculo
Fígado
Rim

0,5 µg/kg
0,5 µg/kg
0,05 µg/kg
0,1 µg/kg
0,5 µg/kg
0,5 µg/kg

LMR

Músculo

Tecidos-alvo

0,1 µg/kg

LMR

Os LMR provisórios terminam em 1 de
Janeiro
de
2000»

Observações

Os LMR provisórios terminam em 1 de Julho
de 2000»

Observações

PT

5.

«Cloridrato de clenbuterol

Resíduo marcador

Agentes activos a nível do sistema nervoso autónomo

3.2.

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Agentes activos a nível do sistema nervoso

3.
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Ronidazole»

Nitrofuranos

Metromidazole

PT

Furazolidona

Dimetridazolo

Dapsona

Colchicina

Clorpramazina

Clorofórmio

«Cloranfenicol

Substância(s) farmacologicamente activa(s)

D. O anexo do Regulamento (CEE) në 2377/90 é alterado do seguinte modo:
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L 205/40
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REGULAMENTO (CE) Në 1571/98 DA COMISSÃO
de 20 de Julho de 1998
que aplica o Regulamento (CE) në 577/98 do Conselho, relativo à organização de
um inquérito por amostragem às forças de trabalho na Comunidade
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 577/98 do
Conselho, de 9 de Março de 1998, relativo à organização
de um inquérito por amostragem às forças de trabalho na
Comunidade (1) e, nomeadamente, o seu artigo 1ë e os
n 2 e 3 do seu artigo 4ë,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
Trimestres de referência
A definição dos trimestres de referência a aplicar no caso
de um inquérito contínuo para os anos de 1998 e 1999
encontra-se no anexo I do presente regulamento.
Artigo 2ë
Módulos ad hoc

Considerando que o artigo 1ë do Regulamento (CE)
në 577/98 determina que, no caso de um inquérito
contínuo, a Comissão elabora uma lista das semanas que
constituem os trimestres de referência para o inquérito;

O anexo II do presente regulamento apresenta um
programa de módulos ad hoc, que abrange os anos de
1999 a 2001.

Considerando que, de acordo com o në 2 do artigo 4ë do
Regulamento (CE) në 577/98, será estabelecido anualmente um programa de módulos ad hoc abrangendo
vários anos;

Artigo 3ë

Considerando que são necessárias medidas de aplicação
para definir a codificação das variáveis a usar para a transmissão de dados, de acordo com o në 3 do artigo 4ë do
Regulamento (CE) në 577/98;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento se encontram em conformidade com o parecer
do Comité do Programa Estatístico, criado pela Decisão
89/382/CEE, Euratom do Conselho (2),

A lista detalhada da informação que deve ser recolhida no
módulo ad hoc de 1999 encontra-se no anexo III.

Codificação das variáveis
A codificação que deve ser usada para a transmissão dos
dados relativos aos anos de 1998 e 1999 é definida no
anexo IV do presente regulamento.
Artigo 4ë
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 20 de Julho de 1998.
Pela Comissão
Yves-Thibault DE SILGUY

Membro da Comissão

(1) JO L 77 de 14. 3. 1998, p. 3.
(2) JO L 181 de 28. 6. 1989, p. 47.
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ANEXO I
INQUÉRITO ÀS FORÇAS DE TRABALHO
Definição dos trimestres de referência
a) O primeiro trimestre de referência de 1998 tem início em 29. 12. 1997 e é composto por 13
semanas;
b) Os trimestres de referência seguintes, em 1998, serão compostos por blocos de 13 semanas, não
sendo abrangida a última semana de 1998.
c) O primeiro trimestre de 1999 terá início em 4. 1. 1999, e os trimestres seguintes serão compostos
por blocos consecutivos de 13 semanas.
Com as seguintes excepções:
 o primeiro trimestre de referência incia-se em 5. 1. 1998, nos casos da Grécia e de Portugal e,
consequentemente, será abrangida a última semana de 1998,
 O quarto trimestre de referência de 1998 será constituído por bloco de 14 semanas, nos casos da
Dinamarca e da Suécia,
 Para o Reino Unido e a Irlanda, serão usados, em 1998 e 1999, trimestres de referência sazonais
(em vez dos trimestres de referência atrás definidos).
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ANEXO II
INQUÉRITO ÀS FORÇAS DE TRABALHO
Programa plurianual de módulos ad-hoc
1. Acidentes de trabalho e doenças profissionais
Lista de variáveis: ver anexo III.
Período de referência: 2ë trimestre de 1999 (primeiro trimestre de 1999, na Suécia, terceiro trimestre
de 1999, em Itália e no Reino Unido).
Estados-membros e regiões abrangidos: ver anexo III.
Amostra: como nos módulos-padrão; todavia, se o indivíduo for a unidade de amostragem, não é
exigida informação sobre os membros do agregado familiar.
Transmissão dos resultados: até 31 de Março de 2000.
2. Educação e formação profissional
Lista de variáveis: será definida até Março de 1999.
Período de referência: 2ë trimestre de 2000 (Junho e Dezembro de 2000, no caso da Suécia, terceiro
trimestre de 2000, no caso da Itália).
Estados-membros e regiões abrangidos: a definir.
Amostra: como nos módulos-padrão, todavia, se o indivíduo for a unidade de amostragem, não é
exigida informação sobre os membros do agregado familiar.
Transmissão dos resultados: até 31 de Março de 2001.
3. Duração e padrões de tempo de trabalho
Lista de variáveis: será definida até Março de 2000.
Período de referência: 2ë trimestre de 2001.
Estados-membros e regiões abrangidos: a definir.
Amostra : como nos módulos-padrão; todavia, se o indivíduo for a unidade de amostragem, não é
exigida informação sobre os membros do agregado familiar.
Transmissão dos resultados: até 31 de Março de 2002.
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ANEXO III
INQUÉRITO ÀS FORÇAS DE TRABALHO
Especificação do módulo ad-hoc de 1999
1. São abrangidos todos os Estados-membros, com excepção da Bélgica, da França e da Áustria.
2. A Alemanha pode fornecer ao Eurostat dados sobre acidentes de trabalho e problemas de saúde
relacionados com o trabalho para um período de referência de quatro semanas. As variáveis que podem ser
fornecidas são: acidentes de trabalho, tempo de afastamento do trabalho devido a acidente de trabalho,
existência de um problema de saúde relacionado com o trabalho e tempo de afastamento do trabalho
devido a um problema de saúde relacionado com o trabalho.
3. As variáveis serão codificadas da seguinte forma:
Coluna

Código

Descrição

Filtros/observações

ACIDENTES DE TRABALHO DE PESSOAS
QUE TRABALHARAM NOS ÚLTIMOS 12
MESES
209

Lesão(ões) acidental(ais), com excepção de
doenças, ocorrida(s) durante os últimos 12 meses,
no local de trabalho ou durante o trabalho

0
1-8
9

Branco

210/211

Nenhuma
Número de lesões acidentais
Não é aplicável (coluna 24 = 3-9 e coluna 64 W 1 ou
coluna 65/68 e 69/70 é anterior a mais de um ano
antes da data da entrevista, ou branco)
Sem resposta

Mês em que ocorreu a lesão acidental mais
recente
00
01-12
99
Branco

212

(Coluna 24 = 1,2) ou
(coluna 64 = 1 e
coluna 65/68 e coluna
69/70 não é anterior a
um ano antes da data da
entrevista)

Coluna 209 = 1-8

Mês em curso
Mês  dois dígitos ( acidentes ocorridos antes do mês
em curso)
Não é aplicável (coluna 209 = 0, 9, branco)
Sem resposta

Tipo de lesão causada pelo acidente mais recente
(codificar apenas o tipo de lesão mais grave)
0

Contusão, ferida

1

Queimaduras, escaldaduras, congelação

2

Golpes, lacerações, corte de nervos ou tendões

3

Amputação

4

Fractura

Coluna 209 = 1-8
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Coluna

Código

Descrição

5

Entorse, distensão, deslocação

6

Envenenamento, intoxicação por gases ou asfixia

7

Infecção por vírus, bactérias ou contacto com materiais
infectados

8

Outros tipos de lesão

9

Não é aplicável (coluna 209 = 0, 9, branco)

Branco
213

22. 7. 98
Filtros/observações

Sem resposta
Situação profissional após a lesão acidental mais
recente

Coluna 209 = 1-8

A pessoa regressou ao trabalho
1

 Regresso à actividade profissional normal

2

 Mudança de trabalho ou de local de trabalho,
motivada pela lesão acidental

3

 Trabalho a tempo parcial ou redução de horário,
motivados pela lesão acidental
A pessoa não regressou ao trabalho

4

 A pessoa ainda não recuperou da lesão acidenal e
no se encontra a trabalhar na data da entrevista

5

 A pessoa não pensa voltar a exercer actividade
remunerada devido à lesão acidental

6

 Outros motivos

9

Não é aplicável (Coluna 209 = 0, 9, branco)

Branco
214

Sem resposta
Data em que a pessoa pôde regressar ao trabalho
após a lesão acidental mais recente

0

No próprio dia ou no dia após o acidente

1

Entre dois e quatro dias após o acidente

2

Entre cinco e sete dias após o acidente

3

Entre uma ou duas semanas após o acidente

4

Entre duas semanas e um mês após o acidente

5

Entre um e três meses após o acidente

6

Três ou mais meses após o acidente

7

Sem afastamento do serviço

9

Não é aplicável (Coluna 213 = 4, 5, 9)

Branco
215

Sem resposta
Funções desempenhadas quando ocorreu a lesão
acidental (indicar o primeiro código)

1

Actividade principal (primeira actividade) actual

2

Actividade secundária actual

3

Última actividade (pessoa sem emprego)

4

Actividade de há um ano

5

Outra actividade

9

Não é aplicável (Coluna 209 = 0, 9, branco)

Branco

Coluna 213 = 1-3, 6,
branco

Sem resposta

Coluna 209 = 1-8
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Coluna

Código

Descrição

L 205/45
Filtros/observações

PROBLEMAS DE SAÚDE RELACIONADOS
COM O TRABALHO DURANTE OS ÚLTIMOS
12 MESES (excluindo as lesões acidentais)
216

Doença(s), incapacidade(s) ou outro(s) problema(s)
físico(s), além da(s) lesão(ões) acidental(ais),
sofridos pela pessoa nos últimos 12 meses a
contar da data da entrevista) e que tenha(m) sido
causado(s) ou agravado(s) pelo trabalho
0
1-8
9
Branco

217

Nenhum
Número de enfermidades diferentes
Não é aplicável (Coluna 24 = 3-9 e Coluna 64 W 1)
Sem resposta
Tipo de enfermidade mais grave causada ou
agravada pelo trabalho

0

Ossos, articulações ou problemas musculares

1

Problemas respiratórios ou pulmonares

2

Problemas da pele

3

Problemas de audição

4

Stress, depressão ou ansiedade

5

Dor de cabeça e/ou fadiga visual

6

Doença cardíaca ou apoplexia, ou outros problemas de
circulação

7

Doença infecciosa (vírus, bactéria ou outro tipo de
infecção)

8

Outras enfermidades

9

Não é aplicável (Coluna 216 = 0, 9, branco)

Branco
218

Coluna 216 = 1-8

Sem resposta
Número de dias de afastamento do trabalho
devido à enfermidade mais grave causada ou
agravada pelo trabalho, durante os últimos 12
meses

0

Menos de um dia

1

Um a três dias

2

Quatro a seis dias

3

Pelo menos uma semana, mas menos de duas

4

Pelo menos duas semanas, mas menos de um mês

5

Pelo menos um mês, mas menos de três

6

Três meses ou mais

7

Não pensa voltar a exercer actividade remunerada
devido a esta doença

9

Não é aplicável (Coluna 216 = 0, 9, branco)

Branco

(Coluna 24 = 1, 2 ou
coluna 64 = 1)

Sem resposta

Coluna 216 = 1-8
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Coluna

Código

219

Descrição

Actividade que causou ou agravou a enfermidade
mais grave (indicar o primeiro código)
1

Actividade principal (primeira actividade) actual

2

Actividade secundária actual

3

Última actividade (pessoa sem emprego)

4

Actividade de há um ano

5

Outra actividade

9

Não é aplicável (Coluna 216 = 0, 9, branco)

Branco
220/221

NACE REV. 1
(Dois dígitos)

Branco

Filtros/observações

Coluna 216 = 1-8

Sem resposta
Actividade económica da unidade local da
actividade que causou ou agravou a enfermidade
mais grave (caso não esteja definida noutra parte
do inquérito)

00

22. 7. 98

Não é aplicável (Coluna 219 = 1-2, 4, 9 ou (Coluna
219 = 3 e a pessoa deixou de trabalhar nos últimos
oito anos)
Sem resposta

Coluna 219 = 5,
branco ou coluna 219
= 3 e a pessoa não
trabalhou nos últimos
oito anos
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ANEXO IV
INQUÉRITO ÀS FORÇAS DE TRABALHO
Codificação dos dados relativos a 1998-1999
Nas colunas para as quais não seja possível fornecer informação deve introduzir-se a menção «branco»
ou «Não é aplicável», de acordo com os filtros
Coluna

Código

Descrição

Filtro/Observações

INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS
1/2

Número de sequência no agregado (deve ser o mesmo em todas as
vagas)
01-98
99

3

Pessoa de referência

2

Cônjuge (ou companheiro(a) em coabitação) da pessoa de referência

3

Filho da pessoa de referência (ou do cônjuge ou companheiro(a) em
coabitação)

4

Ascendente da pessoa de referência (ou do cônjuge ou companheiro(a) em
coabitação)

5

Outro parente

6

Outra

9

Não é aplicável (agregados não privados)
Número de sequência do cônjuge ou companheiro(a) em coabitação

01-98

Número de sequência do cônjuge ou companheiro(a) em coabitação no
agregado

99

Não é aplicável (a pessoa não pertence a um agregado doméstico privado,
ou não tem companheiro(a), ou o(a) companheiro(a) não pertence a este
agregado doméstico privado)
Número de sequência do pai

01-98
99
8/9

99
10

Agregados
privados

domésticos

Agregados
privados

domésticos

Agregados
privados

domésticos

Não é aplicável (a pessoa não pertence a um agregado doméstico privado,
ou o pai não pertence a este agregado doméstico privado)

Número de sequência da mãe no agregado
Não é aplicável (a pessoa não pertence a um agregado doméstico privado,
ou a mãe não pertence a este agregado doméstico privado)
Sexo

1

Masculino

2

Feminino

11/14

domésticos

Número de sequência do pai no agregado

Número de sequência da mãe
01-98

Agregados
privados

Não é aplicável (não se trata de agregado doméstico privado)

1

6/7

domésticos

Número de sequência com dois dígitos atribuído a cada membro do
agregado
Relação com a pessoa de referência no agregado

4/5

Agregados
privados

Ano de nascimento

Todas as pessoas

Todas as pessoas

São introduzidos os quatro dígitos do ano de nascimento
15

Data de nascimento em relação ao fim do período de referência
1

A data de nascimento da pessoa situa-se entre 1 de Janeiro e o fim-de-semana de referência

2

A data de nascimento da pessoa é posterior ao fim-de-semana de referência

Todas as pessoas
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Código

16

Descrição

Estado civil
1

Solteiro

2

Casado

3

Viúvo

4

Divorciado ou separado judicialmente

Branco
17/18
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Filtro/Observações

Todas as pessoas

Sem resposta
Nacionalidade

Todas as pessoas

Para a codificação, ver a lista de países em anexo
19/20

Anos de residência neste Estado-membro
00
01-10
11
Branco

21/22

Todas as pessoas

Nascido neste Estado-membro
Número de anos, para as pessoas residentes neste Estado-membro há mais
de um ano e há menos de 10
Reside neste Estado-membro há mais de 10 anos
Sem resposta
País de nascimento

Coluna 19/20 :; 00

Para a codificação, ver a lista de países em anexo
99
Branco
23

Não é aplicável (coluna 19/20 = 00)
Sem resposta
Natureza da participação no inquérito

1

Participação directa

2

Participação através de outro membro do agregado

9

Não é aplicável (criança com menos de 15 anos)

Branco

Todas as pessoas de 15
anos ou mais

Sem resposta
CONDIÇÃO PERANTE O TRABALHO

24

Condição perante o trabalho durante a semana de referência
1

Efectuou um trabalho remunerado de qualquer natureza durante a semana
de referência  uma hora ou mais (incluindo os trabalhadores familiares
não remunerados, mas excluindo pessoas a cumprir serviço militar ou
serviço cívico obrigatórios)

2

Não estava a trabalhar, mas tinha um emprego ou actividade de onde se
ausentara durante a semana de referência (incluindo os trabalhadores familiares não remunerados, mas excluindo pessoas a cumprir serviço militar
ou serviço cívico obrigatórios)

3

Não estava a trabalhar, porque o contrato de trabalho tinha sido temporariamente suspenso

4

Cumpria serviço militar ou serviço cívico obrigatórios

5

Outras pessoas (com 15 anos ou mais) que não trabalharam nem tinham
um emprego ou uma actividade, durante a semana de referência

9

Não é aplicável (criança com menos de 15 anos)

25

Motivo para não ter trabalhador, apesar de ter um emprego
0

Mau tempo

1

Desemprego parcial por motivos de ordem técnica ou económica

2

Conflito de trabalho

3

Frequência de cursos escolares ou de formação

4

Doença, acidente ou invalidez temporária

5

Licença de maternidade ou parental

6

Férias

8

Outros motivos (por exemplo, responsabilidades pessoais ou familiares)

9

Não é aplicável (coluna 24 = 1, 3-5, 9)

Todas as pessoas de 15
anos ou mais

Coluna 24 = 2
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Código

Descrição
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Filtro/Observações

CARACTERÍSTICAS DO EMPREGO NA ACTIVIDADE PRINCIPAL
26

Situação na profissão
1

Trabalhador por conta própria com pessoal ao seu serviço

2

Trabalhador por conta própria sem pessoal ao seu serviço

3

Trabalhador por conta de outrem

4

Trabalhador familiar não remunerado

9

Não é aplicável (coluna 24 = 3-5, 9)

Branco
27/28

Coluna 24 = 1, 2

Sem resposta
Actividade económica da unidade local

Coluna 24 = 1, 2

NACE Rev. 1
00
Branco
29/31

Não é aplicável (coluna 24 = 3-5, 9
Sem resposta
Profissão

Coluna 24= 1, 2

CITP-88 (COM)
999
Branco
32/33

Não é aplicável (Coluna 24 = 3-5, 9)
Sem resposta
Número de pessoas ao serviço, na unidade local

01-10

Se o número de pessoas se situar entre 1 e 10, indicar o número exacto

11

11 a 19 pessoas

12

20 a 49 pessoas

13

50 pessoas ou mais

14

Não sabe, mas são menos de 11 pessoas

15

Não sabe, mas são mais de 10 pessoas

99

Não é aplicável (Coluna 26 = 2, 9)

Branco
34/35

Coluna 26 = 1, 3, 4,
Branco

Sem resposta
País do local de trabalho

Coluna 24 = 1, 2

Para a codificação, ver a lista de países em anexo
99
Branco
36/37

Não é aplicável (Coluna 24 = 3-5, 9)
Sem resposta
Região do local de trabalho

Coluna 24 = 1, 2

NUTS 2
99
Branco
38/41

Não é aplicável (Coluna 24 = 3-5, 9)
Sem resposta
Ano em que a pessoa começou a trabalhar para o actual empregador ou por conta própria

Coluna 24 = 1, 2

Indicar os quatro dígitos do ano em questão
9999
Branco
42/43

Não é aplicável (Coluna 24 = 3-5, 9)
Sem resposta
Mês em que a pessoa começou a trabalhar para o actual empregador ou por conta própria

01-12

Indicar o número do mês em questão

Coluna
38/41
:;9999, branco e
coluna 162/165-Coluna
38/41 := 2
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Coluna
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Descrição

99

Não é aplicável (Coluna 38/41 = 9999, branco ou coluna 162/165-coluna
38/41 ; 2)

Branco
44

Filtro/Observações

Sem resposta
Distinção entre tempo completo e tempo parcial

1
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Coluna 24 = 1, 2

O emprego é a tempo completo
O emprego é a tempo parcial, pelos seguintes motivos:

2

 a pessoa frequenta cursos escolares ou de formação

3

 a pessoa está doente ou inválida

4

 a pessoa não conseguiu encontrar um emprego a tempo completo

5

 a pessoa não queria um emprego a tempo completo

6

 outros motivos

7

Pessoa que tem um emprego a tempo parcial, mas não indica qualquer
motivo

9

Não é aplicável (coluna 24 = 3-5, 9)

Branco
45

Sem resposta
Duração do emprego

1

Coluna 26 = 3

A pessoa tem um emprego permanente ou um contrato de trabalho de
duração indeterminada
A pessoa tem um emprego temporário ou um contrato de trabalho de
duração determinada, pelos seguintes motivos:

2

 é um contrato para um período de formação (aprendizes, estagiários,
assistentes de investigação, etc.)

3

 a pessoa não conseguiu encontrar um emprego permanente

4

 a pessoa não queria um emprego permanente

5

 não indica o motivo

6

 é um contrato para um período de experiência

9

Não é aplicável (coluna 26 = 1, 2, 4, 9, branco)

Branco
46

Sem resposta
Duração total do emprego temporário ou do contrato de trabalho
de duração determinada

1

Menos de um mês

2

1 a 3 meses

3

4 a 6 meses

4

7 a 12 meses

5

13 a 18 meses

6

19 a 24 meses

7

25 a 36 meses

8

Mais de 3 anos

9

Não é aplicável (coluna 45 = 1, 9, branco)

Branco

Coluna 45 = 2-6

Sem resposta
HORAS DE TRABALHO

47/48

Número de horas habitualmente efectuadas por semana
00
01-98
99
Branco

O número de horas habitualmente efectuadas não pode ser indicado, por
variar de forma considerável, semanal ou mensalmente
Número de horas habitualmente efectuadas na actividade principal
Não é aplicável (Coluna 24 = 3-5, 9)
Sem resposta

Coluna 24 = 1,2
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Código

49/50

Descrição

Número de horas realmente efectuadas durante a semana de referência
00

Pessoa que tem um emprego ou uma actividade e que não trabalhou
durante a semana de referência (coluna 24 = 2)

01-98

Número de horas realmente efectuadas na actividade principal, durante a
semana de referência

99
Branco
51/52

L 205/51
Filtro/Observações

Coluna 24 = 1, 2

Não é aplicável (coluna 24 = 3-5, 9)
Sem resposta
Principal motivo para a discrepância entre o número de horas
realmente efectuadas durante a semana de referência e o número
de horas habitualmente efectuadas

Coluna 47/48 = 00-98
e coluna 49/50 = 01-98
e coluna 47/48 :;
coluna 49/50

A pessoa efectuou mais horas do que habitualmente, pelos seguintes
motivos:
01

 horário variável (por exemplo, horário flexível)

16

 horas extraordinárias

02

 outros motivos
A pessoa efectuou menos horas do que habitualmente, pelos seguintes
motivos:

03

 mau tempo

04

 desemprego parcial por motivos de ordem técnica ou económica

05

 conflito de trabalho

06

 frequência de cursos escolares ou de formação

07

 horário variável (por exemplo, horário flexível)

08

 doença, acidente ou invalidez temporária

09

 licença de maternidade ou parental

10

 licença especial por motivos pessoais ou familiares

11

 férias

12

 feriados

13

 início/mudança de emprego durante a semana de referência

14

 cessação de emprego sem que outro se tenha iniciado durante a
semana de referência

15

 outros motivos

97

Pessoa que efectuou o número de horas habitual durante a semana de
referência (coluna 47/48 = coluna 49/50 = 01-98)

98

Pessoa cujo número de horas variou consideravelmente, semanal ou
mensalmente, e que não indicou os motivos para a discrepância entre o
número de horas habitual e o efectivo (coluna 47/48 = 00 e coluna 51/52
:;01-16)

99

Não é aplicável (coluna 24 = 2-5, 9 ou coluna 47/48 = branco ou 49/50
= branco)

Branco
53

Sem resposta
Desejo de trabalhar mais do que o número de horas actual

0

 Não

1

 Sim, noutro emprego

2

 Sim, num emprego em que efectue mais horas do que no actual

3

 Sim, mas só no actual emprego

4

 Sim, de qualquer das maneiras

9

Não é aplicável (coluna 24 = 3-5, 9 ou 40: = coluna 47/48: = 98 e
coluna 44 = 1)

Branco

Sem resposta

Coluna 24 = 1 ou
coluna 24 = 2 e (00:
coluna 47/48:40 ou
coluna 44 = 2-7)
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54/55

Descrição

Número total de horas que a pessoa desejaria efectuar
01-98
99
Branco

56

Sem resposta

A pessoa trabalha habitualmente no domicílio

2

A pessoa trabalha às vezes no domicílio

3

A pessoa nunca trabalha no domicílio

9

Não é aplicável (coluna 24 = 3-5, 9)

Coluna 24 = 1 ou
coluna 24 = 2

Sem resposta
Procura de outro emprego e motivos para tal

0

Coluna 24 = 1 ou
coluna 24 = 2

Não é aplicável (coluna 24 = 3-5, 9)

1

57

Filtro/Observações

Número total de horas que desejaria efectuar

Trabalho no domicílio

Branco
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Coluna 24 = 1 ou
coluna 24 = 2

A pessoa não procura outro emprego
A pessoa procura outro emprego, pelos seguintes motivos:

1

 risco ou certeza da perda ou cessação do emprego actual

2

 carácter transitório do emprego actual

3

 procura outro emprego para adicionar horas às horas efectuadas no
actual emprego

7

 procura um emprego em que efectue mais horas do que no actual
emprego

8

 procura um emprego em que efectue menos horas do que no actual
emprego (coluna 53 = 0)

4

 desejo de encontrar melhores condições de trabalho (por exemplo,
remuneração, horário de trabalho ou tempo de transporte, qualidade do
trabalho)

5

 outros motivos

6

A pessoa declara procurar outro emprego, sem indicar motivos

9

Não é aplicável (coluna 24 = 3-5, 9)

Branco

Sem resposta
ACTIVIDADE SECUNDÁRIA

58

Existência de mais do que um emprego ou uma actividade
1

A pessoa tinha apenas um emprego ou uma actividade, durante a semana
de referência

2

A pessoa tinha mais do que um emprego ou uma actividade, durante a
semana de referência (mas não devido a mudança de emprego ou de
actividade)

9

Não é aplicável (coluna 24 = 3-5, 9)

Branco
59

Sem resposta
Situação na profissão (na actividade secundária)

1

Trabalhador por conta própria com pessoal ao seu serviço

2

Trabalhador por conta própria sem pessoal ao seu serviço

3

Trabalhador familiar não remunerado

4

Trabalhador familiar não remunerado

9

Não é aplicável (coluna 58 = 1, 9 branco)

Branco

Coluna 24 =1
coluna 24 = 2

Sem resposta

Coluna 58 = 2

ou

22. 7. 98
Coluna

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Código

60/61

Descrição

Actividade económica da unidade local (na actividade secundária)

L 205/53
Filtro/Observações

Coluna 58 = 2

NACE Rev. 1
00
Branco
62/63

Não é aplicável (coluna 58 = 1,9, branco)
Sem resposta
Número de horas realmente efectuadas durante a semana de referência, na actividade secundária

00

A pessoa não trabalhou na actividade secundária durante a semana de
referência

1-98

Número de horas realmente efectuadas na actividade secundária, durante a
semana de referência

99
Branco

Coluna 58 = 2

Não é aplicável (coluna 58 = 1, 9, branco)
Sem resposta
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ANTERIOR DAS PESSOAS
SEM EMPREGO

64

Existência de experiência profissional anterior
0

A pessoa nunca teve emprego (salvo trabalho puramente ocasional como,
por exemplo, trabalho em férias; o serviço militar ou o serviço cívico
obrigatórios não devem ser considerados empregos)

1

A pessoa já teve emprego (trabalho ocasional como, por exemplo, trabalho
em férias; o serviço militar ou o serviço cívico obrigatórios não devem ser
considerados empregos)

9

Não é aplicável (coluna 24 = 1, 2 ou 9)

Branco
65/68

Coluna 24 = 3-5

Sem resposta
Ano em que a pessoa trabalhou pela última vez

Coluna 64 = 1

Indicar os quatro dígitos do ano em que a pessoa trabalhou pela última vez
9999
Branco
69/70

Não é aplicável (coluna 64 = 0, 9, branco)
Sem resposta
Mês em que a pessoa trabalhou pela última vez

01-12

Indicar o número do mês em que a pessoa trabalhou pela última vez

99

Não é aplicável (coluna 65/68 = 9999, branco ou coluna 162/165 - coluna
65/68;2)

Branco
71

Sem resposta
Principal motivo para ter deixado o último emprego ou a última
actividade

0

Despedimento ou supressão do posto de trabalho

1

Fim de um emprego de duração determinada

2

Responsabilidades pessoais ou familiares

3

Doença ou invalidez

4

Frequência de cursos escolares ou de formação

5

Reforma antecipada

6

Reforma normal

7

Serviço militar ou serviço cívico obrigatórios

8

Outros motivos

9

Não é aplicável (coluna 64 = 0, 9, branco, ou coluna 64 = 1 e não
trabalhou nos últimos oito anos)

Branco

Coluna 65/68:; 9999
branco e Coluna 162/
/165-Coluna
65/68
:=2

Sem resposta

Coluna 64 = 1 e
coluna 162/165 - coluna
65/68 :8

L 205/54
Coluna

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Código

72

Descrição

Situação na profissão, no último emprego

1

Trabalhador por conta própria com pessoal ao seu serviço

2

Trabalhador por conta própria sem pessoal ao seu serviço

3

Trabalhador por conta de outrem

4

Trabalhador familiar não remunerado

9

Não é aplicável (coluna 64 = 0,9, branco, ou coluna 64 = 1 e não
trabalhou nos últimos oito anos)

Branco
73/74

22. 7. 98
Filtro/Observações

Coluna 64 = 1 e
coluna 162/165 
coluna 65/68:8

Sem resposta
Actividade económica da unidade local onde a pessoa trabalhou
pela última vez

Coluna 64 = 1 e
coluna 162/165 
coluna 65/68:8

NACE Rev. 1
00
Branco
75/77

Não é aplicável (coluna 64 = 0, 9, branco, ou coluna 64 = 1 e não
trabalhou nos últimos oito anos)
Sem resposta
Profissão, no último emprego

Coluna 64 = 1 e
coluna 162/165 
coluna 65/68:8

CITP-88 (COM)
999
Branco

Não é aplicável (coluna 64 = 0, 9, branco, ou coluna 64 = 1 e não
trabalhou nos últimos oito anos)
Sem resposta
PROCURA DE EMPREGO

78/79

Procura de emprego durante as quatro semanas anteriores
01

A pessoa procura emprego

02

A pessoa já encontrou emprego e começará a trabalhar em data posterior

Coluna 24 = 3-5

A pessoa não procura emprego, pelos seguintes motivos:

80

03

 espera regressar ao emprego (pessoas com contrato temporariamente
suspenso)

04

 doença ou invalidez

05

 responsabilidades pessoais ou familiares

06

 frequência de cursos escolares ou de formação

07

 reforma

08

 pensa que não há emprego disponível

09

 outros motivos

10

 não indica os motivos

99

Não é aplicável (coluna 24 = 1, 2 ou 9)
Tipo de emprego procurado
O emprego procurado (para a coluna 78/79 = 02, o emprego encontrado)
é:

Coluna 78/79 = 01, 02
ou coluna 57 = 1-8

22. 7. 98
Coluna

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Código

1

Descrição

L 205/55
Filtro/Observações

por conta própria
por conta de outrem:

2

 e só aceitará um emprego a tempo completo (ou já o encontrou)

3

 e procura um emprego a tempo completo mas, se não o encontrar,
aceitará um emprego a tempo parcial

4

 e procura um emprego a tempo parcial mas, se não o encontrar,
aceitará um emprego a tempo completo

5

 e só aceitará um emprego a tempo parcial (ou já o encontrou)

6

 e não indicou se procura (ou se já encontrou) um emprego a tempo
completo ou a tempo parcial

9

Não é aplicável (coluna 24 = 9 ou coluna 78/79 = 03-10 ou coluna 57
= 0, branco)

Branco
81

Sem resposta
Duração do período de procura de trabalho

0

A procura ainda não foi iniciada

1

Menos de um mês

2

1-2 meses

3

3-5 meses

4

6-11 meses

5

12-17 meses

6

18-23 meses

7

24-47 meses

8

quatro anos ou mais

9

Não é aplicável (coluna 24 = 9 ou coluna 78/79 = 03-10 ou coluna 57
= 0, branco)

Branco

Coluna 78/79 = 01-02
ou coluna 57 = 1-8

Sem resposta
MÉTODOS DE PROCURA DE TRABALHO NAS QUATRO
ÚLTIMAS SEMANAS (1)

82

Inscreveu-se num centro público de emprego
0

Não

1

Sim

9

Não é aplicável (coluna 24 = 9 ou coluna 78/79 = 03-10 ou coluna 57
= 0, branco)

83

Inscreveu-se numa agência privada de colocações
0

Não

1

Sim

9

Não é aplicável (coluna 24 = 9 ou coluna 78/79 = 03-10 ou coluna 57
= 0, branco)

Coluna 78/79 = 01-02
ou coluna 57 = 1-8

Coluna 78/79 = 01-02
ou coluna 57 = 1-8

L 205/56
Coluna

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Código

84

Descrição

Contactou entidades patronais directamente
0

Não

1

Sim

9

Não é aplicável (coluna 24 = 9 ou coluna 78/79 = 03-10 ou coluna 57
= 0, branco)

85

Contactou amigos, parentes, sindicatos, etc.
0

Não

1

Sim

9

Não é aplicável (coluna 24 = 9 ou coluna 78/79 = 03-10 ou coluna 57
= 0, branco)

86

Colocou ou respondeu a anúncios em jornais e revistas
0

Não

1

Sim

9

Não é aplicável (coluna 24 = 9 ou coluna 78/79 = 03-10 ou coluna 57
= 0, branco)

87

Estudou anúncios em jornais e revistas
0

Não

1

Sim

9

Não é aplicável (coluna 24 = 9 ou coluna 78/79 = 03-10 ou coluna 57
= 0, branco)

88

Submeteu-se a um teste, exame ou entrevista
0

Não

1

Sim

9

Não é aplicável (coluna 24 = 9 ou coluna 78/79 = 03-10 ou coluna 57
= 0, branco)

89

Procurou terreno, instalações ou equipamento
0

Não

1

Sim

9

Não é aplicável (coluna 24 = 9 ou coluna 78/79 = 03-10 ou coluna 57
= 0, branco)

22. 7. 98
Filtro/Observações

Coluna 78/79 = 01-02
ou coluna 57 = 1-8

Coluna 78/79 = 01-02.
ou coluna 57 = 1-8

Coluna 78/79 = 01-02
ou coluna 57 = 1-8

Coluna 78/79 = 01-02
ou coluna 57 = 1-8

Coluna 78/79 = 01-02
ou coluna 57 = 1-8

Coluna 78/79 = 01-02
ou coluna 57 = 1-8

22. 7. 98
Coluna

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Código

90

Descrição

Procurou obter autorizações, licenças, recursos financeiros
0

Não

1

Sim

9

Não é aplicável (coluna 24 = 9 ou coluna 78/79 = 03-10 ou coluna 57
= 0, branco)

91

Aguarda resultados de uma candidatura a um emprego
0

Não

1

Sim

9

Não é aplicável (coluna 24 = 9 ou coluna 78/79 = 03-10 ou coluna 57
= 0, branco)

92

Aguarda contacto de um centro público de emprego
0

Não

1

Sim

9

Não é aplicável (coluna 24 = 9 ou coluna 78/79 = 03-10 ou coluna 57
= 0, branco)

93

Aguarda resultados de um concurso para o sector público
0

Não

1

Sim

9

Não é aplicável (coluna 24 = 9 ou coluna 78/79 = 03-10 ou coluna 57
= 0, branco)

94

Outro método utilizado
0

Não

1

Sim

9

Não é aplicável (coluna 24 = 9 ou coluna 78/79 = 03-10 ou coluna 57
= 0, branco)

95

Desejo de trabalhar das pessoas que não procuram emprego

L 205/57
Filtro/Observações

Coluna 78/79 = 01-02
ou coluna 57 = 1-8

Coluna 78/79 = 01-02
ou coluna 57 = 1-8

Coluna 78/79 = 01-02
ou coluna 57 = 1-8

Coluna 78/79 = 01-02
ou coluna 57 = 1-8

Coluna 78/79 = 01-02
ou coluna 57 = 1-8

Coluna 78/79 = 03-10

A pessoa não procura emprego:
1

 mas, apesar disso, gostaria de ter trabalho

2

 nem quer ter trabalho

9

Não é aplicável (coluna 78/79 = 01-02, 99)

Branco
96

Sem resposta
Disponibilidade para começar a trabalhar nas próximas duas
semanas
Se encontrasse agora trabalho:

Coluna 78/79 = 01 ou
coluna 95 = 1, branco
ou coluna 57 = 1-8

L 205/58
Coluna

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Código

Descrição

1

A pessoa poderia começar a trabalhar imediatamente (dentro de duas
semanas)

22. 7. 98
Filtro/Observações

A pessoa não poderia começar a trabalhar imediatamente (dentro de duas
semanas) porque:
2

 tem de completar estudos ou formação

3

 tem de completar o serviço militar ou o serviço cívico obrigatórios

4

 não pode deixar o emprego actual no prazo de duas semanas, devido ao
pré-aviso de despedimento

5

 tem responsabilidades pessoais ou familiares (incluindo maternidade)

6

 está doente ou inválida

7

 outros motivos

8

 não indica motivo

9

Não é aplicável (coluna 24 = 9 ou coluna 57 = 0, branco ou coluna
78/79 = 02 ou coluna 95 = 2)

97

Situação da pessoa imediatamente antes de começar a procurar
emprego (ou enquanto aguardava o início de novo emprego)
1

A pessoa estava a trabalhar (incluindo aprendizes e estagiários)

2

A pessoa frequentava cursos escolares a tempo completo (excluindo aprendizes e estagiários)

3

A pessoa encontrava-se a prestar o serviço militar ou o serviço cívico
obrigatórios

4

A pessoa tinha responsabilidades domésticas/familiares

5

Outras (por exemplo reformado)

9

Não é aplicável (coluna 78/79 = 03-10, 99)

Branco
98

Sem resposta
Inscrição num centro público de emprego

1

A pessoa está inscrita num centro público de emprego e recebe subsídio
ou assistência

2

A pessoa está inscrita num centro público de emprego, mas não recebe
subsídio nem assistência

3

A pessoa não está inscrita num centro público de emprego, mas recebe
subsídio ou assistência

4

A pessoa não está inscrita num centro público de emprego, e não recebe
subsídio nem assistência

9

Não é aplicável (criança com menos de 15 anos)

Branco

Coluna 78/79 = 01-02

Todas as pessoas com
15 anos ou mais

Sem resposta
SITUAÇÃO PRINCIPAL DA FORÇA DE TRABALHO

99

Situação principal
1

Tem um emprego ou uma profissão, incluindo trabalho não remunerado
numa actividade ou empresa familiar (inclusive aprendizagem ou estágio
remunerado, etc.)

2

Desempregado

3

Frequenta cursos escolares ou de formação, tem uma experiência de
trabalho não remunerado

4

Reformado ou com reforma antecipada, ou abandonou a actividade

5

Invalidez permanente

6

Serviço militar obrigatório

7

Cumprimento de tarefas domésticas

Todas as pessoas com
15 anos ou mais

22. 7. 98
Coluna

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Código

Descrição

8

Outras pessoas inactivas

9

Não é aplicável (criança com menos de 15 anos)

Branco

L 205/59
Filtro/Observações

Sem resposta
INSTRUÇÃO E FORMAÇÃO

100

Instrução ou formação recebidas nas quatro últimas semanas
0

Não teve qualquer instrução ou formação

1

Recebeu instrução ou formação

9

Não é aplicável (criança com menos de 15 anos)

Branco
101

Sem resposta
Tipo de instrução

1

Instrução normal

2

Instrução num ambiente de trabalho (sem formação complementar normal
numa escola ou instituto)

3

Instrução que combina experiência de trabalho e formação complementar
normal (incluindo qualquer tipo de «sistema desdobrado» ou «formação em
alternância»)

4

Ensino à distância, cursos por correspondência

5

Auto-aprendizagem

6

Conferências, seminários, workshops

9

Não é aplicável (coluna 100 = 0, 9, branco)

Branco
102

todas as pessoas com 15
anos ou mais

Coluna 100 = 1

Sem resposta
Nível da instrução ou formação recebidas

Coluna 100 = 1

Educação geral
1

Ensino básico: 1ë ou 2ë e 3ë ciclos (CITE 1-2)

2

Ensino secundário ou pós-secundário, mas não superior (CITE 3-4)
Educação ou formação pré-profissional ou profissional

3

3ë ciclo do ensino básico (CITE 2)

4

Ensino secundário ou pós-secundário, mas não superior (CITE 3-4) (*)
Instrução de terceiro nível

5

CITE 5a

6

CITE 5b

7

CITE 6

8

Formação não incluída na classificação CITE (por exemplo, cursos de
línguas ou de informática, seminários, etc.)

9

Não é aplicável (coluna 100 = 0, 9, branco)

Branco
103

Sem resposta
Objectivos da instrução e da formação recebidas

1

Instrução ou formação iniciais destinadas à obtenção de qualificações para
um emprego (excepto ao abrigo de uma medida específica de emprego)
Formação profissional contínua (excepto ao abrigo de uma medida específica de emprego)

2

 Adaptação às mudanças tecnológicas, obtenção de promoção ou reciclagem

Coluna 100 = 1

L 205/60
Coluna

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Código

Descrição

3

 Formação de preparação para regresso ao trabalho após uma ausência
prolongada por doença, licença de maternidade, serviço cívico ou
período sabático, ou ainda desemprego

4

 Outro tipo de formação para adultos

5

Formação ao abrigo de uma medida específica de emprego

6

Interesse geral

9

Não é aplicável (coluna 100 = 0, 9, branco)

Branco
104

1

Menos de uma semana

2

Entre uma semana e um mês

3

Entre um mês e três meses

4

Entre três meses e seis meses

5

Entre seis meses e um ano

6

Entre um ano e dois anos

7

Dois anos ou mais

8

Sem duração definida

9

Não é aplicável (coluna 100 = 0, 9, branco ou coluna 101 = 5, 6)

105/106

99
Branco
107/108

Não é aplicável (coluna 100 = 0, 9, branco ou coluna 101 = 5, 6)
Sem resposta

01

CITE 1

02

CITE 2

03

CITE 3c (menos de três anos)

04

CITE 3c (três anos ou mais) ou CITE 4c

05

CITE 3b ou CITE 4b

06

CITE 3a ou CITE 4a

07

CITE 3 ou CITE 4, sem possibilidade de distinção entre a, b ou c

08

CITE 5b

09

CITE 5a

10

CITE 6

99

Não é aplicável (criança com menos de 15 anos)

109

Todas as pessoas com
15 anos ou mais

Sem resposta
Recebeu uma qualificação profissional (que não é de terceiro nível)
(duração mínima: seis meses)

1

Coluna 100 = 1 e
Coluna 101 = 1, 2, 3, 4,
branco

Número de horas

Nível completo mais elevado de educação ou formação

Branco

Coluna 100 = 1 e
coluna 101 = 1, 2, 3, 4,
branco

Sem resposta
Número habitual de horas de formação por semana

01-98

Filtro/Observações

Sem resposta
Duração total da instrução ou da formação recebidas

Branco

22. 7. 98

Sim  instrução normal

Todas as pessoas com
15 anos ou mais

22. 7. 98
Coluna

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Código

Descrição

2

Sim  formação num ambiente de trabalho (sem instrução complementar
normal numa escola ou num instituto)

3

Sim  instrução que combina experiência de trabalho e formação
complementar normal (incluindo qualquer tipo de «sistema desdobrado»
ou «formação em alternância»)

4

Sim  tipo desconhecido

5

Não

9

Não é aplicável (criança com menos de 15 anos)

Branco
110/113

L 205/61
Filtro/Observações

Sem resposta
Ano em que obteve o nível mais elevado de instrução ou formação

Todas as pessoas com
15 anos ou mais

Introduzir os quatro dígitos do ano em que obteve o nível mais elevado de
instrução ou formação
9999
Branco

Não é aplicável (criança com menos de 15 anos)
Sem resposta
SITUAÇÃO UM ANO ANTES DO INQUÉRITO

114

Situação relativamente à actividade um ano antes do inquérito
1

Teve um emprego ou uma profissão, incluindo trabalho não remunerado
numa actividade ou empresa familiar (inclusive aprendizagem ou estágio
remunerado, etc.)

2

Desempregado

3

Frequenta cursos escolares ou de formação, tem uma experiência de
trabalho não remunerado

4

Reformado ou com reforma antecipada, ou abandonou actividade

5

Invalidez permanente

6

Serviço militar obrigatório

7

Cumprimento de tarefas domésticas

8

Outras pessoas inactivas

9

Não é aplicável (criança com menos de 15 anos)

Branco
115

Sem resposta
Situação na profissão, um ano antes do inquérito

1

Trabalhador por conta própria com pessoal ao seu serviço

2

Trabalhador por conta própria sem pessoal ao seu serviço

3

Trabalhador por conta de outrem

4

Trabalhador familiar não remunerado

9

Não é aplicável (coluna 114 = 2-7, 9 branco)

Branco
116/117

NACE Rev. 1
Branco

Coluna 114 = 1

Sem resposta
Actividade económica da unidade local onde a pessoa trabalhava,
um ano antes do inquérito

00

Todas as pessoas com
15 anos ou mais

Não é aplicável (coluna 114 = 2-7, 9, branco)
Sem resposta

Coluna 114 = 1

L 205/62
Coluna

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Código

118/119

Descrição

País de residência, um ano antes do inquérito

22. 7. 98
Filtro/Observações

Todas as pessoas

Para a codificação, ver a lista de países em anexo
99
Branco
120/121

Não é aplicável (criança com menos de um ano)
Sem resposta
Região de residência (no Estado-membro), um ano antes do
inquérito

Todas as pessoas

NUTS 2
99
Branco

Não é aplicável (pessoa que mudou de país de residência, ou criança com
menos de um ano)
Sem resposta
RENDIMENTOS

122/129

Remuneração mensal (líquida) da actividade principal
00000000-99999998
99999999
Branco

130/137

Os oito dígitos da remuneração mensal (líquida) da actividade principal,
incluindo remunerações mensais extraordinárias (em moeda nacional)
Não é aplicável (coluna 26 :; 3)
Sem resposta
Remunerações extraordinárias da actividade principal

00000000-99999998

99999999
Branco
138/145

99999999
Branco
146/153

Não é aplicável (coluna 26 :; 3)
Sem resposta

99999999
Branco
154/161

Não é aplicável (coluna 98 :; 1, 3)
Sem resposta

Os oito dígitos dos pagamentos extraordinários (montante líquido anual
total) do subsídio de desemprego pago mensalmente, por exemplo: indemnizações por despedimento e outros pagamentos irregulares ou montantes
fixos (em moeda nacional)
Não é aplicável (coluna 98 :; 1, 3)
Sem resposta
Subsídios por doença, deficiência ou invalidez

00000000-99999998
99999999
Branco

Coluna 98 = 1, 3

Os oito dígitos do subsídio de desemprego recebido mensalmente (em
moeda nacional)

Pagamentos extraordinários do subsídio de desemprego
00000000-99999998

Coluna 26 = 3

Os oito dígitos das remunerações extraordinárias (montante líquido anual
total) da actividade principal, que não sejam remuneração mensal (em
moeda nacional)

Subsídio de desemprego
00000000-99999998

Coluna 26 = 3

Os oito dígitos do subsídio mensal por doença, deficiência ou invalidez
(em moeda nacional)
Não é aplicável (coluna 26 :; 3)
Sem resposta

Coluna 98 = 1, 3

22. 7. 98
Coluna

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Código

Descrição

L 205/63
Filtro/Observações

QUESTÕES TÉCNICAS RELATIVAS À ENTREVISTA
162/165

Ano do inquérito

Todas as pessoas

quatro dígitos do ano
166/167

Semana de referência

Todas as pessoas

Número da semana, contada de segunda-feira a domingo
168/169

Semana da entrevista

Todas as pessoas

Número da semana, contada de segunda-feira a domingo
170/171

Estado-membro

Todas as pessoas

Para a codificação, ver a lista de países em anexo
172/173

Região do agregado

Todas as pessoas

NUTS 2
174

Grau de urbanização
1

Área densamente provoada

2

Área intermédia

3

Área escassamente povoada

175/180

Número de série do agregado

Todas as pessoas

Todas as pessoas

Os números de série são atribuídos pelos institutos nacionais de estatística
e são os mesmos em todas as vagas
Os registos relativos aos diferentes membros do mesmo agregado têm o
mesmo número de série
181

Tipo de agregado
1

Pessoa vivendo num agregado doméstico privado (ou permanentemente
num hotel) e aí entrevistada

2

Pessoa vivendo numa instituição e aí entrevistada

3

Pessoa vivendo numa instituição, mas entrevistada neste agregado doméstico privado

4

Pessoa vivendo num outro agregado doméstico privado, no território do
Estado-membro, mas entrevistada neste agregado de origem

182

Tipo de instituição
1

Estabelecimento de ensino

2

Hospital

3

Outro estabelecimento de assistência social

4

Instituição religiosa (não incluída em 1-3)

5

Lar para trabalhadores, alojamento no local de trabalho na construção civil,
residência para estudantes, lar universitário, etc.

6

Estabelecimento militar

7

Outro (por exemplo prisão)

9

Não é aplicável (coluna 181 = 1, 4)

Branco

Sem resposta

Todas as pessoas

Coluna 181 = 2, 3
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Código

183/188

Descrição

Factor de ponderação anual
0000-9999

As colunas 183-186 contêm números inteiros

00-99

As colunas 187-188 contêm números decimais

189/194

Factor de ponderação trimestral
0000-9999

As colunas 189-192 contêm números inteiros

00-99

As colunas 193-194 contêm números decimais

195/200

22. 7. 98
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Todas as pessoas

Todas as pessoas

Factor de ponderação trimestral da amostra, relativamente às
características do agregado (no caso de uma amostra de indivíduos)
0000-9999

As colunas 195-198 contêm números inteiros

00-99

As colunas 199-200 contêm números decimais

201

Subamostra relativamente ao inquérito precedente

Todas as pessoas

Este endereço ou agregado:
1

Pertence à subamostra não inquirida no último inquérito comunitário às
forças de trabalho

2

Pertence à subamostra já inquirida no último inquérito comunitário às
forças de trabalho (incluindo, no que se refere às amostras de áreas,
endereços de edifícios construídos desde o último inquérito e pertencentes
a esta subamostra)

202

Subamostra relativamente ao próximo inquérito

Todas as pessoas

Este endereço ou agregado:
1

Pertenece à subamostra que não será inquirida no próximo inquérito
comunitário às forças de trabalho

2

Pertence à subamostra que será novamente inquirida no próximo inquérito
comunitário às forças de trabalho

203

Número de sequência da vaga do inquérito
1-8

Todas as pessoas

Número de sequência da vaga
TRABALHO ATÍPICO

204

Trabalho por turnos
1

A pessoa trabalha habitualmente por turnos

2

A pessoa trabalha às vezes por turnos

3

A pessoa nunca trabalha por turnos

9

Não é aplicável (coluna 26 :; 3)

Branco
205

Sem resposta
Trabalho ao fim da tarde

1

A pessoa trabalha habitualmente ao fim da tarde

2

A pessoa trabalha às vezes ao fim da tarde

3

A pessoa nunca trabalha ao fim da tarde

9

Não é aplicável (coluna 24 = 3-5, 9)

Branco

Coluna 26 = 3

Sem resposta

Coluna 24 = 1 ou
coluna 24 = 2
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Código

206

Descrição

Trabalho nocturno
1

A pessoa trabalha habitualmente à noite

2

A pessoa trabalha às vezes à noite

3

A pessoa nunca trabalha à noite

9

Não é aplicável (coluna 24 = 3-5, 9)

Branco
207
1

A pessoa trabalha habitualmente ao sábado

2

A pessoa trabalha às vezes ao sábado

3

A pessoa nunca trabalha ao sábado

9

Não é aplicável (coluna 24 = 3-5, 9)

208

Coluna 24 = 1 ou
coluna 24 = 2

Coluna 24 = 1 ou
coluna 24 = 2

Sem resposta
Trabalho ao domingo

1

A pessoa trabalha habitualmente ao domingo

2

A pessoa trabalha às vezes ao domingo

3

A pessoa nunca trabalha ao domingo

9

Não é aplicável (coluna 24 = 3-5, 9)

Branco

Filtro/Observações

Sem resposta
Trabalho ao sábado

Branco

L 205/65

Coluna 24 = 1 ou
coluna 24 = 2

Sem resposta

(1) No que se refere à Espanha, o período de referência será adaptado ao prazo legal fixado pelo Instituto Nacional do Emprego.
(*) O nível 4 não existe no sistema educativo português.
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DIRECTIVA 98/52/CE DO CONSELHO
de 13 de Julho de 1998
que torna extensiva ao Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte a
Directiva 97/80/CE relativa ao ónus da prova nos casos de discriminação baseada
no sexo
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia, nomeadamente o seu artigo 100ë,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),
Considerando que o Conselho, deliberando nos termos do
Acordo relativo à política social, anexo ao Protocolo
në 14 do Tratado, relativo à política social, nomeadamente do në 2 do artigo 2ë, adoptou a Directiva 97/80/
/CE (4); que, por conseguinte, aquela directiva não é aplicável ao Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do
Norte;
Considerando que o Conselho Europeu de Amesterdão de
16 e 17 de Junho de 1997 se congratulou com o acordo a
que se chegou na Conferência Intergovernamental para
integrar o Acordo relativo à política social no Tratado,
tendo assinalado igualmente a necessidade de encontrar
uma fórmula para dar efeito jurídico ao desejo manifestado pelo Reino Unido de aceitar as directivas já adoptadas com base nesse acordo e as que venham a ser
adoptadas antes da entrada em vigor do Tratado de Amesterdão;
Considerando que, no Conselho de 24 de Julho de 1997,
o Conselho e a Comissão concordaram em aplicar as
conclusões adoptadas no Conselho Europeu de Amesterdão; que também concordaram em aplicar o mesmo
procedimento, mutatis mutandis, a futuras directivas
adoptadas com base no Acordo relativo à política social;
que a presente directiva procura alcançar esse objectivo
tornando a Directiva 97/80/CE extensiva ao Reino Unido;
Considerando que o facto de a Directiva 97/80/CE não
ser aplicável no Reino Unido afecta directamente o
funcionamento do mercado comum; que a realização
efectiva do princípio da igualdade de tratamento entre
homens e mulheres, nomeadamente em relação às disposições que regulam o ónus da prova em caso de discriminação baseada no sexo, em todos os Estados-membros, irá
melhorar o funcionamento do mercado comum;

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

C
C
C
L

332 de 7. 11. 1996, p. 11.
167 de 1. 6. 1998.
157 de 25. 5. 1998, p. 64.
14 de 20. 1. 1998, p. 6.

Considerando que a adopção da presente directiva tornará
a Directiva 97/80/CE aplicável no Reino Unido; que, a
partir da data de entrada em vigor da presente directiva, a
expressão «Estados-membros» mencionada na Directiva
97/80/CE deverá ser interpretada como incluindo o Reino
Unido;
Considerando que é conveniente que o Reino Unido
beneficie do mesmo período de três anos concedido aos
outros Estados-membros para adoptar as disposições
necessárias para dar cumprimento à Directiva 97/80/CE,
ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1ë
Sem prejuízo do disposto no artigo 2ë da presente directiva, a Directiva 97/80/CE é aplicável ao Reino Unido da
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte.
Artigo 2ë
No artigo 7ë da Directiva 97/80/CE, é inserido o seguinte
parágrafo a seguir ao primeiro parágrafo:
«Em relação ao Reino Unido da Grã-Bretanha e da
Irlanda do Norte, a data de 1 de Janeiro de 2001
referida no primeiro parágrafo será substituída por 22
de Julho de 2001.».
Artigo 3ë
A presente directiva entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 4ë
Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva.
Feito em Bruxelas, em 13 de Julho de 1998.
Pelo Conselho
O Presidente
W. SCHÜSSEL
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 13 de Julho de 1998
que nomeia membros efectivos e suplentes dinamarqueses do Comité das
Regiões
(98/465/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 198ëA,
Tendo em conta a Decisão 98/110/CE do Conselho, de
26 de Janeiro de 1998 (1) que nomeia os membros efectivos e suplentes do Comité das Regiões,
Considerando que vagaram lugares de membros efectivos
e suplentes do Comité das Regiões na sequência da
renúncia de Bent Hansen, Evan Jensen, Helene Lund,
Søren Madsen e Henning Tellerup, membros efectivos, e
de Anker Boye, Poul Erling Christensen, Ernst Ellgaard,
Kjeld Rasmussen e Vigeke Storm Rasmussen, membros
suplentes, de que foi dado conhecimento ao Conselho em
22, 23 e 26 de Junho de 1998;

em substituição, respectivamente, de Søren Madsen,
Helene Lund, Bent Hansen, Evan Jensen e Henning
Tellerup;
b) Membros suplentes do Comité das Regiões: Søren
Eriksen, Kurt Hockerup, Tove Larsen, Helene Lund e
Christian Overdal Aagaard,
em substituição, respectivamente, de Poul Erling
Christensen, Ernst Ellgaard, Kjeld Rasmussen, Anker
Boye e Vibeke Storm Rasmussen,
pelo período remanescente dos mandatos, que termina
em 25 de Janeiro de 2002.

Tendo em conta a proposta do Governo dinamarquês,
DECIDE:

Feito em Bruxelas, em 13 de Julho de 1998.
Artigo único

São nomeados:
a) Membros efectivos do Comité das Regiões: Lars Abel,
Anker Boye, Johannes Flensted-Jensen, Ejgil W.
Rasmussen e Vibeke Storm Rasmussen,

(1) JO L 28 de 4. 2. 1998, p. 19.

Pelo Conselho
O Presidente
W. SCHÜSSEL
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 21 de Janeiro de 1998
que aprova de forma condicional o auxílio que a França tenciona conceder à
Société française de production
[notificada com o número C(1998) 230]
(Apenas faz fé o texto em língua francesa)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(98/466/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia, e, nomeadamente, o primeiro parágrafo do në 2
do seu artigo 93ë,
Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico
Europeu, e, nomeadamente, o në 1, alínea a), do seu artigo
62ë,
Após ter notificado os interessados para apresentarem as
suas observações, em conformidade com os artigos referidos (1),
Considerando o seguinte:
1. INTRODUÇÃO

A presente decisão vem na sequência da decisão (2) da
Comissão de 12 de Fevereiro de 1997 de dar início ao
processo previsto no në 2 do artigo 93ë do Tratado. Este
processo e a presente decisão dizem respeito a um auxílio
de 2 500 milhões de francos franceses (379 milhões de
ecus) (3), que integra um auxílio à reestruturação industrial
de 1 200 milhões de francos franceses (182 milhões de
ecus) e um auxílio à reestruturação financeira de 1 300
milhões de francos franceses (197 milhões de ecus), que a
França tenciona conceder à Société française de production (SFP). Aquando do início do processo e enquanto se
aguardava a execução do plano de reestruturação que
tinha sido apresentado, a Comissão autorizou, de forma a
assegurar a sobrevivência da SFP a curto prazo, um auxílio
de emergência de 350 milhões de francos franceses.
A SFP é uma empresa prestadora de serviços técnicos ao
sector audiovisual, nomeadamente aos produtores de
emissões de televisão. Quando a ORTF, a organização de
radiodifusão pública, foi cindida em várias empresas em
(1) JO C 126 de 23. 4. 1997, p. 4.
(2) Ver nota 1.
(3) 1 ecu = 6,6 francos franceses.

1974, as actividades de produção televisiva foram prosseguidas por uma nova empresa, a SFP, e as actividades de
difusão confiadas a várias outros organismos. A SFP
conservava todavia uma posição protegida no mercado
francês do audiovisual. Actualmente, a SFP é controlada a
100 % pelo Estado.
O sector da produção audiovisual em França foi aberto à
concorrência em 1986. Mal preparada para este novo
contexto concorrencial, a SFP viu o seu volume de negócios baixar e começou a ter dificuldades financeiras.
Entretanto, os seus efectivos foram consideravelmente
reduzidos, passando de 2 515 pessoas em 1985 para 996
no final de 1997. As perdas registadas desde 1986 foram
compensadas pelo Estado e pelos outros accionistas
públicos. No âmbito de quatro diferentes intervenções
efectuadas desde esta data, as autoridades francesas
pagaram à SFP auxílios num montante total de 2 370
milhões de francos franceses. Relativamente a este
montante, a Comissão aprovou auxílios num montante
total de 1 260 milhões de francos franceses através das
decisões de 27 de Fevereiro e 25 de Março de 1992. O
saldo, no montante de 1 110 milhões de francos franceses
foi objecto da Decisão 97/238/CE da Comissão (4) (para a
qual se remete para mais pormenores), decisão negativa
decorrente fundamentalmente da ausência de qualquer
plano de reestruturação. As Autoridades francesas assumiram o compromisso perante a Comissão de que este
auxílio (actualmente de 1 300 milhões de francos franceses, com inclusão dos juros), devido à decisão negativa,
seria recuperado sem demora.
Incluindo o auxílio à reestruturação industrial abrangido
pela presente decisão, o auxílio total concedido à SFP até
este momento é de 3 570 milhões de francos franceses
(2 370 milhões de francos franceses mais 1 200 milhões
de francos franceses) equivalentes a 541 milhões de ecus.
(4) JO L 95 de 10. 4. 1997, p. 19.
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Aquando do início do presente processo, a intenção da
França era privatizar a empresa mediante a venda da SFP
às empresas privadas Images Télévision Internationale e
Générale d’Image (ITI/GI). Estes adquirentes deveriam
em seguida proceder à reestruturação, em cujo processo se
integrariam os auxílios referidos. Em Abril de 1997, verificou-se que a venda aos potenciais adquirentes não se
realizaria. Em 24 de Novembro de 1997, as autoridades
francesas apresentaram à Comissão um plano de reestruturação semelhante ao plano anterior que tinha sido estabelecido pelos operadores económicos candidatos à aquisição da SFP, à excepção da operação de privatização que
já não estava prevista.
2. O PLANO DE REESTRUTURAÇÃO

2.1. As vertentes
O plano apresentado em 24 de Novembro de 1997
assenta simultaneamente na redução dos custos operacionais da SFP e numa melhoria do seu funcionamento
comercial. O plano estende-se de 1 de Janeiro de 1998 até
ao fim do ano 2000. As implicações em termos de volume
de negócios, resultados e efectivos permanentes e temporários são apresentados no quadro que se segue.

(montantes em milhões de francos franceses)

501

Outros produtos

134

Total de produtos

635

Total de custos

820

Resultados

996

Número de postos de trabalho
temporários técnicos

123

Número total de efectivos

O plano proposto pressupõe uma concentração dos
esforços nas duas principais rubricas que são os encargos
externos e as despesas com o pessoal. A reorganização da
SFP deverá diminuir os encargos externos através de uma
política de compras mais eficaz, uma optimização da
gestão das existências e uma redução dos custos de funcionamento ligados à simplificação das estruturas. Os custos
com o pessoal constituem o essencial dos encargos de
exploração da SFP. O retorno ao equilíbrio passa necessariamente por uma redução de tais encargos, tanto na
opinião dos operadores económicos candidatos à aquisição da SFP, como na opinião das autoridades francesas.
Estas últimas reforçaram ainda o plano destes operadores
nesta área. Os efectivos permanentes seriam reduzidos
para cerca de 450 pessoas, o que representaria cerca de
566 saídas e 20 admissões. Estas 566 saídas seriam obtidas
através da aplicação de um certo número de medidas:
 saídas de pessoas com pelo menos 55 anos e 2 meses
em 31 de Dezembro de 1998 (469 pessoas). A SFP
proporá a um certo número de pessoas com menos de
55 anos e 2 meses, mas com, pelo menos, 55 anos em
31 de Dezembro de 1998, tendo em conta as necessidades da empresa, que se dediquem a um projecto
pessoal ou obtenham uma dispensa de actividade com
garantia de recursos. Esta medida abrangeria 252
pessoas;

 migração para o estatuto de trabalhador temporário do
espectáculo (20);
 reformas (12 pessoas),

[. . .] (*)

–185

Número de efectivos permanentes

[...]

 saídas voluntárias com medidas de incentivo, nomeadamente o acompanhamento de projectos pessoais (55
pessoas),

1997

Volume de negócios

L 205/69

1 119

(*) Para efeitos de publicação as indicações entre parênteses rectos foram
omitidas por razões de segredo profissional.

O equilíbrio financeiro deveria ser atingido no ano 2000
com um resultado positivo de 28 milhões de francos
franceses, o que representa um rendimento sobre fundos
próprios de 14 %. O rácio fundos próprios/total do activo
seria de 32 %.

 mobilidade para o sector audiovisual público (10
pessoas, o que corresponde à média anual verificada
entre 1994 e 1996).
A previsão da evolução dos efectivos permanentes é a
seguinte: 996 (Janeiro de 1998), 965 (Julho de 1998), 435
(Janeiro de 1999), 450 (Julho de 1999) e 450 (Janeiro de
2000).
Face a esta evolução dos efectivos permanentes verificar-se-á um aumento limitado dos efectivos temporários
técnicos que passarão de 123 em 1997 para 270 no final
de 2000.
Desde há alguns anos, o sistema de encomendas obrigatórias dos canais de televisão públicos a favor da SFP foi
suprimido. Consequentemente, a SFP deve obter as suas
encomendas em concorrência com as outras empresas
audiovisuais no mercado e não tem qualquer garantia
quanto ao seu volume de negócios, como acontecia com o
sistema anterior. A manutenção quase ao mesmo nível do
volume de negócios entre 1997 e 2000, não obstante esta
situação e a redução dos efectivos, realizar-se-ia através de
medidas destinadas a aumentar a eficácia da organização:
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 o reforço da função comercial (deveria ser criada uma
função comercial única coerente com os seus
mercados; necessidade de uma relação privilegiada e
personalizada entre os dirigentes comerciais da SFP e
os seus clientes; melhoria dos prazos de resposta
através da simplificação dos procedimentos),

 o plano ITI/GI previa um volume de negócios de 600
milhões de francos franceses em 1999 e um montante
da mesma ordem, isto é, 606 milhões de francos franceses, é apresentado no último plano notificado, tendo
em conta a diferença das definições da noção de
«volume de negócio» nos dois planos,

 a simplificação das estruturas adaptadas finalmente à
nova dimensão reduzida da empresa (agrupamento das
funções de gestão das encomendas e do planeamento,
informatização do planeamento, procura sistemática
da organização mais económica),

 enquanto os custos do plano anterior eram de 590
milhões de francos franceses em 1999, os custos apresentados supra serão ligeiramente inferiores, ou seja,
578 milhões de francos franceses.

 uma organização do trabalho mais simples e mais
estimulante através da modulação do tempo de
trabalho e de uma reorganização do regime de subsídios da SFP.
Esta eficácia acrescida deverá permitir um aumento da
produtividade dos efectivos permanentes entre 12 e 15 %,
conforme as actividades exercidas. Na medida em que o
mercado audiovisual está em crescimento, particularmente graças a um aumento do número de canais de
televisão e a um aumento da quota de produção interna
de programas por um grande número de canais, uma
quase estabilização do volume de negócios da SFP corresponde de facto a uma diminuição da sua quota de
mercado.
O pacote de auxílio de 2 500 milhões de francos franceses
inclui simultaneamente um montante correspondente à
cobertura dos custos desta reestruturação industrial e um
montante correspondente à reestruturação financeira.
Verificou-se que esta última corresponde a uma disponibilização de nova liquidez tornada necessária na sequência
do pagamento das dívidas passadas, [ . . . ].

2.2. Comparação com o plano ITI/GI
A comparação com o plano ITI/GI, inicialmente apresentado à Comissão e descrito na decisão de início do
processo, evidencia a grande semelhança existente entre
estes dois planos. Ambos assentam num mesmo montante
de auxílio para a reestruturação industrial (1 200 milhões
de francos franceses) e no mesmo auxílio à reestruturação
financeira (1 300 milhões de francos franceses). Os dados
económicos-chave do quadro apresentado supra e os do
plano ITI/GI tal como apresentados na decisão de início
do processo, são da mesma ordem:
 a ITI/GI tinha subordinado o seu plano a várias
condições. A condição mais importante, em relação à
qual existe uma diferença e que portanto merece ser
analisada, consiste na redução do pessoal permanente
e na denúncia da convenção colectiva. No plano
actual, a redução dos efectivos é ainda mais importante (566 pessoas) do que no plano inicial (460
pessoas). Quanto à denúncia da convenção colectiva,
esta deixou de estar prevista, tendo sido substituída
por um regime equivalente: a modulação do tempo de
trabalho e uma reestruturação do regime de subsídios
da SFP;

3. AS OBSERVAÇÕES RECEBIDAS

As autoridades francesas não apresentaram observações
relativamente ao início do processo. No entanto, responderam à carta da Comissão de 2 de Dezembro de 1997
(por carta de 5 de Dezembro de 1997), dando resposta às
questões colocadas a propósito do plano de 24 de
Novembro de 1997. Foram ainda colocadas questões
suplementares por carta de 23 de Dezembro de 1997 cuja
resposta foi recebida em 8 de Janeiro de 1998.
O autor da denúncia, que tinha já enviado uma queixa à
Comissão por carta de 7 de Abril de 1994 relativa aos
auxílios à SFP, comunicou por carta de 20 de Maio de
1997 a sua reacção ao início do processo. Nessa carta
informa que a ITI e a GI retiraram a sua oferta em 31 de
Março de 1997, que a França anunciou em seguida a
suspensão do processo de privatização e que não se justifica por conseguinte comunicar observações à Comissão
sobre o plano publicado.
Em seguida, por carta de 19 de Dezembro de 1997, o
autor da denúncia, referindo-se a artigos de imprensa
respeitantes ao plano de reorganização apresentado em 24
de Novembro de 1997 à Comissão, exigiu poder apresentar as suas observações sobre o plano actual através do
alargamento do processo nos termos do në 2 do artigo 93ë
Convém notar que o comité da empresa da SFP e os
sindicatos do pessoal se manifestaram junto da Comissão
sem que este facto tenha dado origem, no prazo fixado, a
observações que pudessem ser comunicadas às autoridades
francesas para que estas sobre elas se pronunciassem.

4. O PROCESSO

O facto de o plano de reestruturação actual não se basear
formalmente no plano estabelecido pelas empresas
privadas ITI/GI no contexto da sua oferta de aquisição da
SFP, mas prever actualmente uma reestruturação sob a
responsabilidade das autoridades públicas, não é uma
circunstância susceptível de afectar o auxílio tal como
acima apresentado. Deve considerar-se que, no essencial,
o novo plano é semelhante ao plano inicial, se não
mesmo mais drástico.
Dado que a privatização prevista na decisão de início do
processo de 12 de Fevereiro de 1997 não era um ponto
essencial para a determinação final da viabilidade da
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empresa e tendo em conta o artigo 222ë do Tratado, deve
concluir-se que não existem factos novos em relação ao
início do processo, não se justificando um alargamento, e
que a base final da conclusão do referido processo não
será afectada pela alteração circunstancial do plano.
5. APRECIAÇÃO

O financiamento em causa, tal como descrito no ponto 1
e cuja afectação à SFP para o plano de reestruturação é
descrita no ponto 2, deve ser avaliado à luz do në 1 do
artigo 92ë do Tratado, a fim de se decidir sobre o seu
carácter de auxílio. Com efeito, os recursos do Estado que
devem ser pagos à empresa não têm a natureza de um
investimento rendível, porque nunca gerarão lucros
correspondentes ao avultado montante disponibilizado.
Este facto seria inaceitável para um investidor privado que
opere em condições normais de uma economia de
mercado (1).
Nos termos do në 1 do artigo 92ë do Tratado CE, as
entradas financeiras constituem auxílios estatais na
medida em que sejam concedidas pelo Estado ou provenientes de recursos estatais. Cabe à Comissão verificar se
os auxílios previstos falseiam ou ameaçam falsear a
concorrência, favorecendo certas empresas ou certas
produções, e se afectam as trocas comerciais entre os
Estados-membros.
Estas condições estão reunidas no caso em presença no
que se refere aos dois elementos da intervenção do Estado:
a contribuição financeira para a reestruturação industrial
de 1 200 milhões de francos franceses e a reestruturação
financeira de 1 300 milhões de francos franceses destinados ao pagamento das dívidas.
O auxílio é susceptível de colocar a SFP numa posição
mais vantajosa para comercializar os seus serviços tanto
em França como nos outros Estados-membros ou em
Estados parte no Acordo EEE e é susceptível de tornar
mais difícil a penetração no mercado francês dos serviços
comercializados pelas empresas audiovisuais estrangeiras.
O auxílio falseia ou ameaça falsear a concorrência entre os
Estados-membros. Existe um mercado europeu de produções audiovisuais em que os prestadores de serviços
técnicos estão em concorrência. O grau de concorrência é
tão elevado para as actividades de produção de obras
audiovisuais integradas como para a simples colocação à
disposição de equipas de gravação ou de estúdios. O
mercado é caracterizado pela presença de alguns produtores integrados, como a SFP, que oferecem todas as instalações técnicas e por uma minoria de empresas especializadas que oferecem apenas alguns tipos de prestações de
serviços. Nesta perspectiva, convém observar a que a
própria SFP se encontra presente em mercados estrangeiros e que o plano de reestruturação prevê a manutenção desta presença. A Comissão nota igualmente que o
autor da denúncia exerce actividades quer em França quer
noutros Estados-membros. A este propósito, é necessário
(1) «Entradas de capital realizadas pelo Estado», Boletim das
CE, në 9-1984 (ver pontos 3.2 e 3.3 no que se refere aos
critérios que distinguem as entradas de capital que incluem
um elemento de auxílio das que não incluem tal elemento).
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recordar que o autor da denúncia, que interveio no
processo nos termos do në 2 do artigo 93ë do Tratado,
apresentou por várias vezes objecções na sequência da
publicação da decisão de início deste processo e de informações publicadas na imprensa.
Convém igualmente ter em conta o facto de existir um
mercado europeu das produções destinadas à televisão e
ao cinema. Este mercado caracteriza-se pela realização de
co-produções entre produtores europeus e pela difusão de
produções audiovisuais em países diferentes do país de
realização. Este aspecto é particularmente pertinente no
caso do mercado francês, tendo em conta a dinâmica
política de difusão das obras francesas noutros países
conduzida pela França.
Consequentemente, o auxílio em causa deve ser considerado um auxílio abrangido pelo në 1 do artigo 92ë do
Tratado.
6. EXAME DA COMPATIBILIDADE DO AUXÍLIO

Uma vez verificado que as entradas financeiras em
questão têm o carácter de um auxílio estatal na acepção
do në 1 do artigo 92ë do Tratado, a Comissão deve
examinar se tais auxílios podem ser considerados como
compatíveis com o mercado comum nos termos dos n 2
e 3 do artigo 92ë
As derrogações previstas no në 2 e no në 3, alíneas a) e b),
do artigo 92ë não são aplicáveis neste caso concreto, dado
que o auxílio não se destina a promover o desenvolvimento de regiões desfavorecidas nem a sanar uma perturbação grave da economia nacional.
Os auxílios destinados a promover a cultura e a conservação do património, na acepção do në 3, alínea d), do
artigo 92ë, poderiam beneficiar de uma derrogação com
base nessa disposição. Contudo deve constatar-se que o
auxílio em causa se destina a assegurar a sobrevivência da
SFP e que a França não apresentou qualquer elemento
que permita considerar que o auxílio tinha por objectivo
promover a cultura e a conservação do património na
acepção do në 3, alínea d), do artigo 92ë Consequentemente, a Comissão pode apenas examinar o auxílio em
causa à luz da derrogação prevista no në 3, alínea c), do
artigo 92ë que se refere aos auxílios destinados a facilitar o
desenvolvimento de certas actividades.
A fim de precisar as condições de aplicação da derrogação
prevista no në 3, alínea c), do artigo 92ë aos auxílios a
favor das empresas em dificuldade, a Comissão adoptou as
orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais de
emergência e à reestruturação concedidos a empresas em
dificuldade (2), que definem um certo número de critérios
que o auxílio deve preencher. Estas orientações estabelecem uma distinção entre os auxílios de emergência e os
auxílio à reestruturação.
As orientações definem para os auxílios à reestruturação
os seguintes critérios:
(2) JO C 368 de 23. 12. 1994, p. 12.
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 o auxílio deve estar associado a um programa de reestruturação/recuperação viável, que deve ser apresentado à Comissão com todos os dados relevantes e
permitir restabelecer a viabilidade a longo prazo da
empresa num período razoável,
 as medidas propostas devem limitar tanto quanto
possível as distorções da concorrência e permanecer
compatíveis com o interesse comum. Estas medidas
devem ter um impacto sobre a posição no mercado do
beneficiário que compense numa medida razoável o
efeito de distorção da concorrência provocado pelo
auxílio;
 o auxílio deve ser limitado ao mínimo rigorosamente
necessário e deve ser proporcional aos custos e benefícios da reestruturação;
 a empresa deve executar integralmente o plano de
reestruturação e cumprir todas as condições impostas;
 a execução do plano e o respeito das condições são
controlados através de relatórios anuais pormenorizados que serão apresentados à Comissão.

6.1. Viabilidade
As medidas-chave do plano de reestruturação dizem
respeito à redução dos custos de produção, em particular à
redução dos custos com o pessoal, à realização de um
volume de negócios estimado realista e à concessão do
auxílio. O período de três anos previsto para atingir o
equilíbrio financeiro no ano 2000, com um resultado
positivo de 28 milhões de francos franceses, o rendimento
sobre os fundos próprios de 14 % e um rácio de fundos
próprios/total do activo de 32 % são elementos que
podem ser considerados razoáveis. A probabilidade que
este equilíbrio seja efectivamente atingido de forma
durável (assegurando assim a viabilidade a longo prazo)
depende do carácter definitivo e duradouro de cada uma
das medidas e da coerência entre estas medidas. Assim, a
análise da redução global significativa dos custos entre
1997 e 2000 de cerca de 220 milhões de francos franceses
(ou 28 % dos custo de 1997), mostra que esta redução
abrange a redução das diferentes categorias de encargos. A
categoria mais significativa é representada pelos custos
com o pessoal que serão reduzidos de 130 milhões de
francos franceses entre 1997 e 2000. Este resultado deveria
ser atingido através da redução dos efectivos permanentes
de 996 para 450 pessoas a partir do ano 2000, substituídas
parcialmente por um recurso crescente aos trabalhadores
temporários técnicos (de 123 em 1997 para 270 em 2000)
menos onerosos do que o pessoal permanente. Estas reduções constituem economias duradouras e contribuem
portanto sistemática e definitivamente para a melhoria
dos resultados futuros.
Um outro facto que demonstra o carácter duradouro e a
coerência das medidas previstas é o rácio custos de
pessoal/volume de negócios que se situa, no final do
plano e tendo em conta a contratação de 270 trabalhadores temporários, no nível normal do sector (ou seja,
entre 50 e 55 % para as empresas comparáveis no
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domínio da prestação técnica, como por exemplo a
empresa francesa VCF).
Segundo o plano das autoridades francesas, a redução total
de efectivos permanentes e temporários e a modificação
do rácio entre estas duas categorias previstas no calendário
são essenciais para restaurar a viabilidade da empresa,
como o confirma a análise das consequências da ausência
de tais medidas de reestruturação no passado. Além disso,
é necessário sublinhar que o restabelecimento da viabilidade da empresa será baseado em medidas internas e não
em aumentos previstos do volume de negócios. Com
efeito, o total dos produtos deverá diminuir até ao ano
2000, de cerca de 30 milhões de francos franceses (ou seja,
5 % do montante de 1997); esta estimativa pode ser
considerada realista se o rácio volume de negócios/volume
total do emprego for comparável ao rácio médio observado no sector. Prevê-se que o rácio da SFP, tendo em
conta os trabalhadores temporários, melhore, atingindo
731 000 francos franceses no ano 2000. Para uma empresa
que presta serviços integrados semelhantes aos da SFP, a
NOB (sociedade neerlandesa reconhecida pela eficácia das
suas operações), o rácio é muito semelhante, situando-se
em cerca de 740 000 francos franceses. Se limitarmos a
comparação em relação à SFP apenas às actividades vídeo,
a SFP prevê um volume de negócios por trabalhador de
cerca de 1 milhão de francos franceses, comparável ao da
concorrência (VCF).
Esta melhoria dos rácios volume de negócios/volume total
do emprego até ao nível dos concorrentes deverá ser
concretizada sobretudo através de medidas internas
tomadas pela empresa e não assenta num eventual
aumento dos preços dos serviços que seria difícil de
realizar. O facto de o presente plano corresponder ao
plano estabelecido pelos candidatos à aquisição privados,
especialistas reconhecidos do sector audiovisual, que
previam a viabilidade da empresa com o mesmo
montante de auxílio, vem confirmar de forma significativa
a análise segundo a qual o presente plano tem efectivamente condições para restaurar a viabilidade da empresa.
O auxílio de 2 500 milhões de francos franceses deve
permitir executar as medidas de redução dos custos e de
melhoria da qualidade do volume de negócios através de
um aumento da produtividade. Este auxílio engloba uma
vertente industrial e uma vertente financeira destinada à
recapitalização da empresa, gravemente afectada pelo seu
passado.
O auxílio em questão corresponde às necessidade
mínimas da empresa para efectuar a reestruturação financeira e a reestruturação das actividades (em particular a
redução dos encargos com o pessoal) e contribui para a
melhoria dos resultados da SFP necessária para restabelecer a viabilidade da empresa. Sem a reestruturação financeira, a SFP teria uma situação líquida muito negativa, o
que, sem medidas complementares de apoio por parte do
Estado, provocaria a falência da empresa, impedindo a
realização do plano de reestruturação industrial.
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Tendo em conta o que precede, a Comissão considera que
o pacote de auxílio forma um todo, incluindo simultaneamente a injecção de liquidez e o pagamento das dívidas
do passado. Estas duas vertentes de auxílio são tanto mais
indissociáveis quanto uma não faz sentido sem a outra e
que sem elas a viabilidade da empresa não poderá ser
restabelecida. A exactidão de uma apreciação das medidas
de auxílio na sua globalidade foi confirmada pelo
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias no
acórdão que proferiu em 14 de Novembro de 1984 no
processo 323/82, Intermills/Comissão (1).

6.2. Limitação das distorções
A SFP conheceu no decurso dos últimos anos uma degradação significativa do seu volume de negócios devido à
sua incapacidade de produzir a preços competitivos. O
plano de reestruturação confirma o nível reduzido do
volume de negócios. Tendo em conta este facto e o crescimento do mercado, deve concluir-se que se verificou uma
perda efectiva de quotas de mercado por parte da SFP.
Esta circunstância constitui uma contrapartida importante
do auxílio. A redução de capacidade prevista pelo plano
de reestruturação é uma contrapartida importante. O
preço de venda dos serviços da SFP devem, no quadro do
plano, cobrir todos os custos incorridos, o que prova que a
SFP deixará de poder subtrair-se às condições do mercado
nas quais os concorrentes são obrigados a operar.
Além disso, a Comissão considera que as dificuldades da
SFP são devidas à especificidade da missão comercial da
SFP no mercado. A SFP fazia parte integrante do sector
audiovisual público e herdou dessa época uma estrutura
económica pesada que não facilita a sua competitividade,
tendo anteriormente um acesso privilegiado aos fundos
públicos. Situações deste tipos, em que prestadores totalmente públicos prestam os seus serviços exclusivamente
aos canais públicos e não entram em concorrência no
mercado, existem ainda na maior parte dos Estados-membros e mesmo em França para além do caso da SFP.
Deve portanto considerar-se que a reestruturação do SFP é
necessária para a sua viabilidade mas que constitui ao
mesmo tempo um processo complexo durante o qual não
pode ser evitado um certo grau de distorção da concorrência.

6.3. Limitação do auxílio
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Não é possível reduzir o auxílio de 2 500 milhões de
francos franceses porque tal facto teria por efeito directo
uma degradação dos resultados previstos que impediria a
SFP de atingir o objectivo prosseguido, isto é, a viabilidade.

6.4. Execução do plano e condições
Não obstante a necessidade de aplicar todas as medidas
previstas pelo plano de reestruturação, é conveniente ter
em consideração o facto de, segundo as autoridades francesas, as medidas essenciais do plano serem constituídas
pela redução dos encargos com o pessoal. A Comissão
considera que esta apreciação é confirmada pela experiência do passado que demonstrou que as dificuldades de
alinhar os encargos com o pessoal pelo nível de actividade
foram claramente a causa essencial dos problemas, ainda
persistentes da empresa. Assim, a Comissão considera que
devem ser previstas garantias específicas. A fim de assegurar, desta vez, a realização do plano de reestruturação, é
necessário que o auxílio só seja concedido pelo Estado
francês quando o conjunto dos elementos do plano,
incluindo a redução dos encargos com o pessoal, tenha
sido realizado com carácter definitivo.
O pagamento do auxílio deverá seguir as modalidades do
plano, de forma que os auxílios só sejam pagos no
momento em que os fundos sejam realmente desembolsados pela SFP para os fins previstos.
Ainda que o auxílio, segundo a presente decisão, não seja
considerado excessivo em função das diferentes apreciações a realizar no âmbito de um auxílio à reestruturação, a
Comissão não pode ignorar que a mesma empresa beneficiou desde 1986 de diferentes auxílios que, no total, representam montantes muito significativos, dois dos quais
aprovados a título de auxílios à reestruturação. O auxílio
objecto da presente decisão deve ser considerado o último
que poderá ser concedido à SFP ou às suas actividades,
salvo circunstâncias excepcionais imprevisíveis neste
momento e externas à empresa [para uma aplicação
recente deste princípio, ver a decisão positiva condicional
da Comissão de 1 de Outubro de 1997 no processo
Thomson SA  Thomson multimedia (2)].
A França não favorecerá a SFP, directa ou indirectamente,
através dos canais de televisão públicos, nomeadamente
obrigando estes canais a encomendar serviços à SFP.

O auxílio é utilizado para atingir objectivos pontuais e em
estrita relação com as necessidades financeiras impostas
por tais objectivos. O auxílio não é portanto excessivo.
Esta circunstância é comprovada igualmente pelo facto de
o resultado previsto ser simplesmente a realização do
equilíbrio financeiro. A melhoria dos resultados não é
portanto de dimensão a provocar uma distorção permanente da concorrência. Deste ponto de vista, os auxílios
não são contrários ao interesse comum.

Segundo a política constante da Comissão em matéria de
planos de reestruturação e, em especial, tendo em conta o
montante do auxílio e a importância de uma execução
correcta do plano, tal execução deverá ser objecto de
acompanhamento por parte da Comissão através de relatórios semestrais apresentados pelas autoridades francesas.

(1) Colectânea 1984, p. 3809, fundamento 39.

(2) JO L 67 de 7. 3. 1998, p. 31.

6.5. Relatórios pormenorizados
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7. CONCLUSÃO

Artigo 2ë

O auxílio contido no plano de reestruturação de 24 de
Novembro de 1997 da SFP sob forma de um auxílio à
reestruturação industrial de 1 200 milhões de francos franceses e de um auxílio à reestruturação financeira de 1 300
milhões de francos franceses, constitui um auxílio na
acepção do në 1 do artigo 92ë do Tratado CE e do në 1 do
artigo 61ë do Acordo EEE.

1. Antes de qualquer pagamento do auxílio, a França
assegurará à Comissão que o plano de reestruturação,
incluindo as reduções de pessoal e o calendário previsto
para tais reduções, foi realizado de forma definitiva.

Este auxílio pode ser considerado compatível com o
mercado comum ao abrigo do në 3, alínea c), do artigo
92ë do Tratado CE e do në 3, alínea c), do artigo 61ë do
Acordo EEE, sobre reserva do cumprimento por parte da
França das condições enunciadas na presente decisão,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1ë
O auxílio contido no plano de reestruturação de 24 de
Novembro de 1997 concedido pela França à Société française de production sob forma de um auxílio à reestruturação industrial de 1 200 milhões de francos franceses
(182 milhões de ecus) e de um auxílio à reestruturação
financeira de 1 300 milhões de francos franceses (197
milhões de ecus) é compatível com o mercado comum
nos termos do në 3, alínea c), do artigo 92ë, do Tratado
CE e do në 3, alínea c), do artigo 61ë do Acordo EEE, sob
reserva do cumprimento por parte do Estado francês das
condições enunciadas no artigo 2ë

2. O auxílio será pago unicamente à medida que o
plano for executado.
3. O presente auxílio constitui o último auxílio possível
a favor da SFP e nenhum novo auxílio poderá ser concedido no futuro, salvo circunstâncias excepcionais imprevisíveis neste momento e exteriores à empresa.
4. As autoridades francesas apresentarão à Comissão de
seis em seis meses a partir de 1 de Janeiro de 1998 e até
ao fim de 2000 um relatório pormenorizado sobre a aplicação do plano.
5. A França não favorecerá a SFP, directa ou indirectamente, através dos canais de televisão públicos, nomeadamente obrigando-os a encomendar serviços à SFP.
Artigo 3ë
A República Francesa é a destinatária da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 21 de Janeiro de 1998.
Pela Comissão
Karel VAN MIERT

Membro da Comissão

