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(Actos adoptados em aplicação do título V do Tratado da União Europeia)

ACÇÃO COMUM
de 9 de Março de 1999
adoptada pelo Conselho, com base no artigo J.3 do Tratado da União Europeia,
relativa ao contributo da União Europeia para o restabelecimento de uma força
policial viável na Albânia
(1999/189/PESC)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo J.3 e o nº 2 do
seu artigo J.11,
Tendo em conta as orientações gerais do Conselho
Europeu de 16 e 17 de Junho de 1997,
Considerando que, em 2 de Junho de 1997, o Conselho
adoptou uma posição comum relativa à Albânia, tendo
especialmente em vista a promoção do processo democrático e o regresso à estabilidade política e à segurança
interna na Albânia;
Considerando que, nessa posição comum, a União manifestava já a sua disponibilidade para contribuir para o
restabelecimento de uma força policial viável na Albânia
no âmbito da Célula Policial Multinacional de Aconselhamento da União da Europa Ocidental (UEO);
Considerando que a Comunidade Europeia está a prestar
apoio à polícia albanesa, nomeadamente em termos de
equipamento e recuperação de edifícios das forças policiais, em cooperação com a UEO;
Considerando que a Comunidade Europeia está também a
prestar auxílio às autoridades albanesas no domínio
judiciário, incluindo o sistema prisional, em cooperação
com o Conselho da Europa;
Considerando que há necessidade de prestar uma assistência suplementar ao Governo albanês no cumprimento
das suas funções de manutenção da ordem pública,

ADOPTOU A SEGUINTE ACÇÃO COMUM:

Artigo 1º
1.
A União Europeia contribuirá para o restabelecimento de uma força policial viável na Albânia, assegurando para tal a prestação de:

— formação e aconselhamento da polícia, incluindo
assistência directa através de equipas de aconselhamento,
— aconselhamento pertinente do Ministério da Ordem
Pública e de outros ministérios, nos casos adequados.
A formação a que se refere o primeiro travessão do parágrafo anterior será prestada por 160 formadores e implicará a participação de um máximo de 3 000 membros da
polícia albanesa.
2.
A União Europeia continuará a estudar outras possibilidades para realizar o objectivo definido no nº 1 da
forma mais completa possível.

Artigo 2º
1.
Será imputada ao orçamento-geral das Comunidades
Europeias uma verba que poderá ascender a 2,1 milhões
de euros para cobrir as despesas operacionais decorrentes
da execução da presente acção comum.
2.
As despesas financiadas pela verba estipulada no
nº 1 serão geridas segundo os procedimentos e regras
orçamentais da Comunidade Europeia.

Artigo 3º
1.
A fim de maximizar a eficácia da assistência no seu
conjunto, a presidência assegurará a coerência entre a
assistência prestada pela União Europeia com base na
presente acção comum e a assistência prestada pelos
Estados-membros com base em programas bilaterais,
tendo em vista o restabelecimento de uma força policial
viável na Albânia.
2.
O Conselho regista que a Comissão continuará a
orientar a sua acção para a realização dos objectivos da
presente acção comum, através de medidas comunitárias
pertinentes, se adequado.
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Artigo 4º

A presente acção comum entra em vigor na data da sua adopção.
Artigo 5º
A presente acção comum será publicada no Jornal Oficial.
Feito em Bruxelas, em 9 de Março de 1999.
Pelo Conselho
O Presidente
W. RIESTER

12. 3. 1999

12. 3. 1999

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

L 63/3

DECISÃO DO CONSELHO
de 9 de Março de 1999
adoptada com base no nº 2 do artigo J.4 do Tratado da União Europeia, sobre a
execução da acção comum relativa ao contributo da União Europeia para o
restabelecimento de uma força policial viável na Albânia
(1999/190/PESC)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado da União Europeia e, nomeadamente, o nº 2 do seu artigo J.4,
Tendo em conta a declaração relativa à União da Europa
Ocidental (UEO), constante da Acta Final assinada por
ocasião da adopção do Tratado da União Europeia,
Considerando que o Conselho adoptou hoje, com base no
artigo J.3 do Tratado da União Europeia, uma acção
comum relativa ao contributo da União Europeia para o
restabelecimento de uma força policial viável na Albânia;
Considerando que uma acção deste tipo exigirá pessoal
com conhecimentos especializados específicos de operações de policiamento; que a UEO realizou já uma missão
que consistia na prestação de assistência e aconselhamento à polícia albanesa;
Considerando que, nestas circunstâncias, a União Europeia deverá recorrer à UEO;
Considerando que, na sequência de um pedido formulado
pela União Europeia com base no nº 2 do artigo J.4, o
pessoal militar da UEO completou um estudo de viabilidade sobre as possíveis opções para uma operação internacional de policiamento na Albânia (Revisão 1) e o respectivo suplemento, a seguir designado «estudo de viabilidade
da UEO»;
Considerando que, em 2 de Fevereiro de 1999, o
Conselho Permanente da UEO adoptou o plano de
contingência para uma operação internacional de policiamento na Albânia, baseado numa das opções identificadas
no estudo de viabilidade da UEO;
Considerando que a opção desenvolvida no plano de
contingência da UEO contribuirá para realizar o objectivo
definido no título da acção comum;
Considerando que as isntituições da UEO deram o seu
acordo relativamente às disposições práticas constantes do
anexo da presente decisão,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1º
1.
A União Europeia solicita à UEO que proceda à
execução da Acção Comum 1999/189/PESC de 9 de
Março de 1999 relativa a um contributo da União Europeia para o restabelecimento de uma força policial viável
na Albânia (1), pondo para tal em prática a «opção 2
aumentada» do estudo de viabilidade da UEO, em função
do objectivo definido no nº 1 do artigo 1º da acção
comum.
2.
A execução da acção comum referida no nº 1 será
conduzida de acordo com as disposições práticas constantes do anexo da presente decisão.
Artigo 2º
A UEO será notificada da presente decisão e da acção
comum 1999/189/PESC nos termos das conclusões adoptadas pelo Conselho em 14 de Maio de 1996 relativamente ao envio de documentos da União Europeia à
UEO.
Artigo 3º
A presente decisão entra em vigor na data da sua adopção.
Artigo 4º
A presente decisão será publicada no Jornal Oficial.
Feito em Bruxelas, em 9 de Março de 1999.
Pelo Conselho
O Presidente
W. RIESTER

(1) Ver página 1 do presente Jornal Oficial.
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ANEXO
DISPOSIÇÕES PRÁTICAS
1. A missão da UEO desempenhará as suas funções sob a responsabilidade da UEO.
2. No decurso da operação:
— serão enviados à União Europeia relatórios mensais exaustivos sobre a missão da UEO; os relatórios
incluirão dados actualizados relativos às actividades de formação e de consultoria bem como avaliações
do impacto dessas actividades,
— a missão da UEO deverá efectuar revisões gerais da operação numa base semestral ou relativas a períodos
mais curtos, se necessário, em que poderão ser apresentadas sugestões de eventuais ajustamentos às
modalidades da operação,
— em caso de emergência, deverá ser imediatamente apresentado um relatório à UEO, que o enviará à
União Europeia. A situação será avaliada, e ponderada a necessidade de a submeter à apreciação dos
organismos da União Europeia e da UEO.
3. No termo da operação, a UEO elaborará um documento sobre a experiência adquirida, que será enviado à
União Europeia.
4. Os principais canais de comunicação serão os seguintes:
— os pontos de contacto já existentes entre os Secretariados da União Europeia e da UEO e entre a
Comissão e o Secretariado da UEO,
— os pontos de contacto designados pelas duas presidências.
5. Deverá ser tida em conta a possibilidade de realizar reuniões coordenadas dos grupos de trabalho.
6. A representação diplomática da Presidência da União Europeia dará, se necessário, todo o apoio político e
diplomático à missão da UEO.
7. Será mantida uma estreita cooperação, inclusivamente no terreno, entre a União Europeia e a UEO,
nomeadamente no contexto da ligação e coordenação com os esforços internacionais, bilaterais e multilaterais, de maior envergadura que sejam desenvolvidos na Albânia.
8. A informação do público acerca desta operação será coordenada.
9. Os desembolsos para pagamento da operação serão efectuados nos termos das disposições financeiras a
estabelecer entre a Comissão e a UEO. Estas disposições observarão os procedimentos e regras orçamentais
da Comunidade Europeia, tendo em conta os requisitos operacionais da missão da UEO.
A fim de apoiar a Presidência da União Europeia nas suas funções, ao abrigo do nº 1 do artigo 3º da Acção
Comum 1999/189/PESC, a missão da UEO deverá criar um mecanismo de coordenação e de acompanhamento das modalidades de concessão de apoio financeiro ao pessoal albanês em formação a partir de verbas
provenientes do orçamento geral das Comunidades Europeias. Os relatórios da missão da UEO deverão
conter informações regulares acerca deste mecanismo.
As disposições práticas acima enumeradas não prejudicam de forma alguma os procedimentos internos de cada
organização ou quaisquer outros contactos entre ambas que venham a revelar-se necessários.
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DECISÃO DO CONSELHO
de 9 de Março de 1999
que completa a Acção Comum 95/545/PESC, adoptada pelo Conselho com base
no artigo J.3 do Tratado da União Europeia, relativa à participação da União nas
estruturas de aplicação do acordo de paz na Bósnia-Herzegovina
(1999/191/PESC)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo J.11,
Considerando que, em 11 de Dezembro de 1995, o
Conselho adoptou a Acção Comum 95/545/PESC, relativa
à participação da União nas estruturas de aplicação do
acordo de paz na Bósnia-Herzegovina (1), prorrogada até
31 de Dezembro de 1998 pela Decisão 96/745/PESC (2),
de 20 de Dezembro de 1996, e até 31 de Dezembro de
1999 pela Decisão 98/737/PESC (3), de 22 de Dezembro
de 1998, e completada pelas Decisões 97/476/PESC (4), de
22 de Julho de 1997, e 98/607/PESC (5), de 26 de
Outubro de 1998;
Considerando que, nas suas conclusões de 25 de Janeiro
de 1999, o Conselho se congratulou com o resultado da
Conferência da Implementação da Paz de Madrid e
apoiou as suas conclusões, que traçam o caminho a seguir
para continuar a aplicação de Dayton, e reiterou o seu
inteiro apoio ao alto representante;
Considerando que, em 1 de Fevereiro de 1999, o Comité
Director do «Conselho de Implementação da Paz»
aprovou o orçamento do gabinete do alto representante
para 1999,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

309
340
354
205
290

de
de
de
de
de

21.
30.
30.
31.
29.

12. 1995, p. 2.
12. 1996, p. 3.
12. 1998, p. 4.
7. 1997, p. 2.
10. 1998, p. 3.

DECIDE:

Artigo 1º
1.
A fim de cobrir a contribuição da União Europeia
para as despesas operacionais relacionadas com a missão
do alto representante em 1999, será imputável ao orçamento geral das Comunidades Europeias, para o ano de
1999, um montante máximo de 16 153 544 euros.
2.
A gestão das despesas financiadas pelo montante
referido no nº 1 efectuar-se-á no respeito dos processos e
regras orçamentais da Comunidade.
Artigo 2º
A presente decisão entra em vigor na data da sua adopção
e é aplicável até 31 de Dezembro de 1999.
Artigo 3º
A presente decisão será publicada no Jornal Oficial.
Feito em Bruxelas, em 9 de Março de 1999.
Pelo Conselho
O Presidente
W. RIESTER
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REGULAMENTO (CE) Nº 530/1999 DO CONSELHO
de 9 de Março de 1999
relativo às estatísticas sobre a estrutura dos ganhos e dos custos da mão-de-obra
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 213º,
Tendo em conta o projecto de regulamento apresentado
pela Comissão,
Considerando que a Comissão deve dispor, no desempenho das suas funções, de informação sobre o nível e a
estrutura dos custos da mão-de-obra e a estrutura e distribuição dos ganhos nos Estados-membros;
Considerando que o desenvolvimento da Comunidade e o
funcionamento do mercado interno aumentam a necessidade de dados comparáveis sobre o nível e a estrutura dos
custos da mão-de-obra, e sobre a estrutura e distribuição
dos ganhos, que permitam, em especial, analisar o
progresso económico e a coesão social, e estabelecer
comparações fiáveis e pertinentes entre os Estados-membros e as regiões da Comunidade;
Considerando que o melhor método para avaliar a
situação dos custos da mão-de-obra e dos ganhos consiste
na recolha de estatísticas comunitárias segundo definições
e métodos harmonizados utilizados em ocasiões anteriores, as últimas das quais em relação ao nível e à estrutura dos custos da mão-de-obra em 1996, em execução do
Regulamento (CE) nº 23/97 (1) e em relação à estrutura e
distribuição dos ganhos em 1995, em execução do Regulamento (CE) nº 2744/95 (2);
Considerando que é necessário proceder à actualização
regular das estatísticas, para que estas reflictam a evolução
da estrutura da mão-de-obra, da distribuição dos ganhos e
da composição das despesas das empresas em salários e
contribuições a cargo das entidades patronais;
Considerando que, em execução do Regulamento (CE)
nº 2223/96 (3), o Sistema Europeu de Contas Nacionais e
Regionais da Comunidade Europeia (SEC 95) constitui o
termo de referência quanto a normas, definições e regras
contabilísticas nos Estados-membros, tendo em vista as
necessidades da Comunidade; que, para tal, são necessárias fontes estatísticas exaustivas, fiáveis e comparáveis a
nível nacional e regional; que os níveis de subdivisão a
(1) JO L 6 de 10. 1.
(2) JO L 287 de 30.
(3) JO L 310 de 30.
Regulamento (CE)

1997, p. 1.
11. 1995, p. 3.
11. 1996, p. 1. Regulamento alterado pelo
nº 448/98 (JO L 58 de 27. 2. 1998, p. 1).

aplicar às variáveis se limitam ao necessário para assegurar
a comparabilidade com estatísticas anteriores e a compatibilidade com os requisitos das contas nacionais;
Considerando que o Banco Central Europeu (BCE) necessita de informação sobre o nível e a estrutura dos custos
da mão-de-obra, bem como sobre a estrutura e a distribuição dos ganhos, para poder avaliar o desenvolvimento
económico dos Estados-membros no contexto de uma
política monetária europeia única;
Considerando que a informação estatística nesta área
apenas se encontra disponível em alguns Estados-membros, sendo, portanto, impossível estabelecer
comparações válidas; que, consequentemente, deverão ser
produzidas estatísticas comunitárias e os resultados terão
que ser processados com base em definições comuns e
metodologias harmonizadas, tendo em conta as normas
aprovadas pelas organizações internacionais competentes;
Considerando que, actualmente, nem todos os Estados-membros recolhem dados completos nas secções M
(educação), N (saúde e acção social) e O (outras actividades
de serviços colectivos, sociais e pessoais); que, por conseguinte, é necessário decidir da sua eventual inclusão no
âmbito do presente regulamento, em função do relatório a
apresentar pela Comissão com base em estudos-piloto
sobre a viabilidade da recolha de dados completos nesses
sectores;
Considerando que, apesar de se dever reconhecer plenamente a importância de dados completos em todos os
segmentos da economia, deverão ser cuidadosamente
ponderadas as possibilidades de informação e a capacidade de resposta em certas áreas específicas, nomeadamente no que se refere às pequenas e médias empresas
(PME); que, por conseguinte, é necessário que a Comissão
proceda a estudos-piloto da viabilidade de recolha de
dados completos das unidades estatísticas com menos de
10 trabalhadores e que o Conselho decida desta questão
em função de um relatório a apresentar pela Comissão no
prazo de quatro anos a contar da entrada em vigor do
presente regulamento; que a utilização de registos administrativos poderá ser útil entretanto e deverá ser incentivada;
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Considerando que, segundo o princípio da subsidiariedade, a criação de normas estatísticas comuns que
permitam a produção de informação harmonizada é,
devido à sua dimensão ou efeitos, uma medida cujos
objectivos poderão ser melhor alcançados a nível comunitário; que a aplicação destas normas se fará em cada
Estado-membro sob a autoridade de organismos e instituições nomeados para proceder à recolha de estatísticas
comunitárias;
Considerando que parece conveniente prever excepções
para determinados Estados-membros, por forma a ter em
conta dificuldades técnicas especiais que estes enfrentem
relativamente à recolha de certos tipos de informação,
desde que a qualidade da informação estatística não seja
significativamente afectada;
Considerando que a produção de estatísticas comunitárias
específicas se regula pelas normas do Regulamento (CE)
nº 322/97 do Conselho, de 17 de Fevereiro de 1997,
relativo às estatísticas comunitárias (1);
Considerando que o Comité do Programa Estatístico
criado pela Decisão 89/382/CEE, Euratom (2), foi consultado nos termos do artigo 3º da referida decisão,
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electricidade, gás e água), F (construção), G (comércio por
grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis,
motociclos e bens de uso pessoal e doméstico), H (alojamento e restauração), I (transportes, armazenagem e
comunicações), J (actividades financeiras), K (actividades
imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas),
M (educação), N (saúde e acção social) e O (outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais) da nomenclatura estatística das actividades económicas na Comunidade Europeia, adiante designada por «NACE Rev. 1»,
estabelecida no Regulamento (CEE) nº 3037/90 do
Conselho, de 9 de Outubro de 1990, relativo à nomenclatura estatística das actividades económicas na Comunidade Europeia (3).
2.
A inclusão das actividades económicas definidas nas
secções M (educação), N (saúde e acção social) e O (outras
actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais) da
NACE Rev. 1 no âmbito do presente regulamento será
facultativa para os anos de referência de 2000 e 2002.
Pode ser igualmente facultativa para os anos seguintes nos
termos do artigo 12º, tendo em conta os resultados dos
estudos-piloto nesta área, em especial dos efectuados a
título do Regulamento (CE/Euratom) nº 58/97 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1996, relativo às estatísticas estruturais das empresas (4).

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1º

Artigo 4º

Disposições gerais

Tendo em conta o parecer do Comité do Programa Estatístico, a Comissão elaboará e apresentará ao Conselho, no
prazo de quatro anos a contar da data de entrada em vigor
do presente regulamento, um relatório sobre os resultados
dos estudos-piloto baseando-se, nomeadamente, nas
fontes existentes na área das unidades estatísticas com
menos de 10 trabalhadores. O referido relatório avaliará a
apliação das disposições do presente regulamento relativas
às unidades com menos de 10 trabalhadores. O relatório
ponderará a importância da recolha de dados completos
atendendo às possibilidades de informação e à capacidade
de resposta. Com base neste relatório, a Comissão poderá,
se necessário, apresentar ao Conelho propostas adequadas
de alteração do presente regulamento.

As autoridades nacionais e o Eurostat produzirão estatísticas comunitárias sobre o nível e a estrutura dos custos da
mão-de-obra e sobre a estrutura e distribuição dos ganhos
dos trabalhadores nas actividades económicas definidas no
artigo 3º
Artigo 2º
Período de referência
1.
As estatísticas sobre o nível e a estrutura dos custos
da mão-de-obra terão como período de referência o ano
civil de 2000 e, posteriormente, serão produzidas de
quatro em quatro anos.
2.
As estatísticas sobre a estrutura e distribuição dos
ganhos terão como período de referência o ano civil de
2002 e um mês representativo desse ano, sendo posteriormente produzidas de quatro em quatro anos.
Artigo 3º
Âmbito
1.
As estatísticas cobrirão todas as actividades económicas definidas nas secções C (indústrias extractivas), D
(indústrias transformadoras), E (produção e distribuição de
(1) JO L 52 de 22. 2. 1997, p. 1.
(2) JO L 181 de 28. 6. 1989, p. 47.

Artigo 5º

Unidades estatísticas
A recolha das estatísticas far-se-á com base em unidades
locais e empresas, tal como previsto no Regulamento
(CEE) nº 696/93 do Conselho, de 15 de Março de 1993,
relativo às unidades estatísticas de observação e de análise
do sistema produtivo na Comunidade (5).
(3) JO L 293 de 24. 10. 1990, p. 1. Regulamento alterado pelo
Regulamento (CEE) nº 761/93 (JO L 83 de 3. 4. 1993, p. 1).
(4) JO L 14 de 17. 1. 1997, p. 1.
(5) JO L 76 de 30. 3. 1993, p. 1.

L 63/8

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Artigo 6º

Características da informação solicitada
1.
No caso das estatísticas sobre o nível e a estrutura
dos custos da mão-de-obra, a informação fornecida abrangerá pelo menos:
a) As seguintes características relativas à unidade local:
— região (ao nível NUTS 1),
— dimensão da empresa à qual pertence a unidade
local (de acordo com a seguinte classificação: 10-49,
50-249, 250-499, 500-999, 1 000 ou mais trabalhadores),
— actividade económica (a nível de divisão da NACE
Rev. 1);
b) As seguintes variáveis:
— custos totais anuais da mão-de-obra, distinguindo
ordenados e salários (divididos em remuneração
directa e remunerações suplementares, pagamentos
efectuados aos trabalhadores com vista à constituição de poupanças, remuneração por dias em que
estes não trabalharam, salários e remunerações em
espécie), contribuições sociais da entidade patronal
(divididas em contribuições sociais efectivas e
imputadas), custos relacionados com a formação
profissional, outras despesas e impostos, bem como
subsídios directamente relacionados com os custos
da mão-de-obra,
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relações financeiras entre os Estados-membros e as
empresas públicas (1);
— tipo de acordo colectivo de trabalho em vigor;
b) As seguintes características relativas a cada trabalhador
da amostra:
— sexo,
— idade,
— profissão, segundo a Classificação Internacional
Tipo das Profissões,
— nível mais elevado de instrução e formação atingido,
— antiguidade de serviço na empresa,
— tempo inteiro ou parcial,
— tipo de contrato de trabalho;
c) os seguintes pormenores relativos aos ganhos:
— rendimento ilíquido de um mês representativo
(com discriminação dos ganhos referentes a horas
extraordinárias e das remunerações especiais relativas a trabalho por turnos),
— rendimento ilíquido anual para o ano de referência
(com discriminação das remunerações complementares pagas sem carácter regular),
— tempo de trabalho (número de horas pagas durante
o mês de referência, ou número de horas pagas
durante um mês normal de trabalho, número de
horas extraordinárias pagas durante o mês e férias
anuais).
Artigo 7º

— número médio anual de trabalhadores, distinguindo entre trabalhadores a tempo inteiro, a
tempo parcial e aprendizes,

Recolha de dados

— número anual de horas trabalhadas e número anual
de horas remuneradas, distinguindo, para cada caso,
entre trabalhadores a tempo inteiro, a tempo
parcial e aprendizes.

1.
Os inquéritos serão realizados através das entidades
nacionais competentes, que estabelecerão os métodos
adequados de recolha de informação, tendo em consideração a capacidade de resposta, nomeadamente das PME.

2.
No caso das estatísticas sobre a estrutura e distribuição dos ganhos, deverá ser fornecida informação pelo
menos sobre:
a) As seguintes características relativas à unidade local a
que pertencem os trabalhadores da amostra:

2.
Os empregadores e as outras pessoas obrigadas a
fornecer informações responderão integralmente às
perguntas, dentro dos prazos estabelecidos. Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias para evitar
qualquer infracção à obrigação de fornecer informações,
prevista no artigo 6º

— actividade económica (a nível de divisão da NACE
Rev. 1),

3.
A fim de reduzir o encargo para as empresas, em
particular para as PME, não será necessário realizar inquéritos, se as entidades nacionais dispuserem de informações
provenientes de outras fontes adequadas ou se encontrarem em condições de produzir estimativas dos dados
necessários utilizando métodos de cálculo estatístico,
quando algumas ou todas as características não tiverem
sido observadas para todas as unidades sobre as quais é
necessário recolher estatísticas.

— forma de controlo económico e financeiro, na
acepção da Directiva 80/723/CEE da Comissão, de
25 de Junho de 1980, relativa à transparência das

(1) JO L 195 de 29. 7. 1980, p. 35. Directiva com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 93/84/CEE (JO L
254 de 12. 10. 1993, p. 16).

— região (ao nível NUTS 1),
— dimensão da empresa à qual pertence a unidade
local (de acordo com a seguinte classificação: 10-49,
50-249, 250-499, 500-999, 1 000 ou mais trabalhadores),
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Artigo 8º
Processamento de resultados
As autoridades nacionais processarão as respostas às
perguntas referidas no nº 2 do artigo 7º ou a informação
proveniente de outras fontes, nos termos do nº 3 do
artigo 6º, por forma a obter resultados comparáveis.
Artigo 9º
Transmissão de resultados
Os resultados serão transmitidos ao Eurostat dentro de um
período de 18 meses a contar do final do ano de referência.
Artigo 10º
Qualidade
1.
As autoridades nacionais garantirão que os resultados
reflictam a situação real de todas as unidades, com um
grau suficiente de representatividade.
2.
Após cada período de referência, as autoridades
nacionais enviarão ao Eurostat, a pedido deste, um relatório com toda a informação pertinente relativa à aplicação do regulamento no Estado-membro em questão, por
forma a possibilitar a avaliação da qualidade das estatísticas.
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Artigo 12º

Procedimento
1.
A Comissão será assistida pelo Comité do Programa
Estatístico, adiante designado «comité».
2.
O representante da Comissão submeterá à apreciação do comité um projecto das medidas a tomar. O
comité emitirá o seu parecer sobre o projecto num prazo
que pode ser estabelecido pelo presidente em função da
urgência da questão. O parecer será emitido por maioria,
nos termos previstos no nº 2 do artigo 148º do Tratado,
para a adopção das decisões que o Conselho é chamado a
tomar sob proposta da Comissão. No comité, os votos dos
representantes dos Estados-membros estão sujeitos à
ponderação definida no artigo atrás referido. O presidente
não participa na votação.
3. a) A Comissão adoptará as medidas previstas se estiverem em conformidade com o parecer do comité.
b) Se as medidas previstas não estiverem em conformidade com o parecer do comité, ou se o comité não
emitir parecer, a Comissão apresentará imediatamente ao Conselho uma proposta relativa às
medidas a adoptar. O Conselho deliberará por
maioria qualificada.
Se, passados três meses após a apresentação da
proposta, o Conselho não tiver deliberado, as
medidas propostas serão adoptadas pela Comissão.

Artigo 13º

Artigo 11º
Derrogações
Medidas de execução
As medidas necessárias à execução do presente regulamento, incluindo as medidas destinadas a ter em conta a
evolução a nível económico e técnico, e em particular:
i) o tratamento das actividades económicas definidas nas
secções M, N e O da NACE Rev. 1 (nº 2 do artigo
3º),

1.
As derrogações do disposto nos artigos 2º, 3º e 6º
para os anos de referência 2000 e 2002, são estabelecidas
no anexo.
2.
Se o sistema estatístico nacional exigir adaptações
significativas, poderão ser decididas derrogações dos
artigos 3º e 6º para os anos 2004 e 2006. Essas decisões
serão tomadas nos termos do artigo 12º

ii) a definição e discriminação da informação a fornecer
(artigo 6º),
iii) o formato técnico adequado para a transmissão de
resultados (artigo 9º),

Artigo 14º

iv) os critérios de avaliação da qualidade (artigo 10º),
v) as derrogações, em casos devidamente justificados,
para os períodos de 2004 e 2006 respectivamente
(nº 2 do artigo 13º),
serão fixadas para cada período de referência, no mínimo
nove meses antes do seu início, nos termos do artigo 12º

Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 9 de Março de 1999.
Pelo Conselho
O Presidente
W. RIESTER

ANEXO
DERROGAÇÕES

I.

Derrogações do artigo 2º
1. Alemanha: as primeiras estatísticas sobre a estrutura e distribuição dos ganhos, em execução do
presente regulamento, serão produzidas para o ano de referência 2001, em vez de 2002. As estatísticas
subsequentes sobre a estrutura e distribuição dos ganhos serão produzidas para o ano de referência
2006 e, posteriormente, de quatro em quatro anos.
2. Alemanha, França, Irlanda, Reino Unido e Suécia: as estatísticas para os anos de referência 2000 e 2002
poderão referir-se ao exercício financeiro que melhor corresponda a estes anos civis, sem que tal afecte
os prazos para a transmissão de dados referidos no nº 1 do artigo 9º

II.

Derrogações do artigo 3º
1. Alemanha: as actividades económicas definidas nas secções H (alojamento e restauração), I (transportes,
armazenagem e comunicações) e K (actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas)
da NACE Rev. 1 serão facultativas para o ano de referência de 2000 e 2001.
2. Irlanda: as actividades económicas definidas na secção H (alojamento e restauração) serão facultativas
para o ano de referência 2002.
3. Irlanda: as actividades económicas definidas nas secções I (transportes, armazenagem e comunicações),
na divisão 67 da secção J e na secção K (actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às
empresas) da NACE Rev. 1 serão facultativas para o ano de referência 2002.

III. Derrogações do artigo 6º
1. Áustria, Bélgica, Itália e Países Baixos: para os anos de referência 2000 e 2002, as características
mencionadas no artigo 6º poderão referir-se à empresa, em vez de se referirem à unidade local.
2. Itália: para o ano de referência 2000, serão facultativas as seguintes características referidas no nº 1,
alínea b), do artigo 6º: pagamentos efectuados aos trabalhadores com vista à constituição de poupanças,
outras despesas e impostos pagos e subsídios recebidos pela entidade patronal.
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REGULAMENTO (CE) Nº 531/1999 DA COMISSÃO
de 11 de Março de 1999
que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço
de entrada de certos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) nº 3223/94 da
Comissão, de 21 de Dezembro de 1994, que estabelece
regras de execução do regime de importação dos frutos e
dos produtos hortícolas (1), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) nº 1498/98 (2), e, nomeadamente, o nº 1 do seu artigo 4º,
Considerando que o Regulamento (CE) nº 3223/94 prevê,
em aplicação dos resultados das negociações comerciais
multilaterais do «Uruguay Round», os critérios para a
fixação pela Comissão dos valores forfetários de importação dos países terceiros, relativamente aos produtos e
períodos que especifica no seu anexo;

Considerando que, em aplicação dos supracitados critérios, os valores forfetários de importação devem ser
fixados nos níveis constantes em anexo,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1º
Os valores forfetários de importação referidos no artigo 4º
do Regulamento (CE) nº 3223/94 são fixados como indicado no quadro constante do anexo.
Artigo 2º
O presente regulamento entra em vigor em 12 de Março
de 1999.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 11 de Março de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
(2) JO L 198 de 15. 7. 1998, p. 4.
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ANEXO
do Regulamento da Comissão, de 11 de Março de 1999, que estabelece os valores forfetários
de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos
hortícolas
(EUR/100 kg)
Código NC

0702 00 00

0707 00 05
0709 10 00
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

052
204
624
999
068
999
220
999
052
204
999
052
204
212
600
624
999
052
600
999
388
400
404
508
512
528
720
728
999
052
388
400
512
528
624
999

72,5
38,0
174,5
95,0
160,7
160,7
276,6
276,6
113,9
154,8
134,4
60,4
47,9
46,5
50,0
48,7
50,7
46,6
86,1
66,3
102,8
82,1
72,4
89,0
92,7
91,8
95,2
95,7
90,2
122,9
70,4
79,8
64,4
70,8
71,0
79,9

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) nº 2317/97 da Comissão (JO L 321 de 22. 11. 1997, p. 19).
O código «999» representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) Nº 532/1999 DA COMISSÃO
de 11 de Março de 1999
que fixa as restituições à exportação no sector do leite e dos produtos lácteos
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) nº 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece uma
organização comum de mercado no sector do leite e dos
produtos lácteos (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) nº 1587/96 (2), e, nomeadamente, o nº 3 do seu artigo 17º,
Considerando que, por força do artigo 17º do Regulamento (CEE) nº 804/68, a diferença entre os preços no
comércio internacional dos produtos referidos no artigo
1º daquele regulamento e os preços destes produtos na
Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação, nos limites decorrentes dos acordos
concluídos em conformidade com o artigo 228º do
Tratado;
Considerando que, nos termos do Regulamento (CEE) nº
804/68 as restituições à exportação em relação aos
produtos referidos no artigo 1º do referido regulamento
exportados no seu estado natural devem ser fixadas
tomando-se em consideração:
— a situação e as perspectivas de evolução no que
respeita aos preços e às disponibilidades de leite e de
produtos lácteos, no mercado da Comunidade, e os
preços do leite e dos produtos lácteos no comércio
internacional,
— os custos de comercialização e os custos de transporte
mais favoráveis a partir do mercado da Comunidade
até aos portos ou outros locais de exportação da
Comunidade, bem como os custos de chegada até aos
países de destino,
— os objectivos da organização comum de mercado no
sector do leite e dos produtos lácteos, que vão assegurar a este mercado uma situação equilibrada e um
desenvolvimento natural no plano dos preços e das
trocas comerciais,
— os limites decorrentes dos acordos concluídos em
conformidade com o artigo 228º do Tratado,
— o interesse em evitar perturbações no mercado da
Comunidade,
— o aspecto económico das exportações previstas;
Considerando que, nos termos do nº 5 do artigo 17º do
Regulamento (CEE) nº 804/68, os preços na Comunidade
são estabelecidos tendo em conta os preços praticados que
sejam mais favoráveis tendo em vista a exportação, sendo
(1) JO L 148 de 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO L 206 de 16. 8. 1996, p. 21.

os preços no comércio internacional estabelecidos tendo
em conta nomeadamente:
a) Os preços praticados no mercado de países terceiros;
b) Os preços mais favoráveis, à importação proveniente de
países terceiros, nos países terceiros de destino;
c) Os preços ao produtor verificados nos países terceiros
exportadores tendo em conta, se for caso disso, os
subsídios concedidos por esses países;
d) Os preços de oferta franco-fronteira da Comunidade;
Considerando que, ao abrigo do nº 3 do artigo 17º do
Regulamento (CEE) nº 804/68, a situação do mercado
mundial ou as exigências específicas de certos mercados
podem tornar necessária a diferenciação da restituição em
relação aos produtos referidos no artigo 1º do referido
regulamento consoante o seu destino;
Considerando que o nº 3 do artigo 17º do Regulamento
(CEE) nº 804/68 prevê que seja fixada pelo menos uma
vez, de quatro em quatro semanas, a lista dos produtos em
relação aos quais seja concedida uma restituição à exportação bem como o montante desta restituição; que, no
entanto, o montante da restituição pode ser mantido ao
mesmo nível durante mais de quatro semanas;
Considerando que, nos termos do artigo 16º do Regulamento (CE) nº 174/1999 da Comissão, de 26 de Janeiro
de 1999, que estabelece as modalidades de aplicação do
Regulamento (CEE) nº 804/68 do Conselho relativamente
aos certificados de exportação e às restituições à exportação no sector do leite e dos produtos lácteos (3), a restituição concedida em relação aos produtos lácteos açucarados
é igual à soma de dois elementos; que um é destinado a
ter em conta a quantidade de produtos lácteos e é calculado multiplicando o montante de base pelo teor de
produtos lácteos do produto em causa; que o outro é
destinado a ter em conta a quantidade de sacarose adicionada e é calculado multiplicando pelo teor em sacarose do
produto inteiro o montante de base da restituição em
vigor no dia da exportação aos produtos referidos no nº 1,
alínea d), do artigo 1º do Regulamento (CEE) nº 1785/81
do Conselho, de 30 de Junho de 1981, que estabelece
uma organização comum de mercado no sector do
açúcar (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) nº 1148/98 da Comissão (5); que, no
entanto, este último elemento só é tomado em consideração se a sacarose adicionada tiver sido produzida a partir
de beterrabas ou de cana-de-açúcar colhidas na Comunidade;
(3) JO L 20 de 27. 1. 1999, p. 8.
(4) JO L 177 de 1. 7. 1981, p. 4.
(5) JO L 159 de 3. 6. 1998, p. 38.
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Considerando que o nível da restituição em relação aos
queijos é calculado relativamente a produtos destinados ao
consumo directo; que as cascas e os desperdícios de
queijos não têm tal finalidade; que, para evitar qualquer
confusão de interpretação, é necessário precisar que os
queijos com um valor franco fronteira inferior a 230,00
EUR/100 kg não beneficiam de qualquer restituição;
Considerando que o Regulamento (CEE) nº 896/84 da
Comissão (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) nº 222/88 (2), previu disposições
complementares no que respeita à concessão das restituições aquando das mudanças de campanha; que estas
disposições prevêem a possibilidade de diferenciação das
restituições em função da data de fabrico dos produtos;
Considerando que, para o cálculo do montante da restituição para os queijos fundidos, é necessário prever que,
no caso de serem adicionados caseína e/ou caseinatos, essa
quantidade não deve ser tomada em consideração;
Considerando que a aplicação destas modalidades à
situação actual dos mercados no sector do leite e dos
produtos lácteos e, nomeadamente, aos preços destes
produtos na Comunidade e no mercado mundial implica
a fixação da restituição em relação aos produtos e aos
montantes constantes do anexo do presente regulamento;

12. 3. 1999

Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão do Leite e dos Produtos Lácteos,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1º
1. As restituições à exportação referidas no artigo 17º
do Regulamento (CEE) nº 804/68 em relação aos
produtos exportados são fixadas nos montantes do anexo.
2. Não é fixada qualquer restituição relativamente às
exportações para o destino 400 em relação aos produtos
dos códigos NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Não é fixada qualquer restituição relativamente às
exportações para os destinos 022, 024, 028, 043, 044, 045,
046, 052, 404, 600, 800 e 804 em relação aos produtos do
código NC 0406.
Artigo 2º
O presente regulamento entra em vigor em 12 de Março
de 1999.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 11 de Março de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 91 de 1. 4. 1984, p. 71.
(2) JO L 28 de 1. 2. 1988, p. 1.
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L 63/15

ANEXO
do regulamento da Comissão, de 11 de Março de 1999, que fixa as restituições à exportação
no sector do leite e dos produtos lácteos
(Em EUR/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrário)
Código
do produto

0401 10 10 9000
0401 10 90 9000
0401 20 11 9100
0401 20 11 9500
0401 20 19 9100
0401 20 19 9500
0401 20 91 9100
0401 20 91 9500
0401 20 99 9100
0401 20 99 9500
0401 30 11 9100
0401 30 11 9400
0401 30 11 9700
0401 30 19 9100
0401 30 19 9400
0401 30 19 9700
0401 30 31 9100
0401 30 31 9400
0401 30 31 9700
0401 30 39 9100
0401 30 39 9400
0401 30 39 9700
0401 30 91 9100
0401 30 91 9400
0401 30 91 9700
0401 30 99 9100
0401 30 99 9400
0401 30 99 9700
0402 10 11 9000
0402 10 19 9000
0402 10 91 9000
0402 10 99 9000
0402 21 11 9200
0402 21 11 9300
0402 21 11 9500
0402 21 11 9900
0402 21 17 9000
0402 21 19 9300
0402 21 19 9500
0402 21 19 9900
0402 21 91 9100
0402 21 91 9200
0402 21 91 9300
0402 21 91 9400
0402 21 91 9500
0402 21 91 9600
0402 21 91 9700

Destino (*)

Montante das
restituições

Código
do produto

Destino (*)

Montante das
restituições

970
***
970
***
970
***
970
***
970
***
970
***
970
***
+
970
***
+
+
970
***
970
***
+
+
970
***
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2,327
—
2,327
—
2,327
—
3,597
—
2,327
—
3,597
—
4,551
—
—
4,551
—
—
—
10,50
—
15,77
—
—
—
15,77
—
38,32
59,85
66,00
38,32
59,85
66,00
75,22
110,55
129,01
75,22
110,55
129,01
90,00
90,00
0,9000
0,9000
90,00
105,89
111,56
120,00
90,00
105,89
111,56
120,00
120,86
121,69
123,20
131,67
134,61
145,88
152,49

0402 21 91 9900
0402 21 99 9100
0402 21 99 9200
0402 21 99 9300
0402 21 99 9400
0402 21 99 9500
0402 21 99 9600
0402 21 99 9700
0402 21 99 9900
0402 29 15 9200
0402 29 15 9300
0402 29 15 9500
0402 29 15 9900
0402 29 19 9200
0402 29 19 9300
0402 29 19 9500
0402 29 19 9900
0402 29 91 9100
0402 29 91 9500
0402 29 99 9100
0402 29 99 9500
0402 91 11 9110
0402 91 11 9120
0402 91 11 9310
0402 91 11 9350
0402 91 11 9370
0402 91 19 9110
0402 91 19 9120
0402 91 19 9310
0402 91 19 9350
0402 91 19 9370
0402 91 31 9100
0402 91 31 9300
0402 91 39 9100
0402 91 39 9300
0402 91 51 9000
0402 91 59 9000
0402 91 91 9000
0402 91 99 9000
0402 99 11 9110
0402 99 11 9130
0402 99 11 9150
0402 99 11 9310
0402 99 11 9330
0402 99 11 9350
0402 99 19 9110
0402 99 19 9130
0402 99 19 9150
0402 99 19 9310
0402 99 19 9330
0402 99 19 9350
0402 99 31 9110
0402 99 31 9150
0402 99 31 9300
0402 99 31 9500
0402 99 39 9110
0402 99 39 9150
0402 99 39 9300

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

159,96
120,86
121,69
123,20
131,67
134,61
145,88
152,49
159,96
0,9000
1,0589
1,1156
1,2002
0,9000
1,0589
1,1156
1,2002
1,2086
1,3167
1,2086
1,3167
—
—
11,31
13,85
16,84
—
—
11,31
13,85
16,84
—
19,91
—
19,91
—
—
63,94
63,94
—
—
—
0,2689
0,3228
0,4291
—
—
—
0,2689
0,3228
0,4291
—
0,4467
0,3832
0,6600
—
0,4467
0,3832

L 63/16
Código
do produto

0402 99 39 9500
0402 99 91 9000
0402 99 99 9000
0403 10 11 9400
0403 10 11 9800
0403 10 13 9800
0403 10 19 9800
0403 10 31 9400
0403 10 31 9800
0403 10 33 9800
0403 10 39 9800
0403 90 11 9000
0403 90 13 9200
0403 90 13 9300
0403 90 13 9500
0403 90 13 9900
0403 90 19 9000
0403 90 31 9000
0403 90 33 9200
0403 90 33 9300
0403 90 33 9500
0403 90 33 9900
0403 90 39 9000
0403 90 51 9100
0403 90 51 9300
0403 90 53 9000
0403 90 59 9110
0403 90 59 9140
0403 90 59 9170
0403 90 59 9310
0403 90 59 9340
0403 90 59 9370
0403 90 59 9510
0403 90 59 9540
0403 90 59 9570
0403 90 61 9100
0403 90 61 9300
0403 90 63 9000
0403 90 69 9000
0404 90 21 9100
0404 90 21 9910
0404 90 21 9950
0404 90 23 9120
0404 90 23 9130
0404 90 23 9140
0404 90 23 9150
0404 90 23 9911
0404 90 23 9913
0404 90 23 9915
0404 90 23 9917
0404 90 23 9919
0404 90 23 9931
0404 90 23 9933
0404 90 23 9935
0404 90 23 9937
0404 90 23 9939
0404 90 29 9110
0404 90 29 9115
0404 90 29 9120
0404 90 29 9130
0404 90 29 9135
0404 90 29 9150

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Destino (*)

Montante das
restituições

Código
do produto

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
970
***
+
+
+
+
970
***
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

0,6600
0,7522
0,7522
—
—
—
—
—
—
—
—
88,48
88,48
104,95
110,56
118,93
119,81
0,8848
0,8848
1,0495
1,1056
1,1893
1,1981
2,327
—
—
—
—
—
15,77
—
38,32
59,85
66,00
75,22
110,55
129,01
—
—
—
—
90,00
—
11,31
90,00
105,89
111,56
120,00
—
—
—
—
—
11,31
13,85
16,84
19,91
20,81
120,86
121,69
123,20
131,67
134,61
145,88

0404 90 29 9160
0404 90 29 9180
0404 90 81 9100
0404 90 81 9910
0404 90 81 9950
0404 90 83 9110
0404 90 83 9130
0404 90 83 9150
0404 90 83 9170
0404 90 83 9911
0404 90 83 9913
0404 90 83 9915
0404 90 83 9917
0404 90 83 9919
0404 90 83 9931
0404 90 83 9933
0404 90 83 9935
0404 90 83 9937
0404 90 89 9130
0404 90 89 9150
0404 90 89 9930
0404 90 89 9950
0404 90 89 9990
0405 10 11 9500
0405 10 11 9700
0405 10 19 9500
0405 10 19 9700
0405 10 30 9100
0405 10 30 9300
0405 10 30 9500
0405 10 30 9700
0405 10 50 9100
0405 10 50 9300
0405 10 50 9500
0405 10 50 9700
0405 10 90 9000
0405 20 90 9500
0405 20 90 9700
0405 90 10 9000
0405 90 90 9000
0406 10 20 9100
0406 10 20 9230

0406 10 20 9290

0406 10 20 9300
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Destino (*)

Montante das
restituições

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***

152,49
159,96
0,9000
—
0,2689
0,9000
1,0589
1,1156
1,2002
—
—
—
—
—
0,2689
0,3228
0,4291
0,4467
1,2086
1,3167
0,4601
0,6600
0,7522
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
165,85
170,00
176,22
155,49
161,71
216,00
170,00
—
—
—
37,68
22,83
37,68
—
—
35,05
15,29
35,05
—
—
15,39
7,834
15,39

12. 3. 1999
Código
do produto

0406 10 20 9610

0406 10 20 9620

0406 10 20 9630

0406 10 20 9640

0406 10 20 9650

0406 10 20 9660
0406 10 20 9830

0406 10 20 9850

0406 10 20 9870
0406 10 20 9900
0406 20 90 9100
0406 20 90 9913

0406 20 90 9915

0406 20 90 9917

0406 20 90 9919
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Destino (*)

Montante das
restituições

Código
do produto

037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
+
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
+
+
+
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***

—
—
51,11
30,98
51,11
—
—
51,83
31,42
51,83
—
—
57,86
35,06
57,86
—
—
85,03
48,35
85,03
—
—
70,86
25,44
70,86
—
—
—
26,28
13,38
26,28
—
—
31,87
16,22
31,87
—
—
—
—
—
58,77
31,59
58,77
—
—
77,56
42,12
77,56
—
—
82,41
44,75
82,41
—
—
92,10
50,02
92,10

0406 20 90 9990
0406 30 31 9710

0406 30 31 9730

0406 30 31 9910

0406 30 31 9930

0406 30 31 9950

0406 30 39 9500

0406 30 39 9700

0406 30 39 9930

0406 30 39 9950

0406 30 90 9000

0406 40 50 9000

L 63/17

Destino (*)

Montante das
restituições

+
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***

—
—
—
9,536
8,346
17,88
—
—
13,99
12,25
26,24
—
—
9,536
8,346
17,88
—
—
13,99
12,25
26,24
—
—
20,36
17,81
38,17
—
—
13,99
12,25
26,24
—
—
20,36
17,81
38,17
—
—
20,36
17,81
38,17
—
—
23,02
21,14
43,16
—
—
24,15
21,14
45,28
—
—
90,00
32,98
90,00

L 63/18
Código
do produto

0406 40 90 9000

0406 90 13 9000

0406 90 15 9100

0406 90 17 9100

0406 90 21 9900

0406 90 23 9900

0406 90 25 9900

0406 90 27 9900

0406 90 31 9119

0406 90 33 9119

0406 90 33 9919
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Destino (*)

037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***

Montante das
restituições

—
—
92,42
32,98
92,42
—
—
101,62
60,16
101,62
—
—
105,01
62,17
105,01
—
—
105,01
62,17
105,01
—
—
102,90
44,53
102,90
—
—
90,36
18,57
90,36
—
—
89,77
21,16
89,77
—
—
81,30
18,57
81,30
—
—
74,72
25,56
74,72
—
—
74,72
25,56
74,72
—
—
68,29
20,33
68,29

Código
do produto

0406 90 33 9951

0406 90 35 9190

0406 90 35 9990

0406 90 37 9000

0406 90 61 9000

0406 90 63 9100

0406 90 63 9900

0406 90 69 9100
0406 90 69 9910

0406 90 73 9900

0406 90 75 9900

0406 90 76 9300
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Destino (*)

037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
+
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***
037
039
099
400
***

Montante das
restituições

—
—
68,98
20,01
68,98
28,95
28,95
105,71
61,40
105,71
—
—
105,71
40,19
105,71
—
—
101,62
60,16
101,62
40,61
40,61
112,00
57,27
112,00
37,12
37,12
111,41
63,89
111,41
29,52
29,52
107,11
48,93
107,11
—
—
—
107,11
48,93
107,11
—
—
93,28
52,63
93,28
—
—
93,90
22,27
93,90
—
—
84,68
20,12
84,68
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Código
do produto

Destino (*)

Montante das
restituições

Código
do produto

Destino (*)

Montante das
restituições

0406 90 76 9400

037

—

0406 90 85 9999

+

—

039

—

0406 90 86 9100

+

—

099

94,85

0406 90 86 9200

037

—

400

23,22

039

—

0406 90 76 9500

0406 90 78 9100

0406 90 78 9300

0406 90 78 9500

0406 90 79 9900

0406 90 81 9900

0406 90 85 9910

0406 90 85 9991

0406 90 85 9995

***

94,85

099

86,17

037

—

400

27,65

039

—

***

86,17

037

—

039

—

099

87,41

400

30,30

***

87,41

037

—

039

—

099

92,87

400

34,28

***

92,87

037

—

039

—

099

90,24

400

23,22

***

90,24

037

—

039

—

099

87,50

400

18,14

***

87,50

037

—

039

—

099

92,78

400

20,12

***

92,78

037

—

039

—

099

91,91

400

23,22

***

91,91

037

—

039

—

099

75,02

400

19,23

***

75,02

037

—

039

—

099

94,85

400

47,61

***

94,85

037

28,95

039

28,95

099

102,43

400

59,27

***

102,43

037

—

039

—

0406 90 86 9300

0406 90 86 9400

0406 90 86 9900

099

102,43

400

40,24

***

102,43

0406 90 87 9100

+

—

0406 90 87 9200

037

—

0406 90 87 9300

0406 90 87 9400

0406 90 87 9951

039

—

099

71,81

400

24,78

***

71,81

037

—

039

—

099

80,27

400

28,02

***

80,27

037

—

039

—

099

82,36

400

30,66

***

82,36

037

—

039

—

099

93,15

400

42,19

***

93,15

037

—

099

102,43

400

40,19

039

—

***

102,43

099

93,15

0406 90 87 9971

037

—

400

34,41

039

—

***

93,15

099

93,90

099

39,68

400

21,16

400

13,67

***

93,90

***

39,68

0406 90 87 9972
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Código
do produto

Destino (*)

Montante das
restituições

Código
do produto

Destino (*)

Montante das
restituições

0406 90 87 9973

037

—

039

—

099

91,46

400

24,08

***

91,46

037

—

2309 10 19 9100
2309 10 19 9200
2309 10 19 9300
2309 10 19 9400
2309 10 19 9500
2309 10 19 9600
2309 10 19 9700
2309 10 19 9800
2309 10 70 9010
2309 10 70 9100
2309 10 70 9200
2309 10 70 9300
2309 10 70 9500
2309 10 70 9600
2309 10 70 9700
2309 10 70 9800
2309 90 35 9010
2309 90 35 9100
2309 90 35 9200
2309 90 35 9300
2309 90 35 9400
2309 90 35 9500
2309 90 35 9700
2309 90 39 9010
2309 90 39 9100
2309 90 39 9200
2309 90 39 9300
2309 90 39 9400
2309 90 39 9500
2309 90 39 9600
2309 90 39 9700
2309 90 39 9800
2309 90 70 9010
2309 90 70 9100
2309 90 70 9200
2309 90 70 9300
2309 90 70 9500
2309 90 70 9600
2309 90 70 9700
2309 90 70 9800

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

—
—
—
—
—
—
—
—
—
13,85
18,47
23,09
27,70
32,32
36,94
40,63
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
13,85
18,47
23,09
27,70
32,32
36,94
40,63

0406 90 87 9974

0406 90 87 9975

039

—

099

99,26

400

24,08

***

99,26

037

—

039
099

0406 90 87 9979

—
101,25

400

31,87

***

101,25

037

—

039

—

099

90,36

400

24,08

***

90,36

0406 90 88 9100

+

—

0406 90 88 9300

037

—

039

—

099

70,90

400

30,30

***

70,90

2309 10 15 9010

+

—

2309 10 15 9100

+

—

2309 10 15 9200

+

—

2309 10 15 9300

+

—

2309 10 15 9400

+

—

2309 10 15 9500

+

—

2309 10 15 9700

+

—

2309 10 19 9010

+

—

(*) Os números de código dos destinos são os constantes do anexo do Regulamento (CE) nº 2645/98 da Comissão (JO L 335 de 10. 12. 1998, p. 22).
Todavia: — «099» abrange todos os códigos de destino de 053 a 096 (inclusive),
— «970» compreende as exportações referidas no nº 1, alíneas a) e c), do artigo 34º e nº 1, alíneas a) e b) do artigo 42º do Regulamento (CEE)
nº 3665/87 da Comissão (JO L 351 de 14. 12. 1987, p. 1).
No que diz respeito aos outros destinos, à excepção dos indicados para cada «código produto», o montante da restituição é indicado por ***.
No caso de não ser indicado qualquer destino («+»), o montante da restituição é aplicável para a exportação para qualquer destino, à excepção dos
referidos nos n2 e 3 do artigo 1º

NB: Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) nº 3846/87 da Comissão (JO
L 366 de 24. 12. 1987, p. 1), alterado.
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REGULAMENTO (CE) Nº 533/1999 DA COMISSÃO
de 11 de Março de 1999
relativo à abertura de um concurso permanente para a venda de trigo mole
panificável na posse do organismo de intervenção alemão, destinado à exportação
para determinados países ACP durante a campanha de 1998/1999
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) nº 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos cereais (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) nº 923/96 da Comissão (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 5º,
Considerando que o Regulamento (CEE) nº 2131/93 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) nº 39/1999 (4), fixa os processos e as
condições de venda dos cereais detidos pelos organismos
de intervenção;
Considerando que o abastecimento do mercado dos países
ACP, parceiros privilegiados da Comunidade, exige
grandes quantidades de trigo mole; que o abastecimento
dos referidos mercados é feito, habitualmente, com base
em contratos regulares destinados a garantir aos países
ACP preços estáveis durante um certo período; que, atendendo à situação desses mercados, é necessário abrir um
concurso específico destinado a garantir o acesso dos utilizadores desses países ao trigo mole panificável em condições adequadas à situação de forte concorrência existente
no mercado mundial;
Considerando que o organismo de intervenção alemão
dispõe de existências de trigo mole panificável; que é, por
conseguinte, possível permitir a revenda de parte do trigo
proveniente das existências de intervenção na posse do
organismo acima citado, com destino aos países ACP; que,
a fim de satisfazer as necessidades quantitativas e qualitativas destes países, é necessário que o trigo mole adjudicado seja exportado para os países destinatários até 31 de
Agosto de 1999, o mais tardar;
Considerando que a especificidade da operação, bem
como a situação contabilística do trigo mole em questão,
exigem uma maior flexibilidade dos mecanismos e obrigações de revenda das existências de intervenção, bem
como a exclusão do direito a qualquer restituição, imposição ou majoração mensal; que devem ser fixadas normas
(1)
(2)
(3)
( 4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

181 de 1. 7. 1992, p. 21.
126 de 24. 5. 1996, p. 37.
191 de 31. 7. 1993, p. 76.
5 de 9. 1. 1999, p. 64.

especiais para garantir a regularidade das operações e o
respectivo controlo; que, para tal, convém prever um
sistema de garantia que assegure o respeito dos objectivos
pretendidos, sem criar encargos excessivos para os operadores; que é conveniente, por conseguinte, estabelecer
derrogações a determinadas normas, nomeadamente do
Regulamento (CEE) nº 2131/93;
Considerando que é necessário prever que, além das
condições previstas no artigo 30º do Regulamento (CEE)
nº 3719/88 da Comissão (5), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) nº 168/1999 (6), a
liberação da garantia do certificado de exportação fique
subordinada à prova da colocação no consumo no Estado
ou Estados ACP previstos pelo regulamento;
Considerando que, caso a retirada do trigo mole sofra um
atraso superior a cinco dias, ou caso a liberação de uma
das garantias exigidas seja adiada por motivos imputáveis
ao organismo de intervenção, o Estado-membro em causa
deverá pagar indemnizações;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Cereais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1º
1.
Procede-se à abertura de um concurso permanente
para a exportação de 200 000 toneladas de trigo mole
panificável na posse do organismo de intervenção alemão.
2.
O trigo mole deve ser exportado para um Estado
ACP ou para vários Estados no seio de um dos grupos de
Estados ACP definidos no anexo I.
3.
As regiões em que estão armazenadas as 200 000
toneladas de trigo mole panificável alemão são indicadas
no anexo II.
4.
O organismo de intervenção em causa elaborará um
anúncio de concurso indicando para cada lote ou, eventualmente, cada fracção de lote:
(5) JO L 331 de 2. 12. 1988, p. 1.
(6) JO L 19 de 26. 1. 1999, p. 4.
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— a localização,
— as seguintes características qualitativas, no mínimo:
—
—
—
—
—

peso específico,
teor de humidade,
índice de queda de Hagberg,
percentagem de impurezas e grãos germinados,
teor de proteínas.

5.
O organismo de intervenção publicará o anúncio de
concurso pelo menos dois dias antes da data fixada para o
primeiro concurso parcial.
Artigo 2º
Sob reserva do disposto no presente regulamento, as
vendas de trigo mole panificável referidas no artigo 1º
realizar-se-ão em conformidade com os processos e condições fixadas no Regulamento (CEE) nº 2131/93.
Artigo 3º
1.
O prazo de apresentação das propostas para o
primeiro concurso parcial termina na quinta-feira, dia 18
de Março de 1999, às 9 horas (hora de Bruxelas).
2.
O prazo de apresentação das propostas para o
segundo concurso parcial termina na quinta-feira
seguinte, às 9 horas (hora de Bruxelas).
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O Estado-membro transmitirá imediatamente à Comissão,
a título informativo, uma cópia desta prova.
2.
As propostas apresentadas não podem ultrapassar a
quantidade que é objecto do contrato comercial apresentado.
Artigo 5º
1.
Não são aplicadas restituições ou imposições à
exportação nem majorações mensais relativas às exportações realizadas a título do presente regulamento.
2.
A validade dos certificados de exportação emitidos
em conformidade com o presente regulamento termina
em 31 de Julho de 1999.
3.
O certificado obriga a exportar para o ou os Estados
ACP relativamente aos quais foi apresentado um pedido
de certificado. Todavia, até ao limite de 30 % da quantidade constante do certificado, o operador pode executar o
seu contrato num destino diferente, desde que o novo
destino pertença ao mesmo grupo de países constantes no
anexo I.
4.
Os certificados de exportação são emitidos imediatamente após a designação dos adjudicatários.
5.
Em derrogação ao artigo 9º do Regulamento (CEE)
nº 3719/88 os direitos decorrentes do certificado referido
no presente artigo não são transmissíveis.

O último prazo termina no dia 30 de Abril de 1999.

Artigo 6º

3.
As propostas devem ser apresentadas ao organismo
de intervenção alemão.

1.
O organismo de intervenção, o armazenista e o adjudicatário, se este o desejar, procederão de comum acordo,
antes do levantamento do lote adjudicado ou aquando da
saída do armazém segundo a vontade do adjudicatário, a
colheitas de amostras contraditórias, de acordo com a
frequência de, pelo menos, uma colheita por cada 500
toneladas, bem como à análise dessas amostras. O organismo de intervenção pode ser representado por um
mandatário, desde que este não seja o armazenista.

Artigo 4º
1.

As propostas só serão válidas se:

— o proponente apresentar uma prova escrita, emitida
por um organismo oficial do país ACP de destino ou
por uma sociedade com sede de exploração nesse país,
de que celebrou, para a quantidade em causa, um
contrato comercial de fornecimento de trigo mole
destinado à exportação para um Estado ACP ou para
vários Estados pertencentes a um dos grupos de
Estados ACP definidos no anexo I. Esse contrato
apenas deve dizer respeito às entregas a efectuar de
Abril de 1999 a Agosto de 1999 para quantidades
fornecidas tradicionalmente. As provas serão apresentadas aos serviços competentes, no mínimo, dois dias
úteis antes da data do concurso parcial em que sejam
apresentadas as propostas,
— forem acompanhadas de um pedido de certificado de
exportação para o destino em questão.
A prova prevista no primeiro travessão indicará igualmente a qualidade prevista no contrato, o prazo de
entrega e as condições de preço.

Os resultados das análises serão comunicados à Comissão
em caso de contestação.
A colheita de amostras contraditórias e a respectiva análise
serão realizadas no prazo de sete dias úteis, a contar do
pedido do adjudicatário ou de três dias úteis se a colheita
de amostras for realizada à saída do silo. Se o resultado
final das análises realizadas com essas amostras indicar
uma qualidade:
a) Superior à descrita no anúncio de concurso, o adjudicatário deve aceitar o lote com as características verificadas;
b) Superior às características mínimas exigíveis para intervenção, mas inferior à qualidade descrita no anúncio
de concurso, permanecendo no entanto no interior de
um intervalo que pode ir até:
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— 2 quilogramas por hectolitro para o peso específico,
sem ser inferior a 72 quilogramas por hectolitro,
— um ponto percentual para o teor de humidade,
— vinte pontos percentuais para o índice da queda de
Hagberg,
— un ponto percentual para o teor de proteínas,
— meio ponto percentual para as impurezas referidas,
respectivamente, nos pontos B.2 e B.4 do anexo do
Regulamento (CEE) nº 689/92 da Comissão (1),
e
— meio ponto percentual para as impurezas referidas
no ponto B.5 do anexo do Regulamento (CEE) nº
689/92, sem no entanto alterar as percentagens
admissíveis para os grãos prejudiciais e a gravagem,
o adjudicatário deve aceitar o lote com as características verificadas;
c) Superior às características mínimas exigíveis para intervenção mas inferior à qualidade descrita no anúncio de
concurso e que indique uma diferença para além do
intervalo referido na alínea b), o adjudicatário pode:
— aceitar o lote com as características verificadas,
ou
— recusar-se a tomar a cargo o lote em causa. O
adjudicatário só fica exonerado de todas as suas
obrigações relativamente ao lote em causa,
incluindo as cauções, depois de ter informado, no
mais breve prazo, a Comissão e o organismo de
intervenção, em conformidade com o anexo V; no
entanto, se solicitar ao organismo de intervenção
que lhe forneça um outro lote de trigo mole panificável de intervenção da qualidade prevista, sem
despesas suplementares, a caução não será liberada.
A substituição do lote deve ocorrer num prazo
máximo de três dias após o pedido do adjudicatário. O adjudicatário informará do facto, no mais
breve prazo, a Comissão, em conformidade com o
anexo V;
d) Inferior às características mínimas exigíveis para intervenção, o adjudicatário não pode proceder ao levantamento do lote em causa. O adjudicatário só fica exonerado de todas as suas obrigações relativamente ao lote
em causa, incluindo as cauções, depois de ter informado, no mais breve prazo, a Comissão e o organismo
de intervenção, em conformidade com o anexo V; no
entanto, pode solicitar ao organismo de intervenção
que lhe forneça outro lote de trigo mole panificável de
intervenção da qualidade prevista, sem despesas suplementares. Neste caso, a caução não será liberada. A
substituição do lote deve ocorrer no prazo máximo de
três dias a contar do pedido do adjudicatário. O adjudicatário informará do facto, no mais breve prazo, a
Comissão, em conformidade com o anexo V.
2.
No entanto, se o levantamento do trigo mole panificável ocorrer antes de conhecidos os resultados das
análises, todos os riscos ficam a cargo do adjudicatário a
(1) JO L 74 de 20. 3. 1992, p. 18.
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partir do levantamento do lote, sem prejuízo do eventual
recurso apresentado pelo adjudicatário em relação ao
armazenista.
3.
O adjudicatário, se no prazo máximo de um mês
após o seu pedido de substituição, na sequência de substituições sucessivas, não tiver obtido um lote de substituição
da qualidade prevista, ficará exonerado de todas as suas
obrigações, incluindo as cauções, após ter informado, no
mais breve prazo, a Comissão e o organismo de intervenção, em conformidade com o anexo V.
4.
As despesas relativas à colheita de amostras e às
análises mencionadas no nº 1, salvo daquelas em que o
resultado final das análises indicar uma qualidade inferior
às características mínimas exigíveis para intervenção, serão
a cargo do FEOGA até ao limite de uma análise por cada
500 toneladas, com excepção das despesas de transilagem.
As eventuais análises adicionais solicitadas pelo adjudicatário serão suportadas por este último.
Artigo 7º
O adjudicatário pagará o trigo mole antes do levantamento, ao preço indicado na proposta. O levantamento
deve ser efectuado até 31 de Julho de 1999, o mais tardar.
O pagamento de cada um dos lotes a retirar é indivisível.
Artigo 8º
1.
A garantia constituída nos termos do nº 4 do artigo
13º do Regulamento (CEE) nº 2131/93 será liberada
imediatamente após a entrega dos certificados de exportação aos adjudicatários.
2.
A obrigação de exportação, bem como de importação nos países destinatários definidos no anexo I, será
coberta por uma garantia de 50 euros por tonelada, dos
quais 15 euros por tonelada a depositar aquando da
emissão do certificado de exportação e os restantes 35
euros por tonelada a depositar antes da retirada dos
cereais.
Em derrogação ao nº 2 do artigo 15º do Regulamento
(CEE) nº 3002/92 da Comissão (2):
— o montante de 15 euros por tonelada deve ser liberado
num prazo de 20 dias úteis após a data de apresentação, pelo adjudicatário, da prova de que o trigo mole
retirado deixou o território aduaneiro da Comunidade,
— o montante de 35 euros por tonelada deve ser liberado
num prazo de 15 dias úteis após a data de apresentação da prova, pelo adjudicatário, da introdução no
consumo no ou nos Estados ACP referidos no nº 3 do
artigo 5º Esta prova deve ser apresentada em conformidade com o disposto nos artigos 18º e 47º do
Regulamento (CEE) nº 3665/87 da Comissão (3).
(2) JO L 301 de 17. 10. 1992, p. 17.
(3) JO L 351 de 14. 12. 1987, p. 1.
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3.
Salvo casos excepcionais devidamente justificados,
nomeadamente no caso de abertura de um inquérito
administrativo, a liberação das garantias previstas no
presente artigo fora dos prazos indicados no mesmo dará
lugar a uma indemnização, por parte do Estado-membro,
igual a 0,015 euros por 10 toneladas, por cada dia de
atraso.
A referida indemnização não poderá ficar a cargo do
Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola
(FEOGA).
Artigo 9º
Em derrogação do artigo 12º do Regulamento (CEE) nº
3002/92, os documentos relativos à venda de trigo mole
em conformidade com o presente regulamento, nomeadamente o certificado de exportação, a ordem de retirada
referida no nº 1, alínea b), do artigo 3º do Regulamento
(CEE) nº 3002/92, a declaração de exportação e, se for
caso disso, o exemplar T5 devem incluir a menção:
— Trigo blando panificable de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, destinado a (nombre
del Estado o de los Estados ACP), Reglamento (CE) no
533/1999
— Bageegnet blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift bestemt for (navnet på det eller
de pågældende AVS-lande), forordning (EF) nr. 533/
/1999
— Interventions-Brotweichweizen ohne Anwendung von
Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Bestimmung (Name des AKP-Staates oder der AKP-Staaten),
Verordnung (EG) Nr. 533/1999
— Μαλακr αρτοποισιµοr στοr παρµβασηr, χωρr
εφαρµογ επιστροφr  φρου προοριζµενοr για
(νοµα τηr χραr ΑΚΕ  των χωρν ΑΚΕ), κανονισµr
(ΕΚ) αριθ. 533/1999
— Intervention common wheat of breadmaking quality
without application of refund or tax, bound for (name
of the ACP State or States), Regulation (EC) No 533/
/1999
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— Blé tendre d’intervention panifiable ne donnant pas
lieu à restitution ni à taxe, destiné à (nom de l’État
ACP ou des États ACP), règlement (CE) no 533/1999
— Frumento tenero d’intervento panificabile senza applicazione di restituzione o di tassa, destinato al (nome
del paese o dei paesi ACP), regolamento (CE) n. 533/
/1999
— Zachte tarwe van bakkwaliteit uit interventie, zonder
toepassing van restitutie of belasting, bestemd voor
(naam van de ACS-Staat of de ACS-Staten), Verordening (EG) nr. 533/1999
— Trigo mole panificável de intervenção sem aplicação
de uma restituição, ou imposição destinado a (nome
do Estado ou dos Estados ACP), Regulamento (CE) nº
533/1999
— Interventioleipävehnää, jolle ei makseta vientitukea
eikä vientimaksua ja jonka määräpaikka on (AKT-maan nimi tai AKT-maiden nimet), asetus (EY) N:o
533/1999
— Interventionsvete av brödkvalitet, ej utan bidrag eller
avgift avsett för (AVS-statens eller AVS-staternas
namn), förordning (EG) nr 533/1999.
Artigo 10º
1.
O organismo de intervenção alemão comunicará à
Comissão as propostas que tiver recebido, o mais tardar,
três horas após o termo do prazo para apresentação das
mesmas. As propostas devem ser transmitidas em conformidade com o esquema constante do anexo III, através
dos números de telex ou de telefax constantes do anexo
IV.
2.
O organismo de intervenção alemão informará a
Comissão, mensalmente, das quantidades de trigo mole
retiradas no âmbito do presente regulamento.
Artigo 11º
O presente regulamento entra em vigor na data 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 11 de Março de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I
Grupos de Estados ACP signatários da Convenção de Lomé

Grupo I

Mauritânia
Mali
Níger
Senegal
Gâmbia
Guiné-Bissau
Guiné
Cabo Verde
Serra Leoa
Libéria
Costa do Marfim
Gana
Togo

Grupo II

Chade
República Centro-Africana
Benim
Camarões
Guiné Equatorial
São Tomé e Príncipe
Gabão
Congo
República Democrática do
Congo
Ruanda
Burundi
Burquina Faso

Grupo III

Seicheles
Comores
Madagáscar
Ilha Maurícia
Angola
Zâmbia
Malavi
Moçambique
Namíbia
Botsuana
Zimbabué
Lesoto
Suazilândia
Jibuti
Etiópia
Eritreia

ANEXO II
(em toneladas)
Regiões de armazenagem

Schleswig-Holstein/Hamburg/
Niedersachsen/Bremen/
Nordrhein-Westfalen

Quantidade

120 000

Hessen/Rheinland-Pfalz/
Baden-Württemberg/Saarland/Bayern

25 000

Berlin/Brandenburg/
Mecklenburg-Vorpommern

17 000

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

38 000
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ANEXO III
Concurso permanente para a exportação de 200 000 toneladas de trigo mole panificável na
posse do organismo de intervenção alemão
[Regulamento (CE) nº 533/1999]
1

2

3

4

5

6

7

Número
do
proponente

Número
do lote

Quantidade
em toneladas

Preço proposto
(euro/tonelada)
( 1)

Bonificações (+)
Depreciações (–)
(euro/tonelada)
(p.m.)

Despesas comerciais
(euro/tonelada)

Destino

1
2
3
etc.
(1) Este preço incluiu as bonificações ou depreciações correspondentes ao lote a que se refere a proposta.

ANEXO IV
Utilizar exclusivamente os seguintes números, em Bruxelas:
DG VI/C/1:
— por telex:

22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caracteres gregos),

— por telefax:

296 49 56,
295 25 15.
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ANEXO V
Comunicação de recusa de lotes no âmbito do concurso permanente para a exportação de
200 000 toneladas de trigo mole panificável na posse do organismo de intervenção alemão
[Artigo 6º do Regulamento (CE) nº 533/1999]
 Nome do proponente declarado adjudicatário:
 Data da adjudicação:
 Data da recusa do lote pelo adjudicatário:
Número
do lote

Quantidades
em toneladas

Endereço
do silo

Justificação da recusa de tomada a cargo

 PE (kg/hl)
 % grãos germinados
 % impurezas diversas (Schwarzbesatz)
 % de elementos que não são cereais de base de
qualidade perfeita
 Outros
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REGULAMENTO (CE) Nº 534/1999 DA COMISSÃO
de 11 de Março de 1999
que fixa, para o ciclo de produção de 1999/2000, os limites máximos de financiamento das acções de melhoria da qualidade da produção oleícola
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento nº 136/66/CEE do
Conselho, de 22 de Setembro de 1966, que estabelece
uma organização comum de mercado no sector das matérias gordas (1), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) nº 1638/98 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) nº 528/1999 da
Comissão, de 10 de Março de 1999, que estabelece
medidas destinadas a melhorar a qualidade da produção
oleícola (3), e, nomeadamente, o nº 2 do seu artigo 3º,
Considerando que o nº 2 do artigo 3º do Regulamento
(CE) nº 528/1999, prevê a determinação, para cada ciclo
de produção de 12 meses, dos limites máximos de financiamento das acções efectuadas por cada Estado-membro
produtor destinadas a melhorar a qualidade da produção
oleícola e o impacto desta no ambiente;

portanto, revelar-se insuficiente; que, por conseguinte,
nesse caso, importa determinar os limites adequados;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão das Matérias Gordas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1º
No que respeita ao ciclo de produção que medeia entre 1
de Maio de 1999 e 30 de Abril do ano 2000, os limites
máximo de financiamento das acções referidas no nº 2,
primeiro parágrafo, do artigo 3º do Regulamento (CE)
nº 528/1999 são os seguintes:
— Espanha

14 039 000 EUR

— Grécia

5 846 000 EUR

— França

49 000 EUR

Considerando que, no primeiro ano de aplicação do
Regulamento (CE) nº 528/1999, e tendo em conta a data
de entrada em vigor do referido regulamento, importa
prever um prazo suplementar para estabelecer o programa
das acções do ciclo de produção de 1999/2000;

— Itália

Considerando que o Regulamento (CE) nº 2095/98 da
Comissão, de 30 de Setembro de 1998, que fixa, para a
campanha de comercialização de 1997/1998, a produção
estimada de azeite, bem como o montante da ajuda
unitária à produção que pode ser adiantado (4), fixa a referida produção estimada em 2 290 600 toneladas; que esta
produção estimada corresponde a 1 157 000 toneladas,
para a Espanha, 422 000 toneladas, para a Grécia, 670 000
toneladas, para a Itália, 39 000 toneladas, para Portugal, e
2 600 toneladas, para a França; que a retenção sobre a
ajuda à produção desta campanha de comercialização de
azeite é a base do financiamento das acções de melhoria
da qualidade do ciclo de produção que se inicia em 1 de
Maio de 1999;

Em derrogação do nº 1 do artigo 2º do Regulamento
(CE) nº 528/1999, é fixada para 30 de Abril de 1999 a
data-limite de estabelecimento do programa das acções
para o ciclo de produção de 1999/2000.

Considerando que as acções a efectuar envolvem custos
mínimos relativamente fixos; que o limite máximo do
financiamento global de certos Estados-membros pode,
(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
L 210 de 28. 7. 1998, p. 32.
L 62 de 11. 3. 1999, p. 8.
L 266 de 1. 10. 1998, p. 62.

— Portugal

9 081 000 EUR
632 000 EUR.

Artigo 2º

Artigo 3º
Em derrogação do nº 3 do artigo 3º do Regulamento
(CE) nº 528/1999, a contribuição financeira nacional
complementar, destinada aos Estados-membros cujo
limite máximo de financiamento, previsto no artigo 1º,
não exceda 100 000 euros, pode ascender a, no máximo,
250 000 euros.

Artigo 4º
O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 11 de Março de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) Nº 535/1999 DA COMISSÃO
de 11 de Março de 1999
que fixa as restituições aplicáveis à exportação dos cereais, das farinhas, dos
grumos e das sêmolas de trigo ou de centeio
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) nº 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a
organização comum dos mercados no sector dos
cereais (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) nº 923/96 da Comissão (2), e, nomeadamente, o nº 2 do seu artigo 13º,
Considerando que, nos termos do artigo 13º do Regulamento (CEE) nº 1766/92, a diferença entre as cotações ou
os preços referidos no artigo 1º deste regulamento e os
preços desses produtos na Comunidade pode ser coberta
por uma restituição à exportação;
Considerando que as restituições devem ser fixadas atendendo aos elementos referidos no artigo 1º do Regulamento (CE) nº 1501/95 da Comissão, de 29 de Junho de
1995, que estabelece normas de execução do Regulamento (CEE) nº 1766/92 do Conselho, no que diz
respeito à concessão de restituições à exportação, bem
como as medidas a tomar em caso de perturbação, no
sector dos cereais (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) nº 2513/98 (4);
Considerando que, no que respeita às farinhas, às sêmolas
de trigo ou de centeio, a restituição aplicável a esses
produtos deve ser calculada tendo em conta a quantidade
de cereais necessária ao fabrico dos produtos considerados;
que essas quantidades foram fixadas no Regulamento (CE)
nº 1501/95;

Considerando que a situação do mercado mundial ou as
exigências específicas de certos mercados podem tornar
necessária a diferenciação da restituição para certos
produtos, conforme o seu destino;
Considerando que a restituição deve ser fixada uma vez
por mês; que ela pode ser alterada;
Considerando que a aplicação dessas modalidades à
situação actual do mercado no sector dos cereais e,
nomeadamente, as cotações ou preços desses produtos na
Comunidade e mercado mundial, implica a fixação da
restituição ao nível dos montantes constantes do anexo;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1º
As restituições à exportação dos produtos referidos nas
alíneas a), b) e c) do artigo 1º do Regulamento (CEE) nº
1766/92, com excepção do malte, são fixadas no nível dos
montantes constantes do anexo.
Artigo 2º
O presente regulamento entra em vigor em 12 de Março
de 1999.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 11 de Março de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 11 de Março de 1999, que fixa as restituições aplicáveis à
exportação dos cereais, das farinhas, dos grumos e das sêmolas de trigo ou de centeio
(Em EUR/t)

(Em EUR/t)
Código do produto

Destino (1)

Montante das
restituições

Código do produto

Destino (1)

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000

—
01
—
03
02
03
02
—
03
02
—
—
—
03
02
—
—

—
0
—
23,00
0
64,00
0
—
43,00
0
—
—
—
35,00
0
—
—

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
01
01
01
01
01
—
—
01
—
—
01
01
—
01
—

1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
(1) Os
01
02
03

Montante das
restituições

—
45,00
42,25
39,00
36,00
33,50
—
—
82,00
—
—
30,00 (2)
27,00 (2)
—
30,00 (2)
—

destinos são identificados do seguinte modo:
todos os países terceiros,
outros países terceiros,
Suíça, Liechtenstein.

(2) Se este produto contiver sêmolas aglomeradas, não será concedida nenhuma restituição.

NB: As zonas são delimitadas pelo Regulamento (CEE) nº 2145/92 da Comissão (JO L 214 de 30. 7. 1992, p. 20), alterado.
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REGULAMENTO (CE) Nº 536/1999 DA COMISSÃO
de 11 de Março de 1999
relativo às propostas comunicadas para a exportação de centeio no âmbito do
concurso referido no Regulamento (CE) nº 1746/98
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) nº 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos cereais (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) nº 923/96 da Comissão (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) nº 1501/95 da
Comissão, de 29 de Junho de 1995, que estabelece
normas de execução do Regulamento (CEE) nº 1766/92
do Conselho, no que diz respeito à concessão de restituições à exportação, bem como as medidas a tomar em caso
de perturbação, no sector dos cereais (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) nº
2513/98 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 7º,
Considerando que, pelo Regulamento (CE) nº 1746/98 da
Comissão (5), foi aberto um concurso para a restituição
e/ou a imposição à exportação de centeio para todos os
países terceiros;
Considerando que, em conformidade com o artigo 7º do
Regulamento (CE) nº 1501/95, a Comissão pode, com
base nas propostas comunicadas, de acordo com o

processo previsto no artigo 23º do Regulamento (CEE) nº
1766/92, decidir não dar seguimento ao concurso;
Considerando que, tendo em conta nomeadamente os
critérios previstos no artigo 1º do Regulamento (CE) nº
1501/95, não é conveniente proceder à fixação duma
restituição máxima ou imposição mínima;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1º
Não é dado seguimento às propostas comunicadas de 5 a
11 de Março de 1999 no âmbito do concurso para a
restituição ou a imposição à exportação de centeio referido no Regulamento (CE) nº 1746/98.
Artigo 2º
O presente regulamento entra em vigor em 12 de Março
de 1999.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 11 de Março de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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REGULAMENTO (CE) Nº 537/1999 DA COMISSÃO
de 11 de Março de 1999
que fixa a restituição máxima à exportação de trigo mole no âmbito do concurso
referido no Regulamento (CE) nº 1079/98
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) nº 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos cereais (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) nº 923/96 da Comissão (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) nº 1501/95 da
Comissão, de 29 de Junho de 1995, que estabelece
normas de execução do Regulamento (CEE) nº 1766/92
do Conselho, no que diz respeito à concessão de restituições à exportação, bem como as medidas a tomar em caso
de perturbação, no sector dos cereais (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
nº 2513/98 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 4º,
Considerando que, pelo Regulamento (CE) nº 1079/98 da
Comissão (5), alterado pelo Regulamento (CE) nº 2005/
/98 (6), foi aberto um concurso para a restituição e/ou a
imposição à exportação de trigo mole para todos os países
terceiros à excepção de determinados Estados ACP;
Considerando que o artigo 7º do Regulamento (CE) nº
1501/95 prevê que a Comissão pode, com base nas
propostas comunicadas, de acordo com o processo
previsto no artigo 23º do Regulamento (CEE) nº 1766/92,
decidir sobre a fixação duma restituição máxima à exportação, tendo em conta os critérios previstos no artigo 1º

do Regulamento (CE) nº 1501/95; que, neste caso, será
(serão) declarado(s) adjudicatário(s) o(s) proponente(s)
cuja(s) proposta(s) se situa(m) a um nível igual ou inferior
ao da restituição máxima, assim como o(s) proponente(s)
cuja(s) proposta(s) incide(m) sobre uma imposição de
exportação;
Considerando que a aplicação dos critérios acima referidos à situação actual dos mercados do cereal em questão
leva a fixar a restituição máxima de exportação no
montante referido no artigo 1º;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1º
No que diz respeito às propostas apresentadas de 5 a 11
de Março de 1999 no âmbito do concurso referido no
Regulamento (CE) nº 1079/98, a restituição máxima à
exportação de trigo mole é fixada em 32,98 EUR/t.
Artigo 2º
O presente regulamento entra em vigor em 12 de Março
de 1999.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 11 de Março de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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REGULAMENTO (CE) Nº 538/1999 DA COMISSÃO
de 11 de Março de 1999
que fixa a restituição máxima à exportação de aveia no âmbito do concurso
referido no Regulamento (CE) nº 2007/98
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) nº 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos cereais (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) nº 923/96 da Comissão (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) nº 1501/95 da
Comissão, de 29 de Junho de 1995, que estabelece
normas de execução do Regulamento (CEE) nº 1766/92
do Conselho, no que diz respeito à concessão de restituições à exportação, bem como as medidas a tomar em caso
de perturbação, no sector dos cereais (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) nº
2513/98 (4),
Tendo em conta o Regulamento (CE) nº 2007/98 da
Comissão, de 21 de Setembro de 1998, relativo a uma
medida especial de intervenção para os cereais produzidos
na Finlândia e na Suécia (5), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) nº 244/1999 (6), e,
nomeadamente, o seu artigo 8º,
Considerando que, pelo Regulamento (CE) nº 2007/98,
foi aberto um concurso para a restituição à exportação de
aveia, produzida na Finlândia e na Suécia, destes Estados-membros para todos os países terceiros;
Considerando que o artigo 8º do Regulamento (CE) nº
2007/98 prevê que a Comissão pode, com base nas
propostas comunicadas, de acordo com o processo

previsto no artigo 23º do Regulamento (CEE) nº 1766/92,
decidir sobre a fixação duma restituição máxima à exportação, tendo em conta os critérios previstos no artigo 1º
do Regulamento (CE) nº 1501/95; que, neste caso,
será(serão) declarado(s) adjudicatário(s) o(s) proponente(s)
cuja(s) proposta(s) se situa(m) a um nível igual ou inferior
ao da restituição máxima;
Considerando que a aplicação dos critérios acima referidos à situação actual dos mercados do cereal em questão
leva a fixar a restituição máxima à exportação no
montante referido no artigo 1º;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1º
No que diz respeito às propostas comunicadas de 5 a 11
de Março de 1999 no âmbito do concurso referido no
Regulamento (CE) nº 2007/98 a restituição máxima à
exportação de aveia é fixada em 60,90 EUR/t.
Artigo 2º
O presente regulamento entra em vigor em 12 de Março
de 1999.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 11 de Março de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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REGULAMENTO (CE) Nº 539/1999 DA COMISSÃO
de 11 de Março de 1999
que fixa a redução do direito de importação de milho no âmbito do concurso
referido no Regulamento (CE) nº 2850/98
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) nº 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos cereais (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) nº 923/96 da Comissão (2), e, nomeadamente, o nº 1
do seu artigo 12º,
Considerando que, pelo Regulamento (CE) nº 2850/98
da Comissão (3), foi aberto um concurso da redução
máxima do direito de importação de milho para Portugal;
Considerando que, em conformidade com o artigo 5º do
Regulamento (CE) nº 1839/95 da Comissão (4), alterado
pelo Regulamento (CE) nº 1963/95 (5), a Comissão pode,
segundo o processo previsto no artigo 23º do Regulamento (CEE) nº 1766/92, decidir a fixação da redução
máxima do direito de importação; que em relação a esta
fixação se deve ter em conta, nomeadamente, os critérios
previstos nos artigos 6º e 7º do Regulamento (CE)
nº 1839/95; que será declarado adjudicatário qualquer

proponente cuja proposta se situe ao nível da redução
máxima do direito de importação ou a um nível inferior;
Considerando que a aplicação dos critérios acima referidos à situação actual dos mercados do cereal em questão
leva a fixar a redução máxima do direito de importação no
montante referido no artigo 1º;
Considerando que o Comité de Gestão dos Cereais não
emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo
seu presidente,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1º
No que diz respeito às propostas comunicadas de 5 a 11
de Março de 1999 no âmbito do concurso referido no
Regulamento (CE) nº 2850/98, a redução máxima do
direito de importação de milho é fixada em 63,98 EUR/t
para uma quantidade máxima global de 69 000 t.
Artigo 2º
O presente regulamento entra em vigor em 12 de Março
de 1999.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 11 de Março de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) Nº 540/1999 DA COMISSÃO
de 11 de Março de 1999
que fixa a restituição máxima à exportação de trigo mole no âmbito do concurso
referido no Regulamento (CE) nº 2004/98
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) nº 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos cereais (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) nº 923/96 da Comissão (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) nº 1501/95 da
Comissão, de 29 de Junho de 1995, que estabelece
normas de execução do Regulamento (CEE) nº 1766/92
do Conselho, no que diz respeito à concessão de restituições à exportação, bem como as medidas a tomar em caso
de perturbação, no sector dos cereais (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) nº
2513/98 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 7º,
Considerando que, pelo Regulamento (CE) nº 2004/98 da
Comissão (5), alterado pelo Regulamento (CE) nº 456/
/1999 (6); foi aberto um concurso para a restituição e/ou a
imposição à exportação de trigo mole para determinados
Estados ACP;
Considerando que o artigo 7º do Regulamento (CE)
nº 1501/95 prevê que a Comissão pode, com base nas
propostas comunicadas, de acordo com o processo
previsto no artigo 23º do Regulamento (CEE) nº 1766/
/92, decidir sobre a fixação duma restituição máxima à
exportação, tendo em conta os critérios previstos no artigo

1º do Regulamento (CE) nº 1501/95; que, neste caso,
será (serão) declarado(s) adjudicatário(s) o(s) proponente(s)
cuja(s) proposta(s) se situa(m) a um nível igual ou inferior
ao da restituição máxima, assim como o(s) proponente(s)
cuja(s) proposta(s) incide(m) sobre uma imposição de
exportação;
Considerando que a aplicação dos critérios acima referidos à situação actual dos mercados do cereal em questão
leva a fixar a restituição máxima de exportação no
montante referido no artigo 1º;
Considerando que o Comité de Gestão dos Cereais não
emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo
seu presidente,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1º
No que diz respeito às propostas comunicadas de 5 a 11
de Março de 1999 no âmbito do concurso referido no
Regulamento (CE) nº 2004/98, a restituição máxima à
exportação de trigo mole é fixada em 39,97 EUR/t.
Artigo 2º
O presente regulamento entra em vigor em 12 de Março
de 1999.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 11 de Março de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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REGULAMENTO (CE) Nº 541/1999 DA COMISSÃO
de 11 de Março de 1999
que fixa a restituição máxima à exportação de cevada no âmbito do concurso
referido no Regulamento (CE) nº 1078/98
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) nº 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos cereais (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) nº 923/96 da Comissão (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) nº 1501/95 da
Comissão, de 29 de Junho de 1995, que estabelece
normas de execução do Regulamento (CEE) nº 1766/92
do Conselho, no que diz respeito à concessão de restituições à exportação, bem como as medidas a tomar em caso
de perturbação, no sector dos cereais (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) nº
2513/98 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 4º,
Considerando que, pelo Regulamento (CE) nº 1078/98 da
Comissão (5), foi aberto um concurso para a restituição
e/ou a imposição à exportação de cevada para todos os
países terceiros;
Considerando que o artigo 7º do Regulamento (CE) nº
1501/95 prevê que a Comissão pode, com base nas
propostas comunicadas, de acordo com o processo
previsto no artigo 23º do Regulamento (CEE) nº 1766/92,
decidir sobre a fixação duma restituição máxima à exportação, tendo em conta os critérios previstos no artigo 1º

do Regulamento (CE) nº 1501/95; que, neste caso, será
(serão) declarado(s) adjudicatário(s) o(s) proponente(s)
cuja(s) proposta(s) se situa(m) a um nível igual ou inferior
ao da restituição máxima, assim como o(s) proponente(s)
cuja(s) proposta(s) incide(m) sobre uma imposição de
exportação;
Considerando que a aplicação dos critérios acima referidos à situação actual dos mercados do cereal em questão
leva a fixar a restituição máxima à exportação no
montante referido no artigo 1º;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1º
No que diz respeito às propostas comunicadas de 5 a 11
de Março de 1999 no âmbito do concurso referido no
Regulamento (CE) nº 1078/98, a restituição máxima à
exportação de cevada é fixada em 52,90 EUR/t.
Artigo 2º
O presente regulamento entra em vigor em 12 de Março
de 1999.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 11 de Março de 1999.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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1. 7. 1992, p. 21.
24. 5. 1996, p. 37.
30. 6. 1995, p. 7.
21. 11. 1998, p. 16.
28. 5. 1998, p. 20.
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 22 de Fevereiro de 1999
relativa à conclusão do Acordo-Quadro de Cooperação entre a Comunidade
Económica Europeia e as Repúblicas da Costa Rica, de Salvador, da Guatemala,
das Honduras, da Nicarágua e do Panamá
(1999/194/CE)
O texto do acordo acompanha a presente decisão.

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, os seus artigos 113º e 130ºY,
conjugados com o nº 2, primeiro período, e o nº 3,
primeiro parágrafo, do seu artigo 228º,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),

O presidente do Conselho procederá à notificação prevista
no artigo 37º do acordo.
Artigo 3º

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu ( ),
2

Considerando que convém que a Comunidade aprove,
relativamente à realização dos seus objectivos no domínio
das relações externas, o Acordo-Quadro de Cooperação
com as Repúblicas da Costa Rica, de Salvador, da Guatemala, das Honduras, da Nicarágua e do Panamá,

DECIDE:

Artigo 1º
É aprovado, em nome da Comunidade, o Acordo-Quadro
de Cooperação entre a Comunidade Económica Europeia
e as Repúblicas da Costa Rica, de Salvador, da Guatemala,
das Honduras, da Nicarágua e do Panamá.

(1) JO C 77 de 18. 3. 1993, p. 30.
(2) JO C 255 de 20. 9. 1993, p. 167.

Artigo 2º

A Comissão das Comunidades Europeias, assistida por
representantes dos Estados-membros, representa a Comunidade na comissão mista instituída pelo artigo 33º do
acordo.
Artigo 4º
A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Feito no Luxemburgo, em 22 de Fevereiro de 1999.
Pelo Conselho
O Presidente
H.-F. von PLOETZ
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ACORDO-QUADRO DE COOPERAÇÃO
entre a Comunidade Económica Europeia e as Repúblicas da Costa Rica, de Salvador,
da Guatemala, das Honduras, da Nicarágua e do Panamá
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,
por um lado,
OS GOVERNOS DA COSTA RICA, DE SALVADOR, DA GUATEMALA, DAS HONDURAS, DA NICARÁGUA E DO PANAMÁ
por outro,
CONSIDERANDO os tradicionais laços de amizade entre a Comunidade Europeia, a seguir denominada
«Comunidade», e as Repúblicas da Costa Rica, de Salvador, da Guatemala, das Honduras, da Nicarágua e do
Panamá, a seguir denominadas «América Central», aprofundados durante os últimos nove anos graças a um
diálogo político construtivo e a uma cooperação económica que importa aprofundar;
RECORDANDO a importância de que se revestiu para a América Central a entrada em vigor do Acordo de
Cooperação assinado no Luxemburgo, em 12 de Novembro de 1985, bem como dos comunicados finais das
reuniões ministeriais entre a Comunidade e a América Central;
REITERANDO a sua adesão aos princípios constantes da Carta das Nações Unidas e às normas do direito
internacional, bem como aos valores democráticos e ao respeito dos direitos humanos e reafirmando a
importância da resolução adoptada pelo Conselho e pelos Estados-membros da Comunidade, em 28 de
Novembro de 1991, sobre os direitos humanos, a democracia e o desenvolvimento;
REALÇANDO os progressos alcançados pelos países centroamericanos no que respeita à paz e à democracia,
no âmbito do processo de diálogo e de reconciliação nacional iniciado na região, bem como os importantes
esforços envidados no sentido do respeito dos direitos humanos;
RECONHECENDO que o desenvolvimento constitui uma condição fundamental para a consolidação da paz
e da democracia e um elemento-chave para a promoção dos direitos económicos e sociais dos povos da
América Central;
RECONHECENDO a importância que a Comunidade confere ao desenvolvimento do comércio e à cooperação económica com os países em desenvolvimento e tendo em conta as orientações e resoluções relativas à
cooperação com os países em desenvolvimento da América Latina e da Ásia;
CONSCIENTES das consequências positivas dos processos de modernização, de reforma económica e de
liberalização comercial adoptados pelos Governos da América Central, bem como da necessidade de acompanhamento destas reformas mediante a promoção dos direitos sociais dos sectores menos favorecidos, e
convencidos de que a cooperação comunitária cosntitui um elemento importante para a eliminação dos
problemas de pobreza extrema que afectam a região;
CONSCIENTES da importância de que é necessário contribuir para uma melhor inserção da América Central
na conjuntura económica mundial;
CONVENCIDOS da importância do comércio livre internacional, dos princípios do sistema de comércio
multilateral e do aumento do investimento, bem como do respeito dos direitos de propriedade intelectual;
REALÇANDO a especial importância conferida pelas partes a uma maior protecção do meio ambiente tendo
em vista um desenvolvimento sustentável;
CONSIDERANDO a urgência de aprofundar a cooperação internacional tendo em vista solucionar os
problemas relacionados com a droga;
CONSIDERANDO a necessidade de realçar o papel da mulher como elemento essencial do processo de
desenvolvimento;
SUBLINHANDO a evolução do sistema de integração centroamericana (SICA), decorrente das reformas
introduzidas na Carta da organização de Estados Centroamericanos (ODECA) constantes do Protocolo de
Tegucigalpa e tendo em conta que a América Central é constituída por países em desenvolvimento;
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CONVENCIDOS da necessidade de estabelecer uma nova etapa de cooperação entre as duas regiões de acordo
com as conclusões de Conferência Ministerial de San José VIII e reconhecendo o objectivo fundamental do
acordo, designadamente a consolidação, aprofundamento e diversificação das relações entre as duas partes.
DECIDIRAM celebrar o presente acordo e, para o efeito, designaram como plenipotenciários:
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS:
Niels Helveg PETERSEN
Ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca
Presidente em exercício do Conselho das Comunidades Europeias
Manuel MARÍN
Vice-Presidente da Comissão das Comunidades Europeias
O GOVERNO DA REPÚBLICA DA COSTA RICA:
Bernd H. NIEHAUS QUESADA
Ministro das Relações Exteriores
O GOVERNO DA REPÚBLICA DE SALVADOR:
Dr. José M. PACAS CASTRO
Ministro das Relações Exteriores
O GOVERNO DA REPÚBLICA DA GUATEMALA:
Gonzalo MENENDEZ PARK
Ministro das Relações Exteriores
O GOVERNO DA REPÚBLICA DAS HONDURAS:
Mario CARIAS ZAPATA
Ministro das Relações Exteriores
O GOVERNO DA REPÚBLICA DA NICARÁGUA:
Ernesto LEAL
Ministro das Relações Exteriores
O GOVERNO DA REPÚBLICA DO PANAMÁ:
Julio LINARES
Ministro das Relações Exteriores
OS QUAIS, após terem trocado os seus plenos poderes reconhecidos em boa e devida forma,
ACORDARAM NO SEGUINTE:

Artigo 1º
Fundamento democrático da cooperação
As relações de cooperasção entre a Comunidade e a
América Central, bem como todas as disposições do
presente acordo, baseiam-se no respeito dos princípios
democráticos e dos direitos humanos que inspiram as
políticas internas e externas, tanto da Comunidade como
da América Central, e constituem um elemento essencial
do presente acordo.

e ambiental e a promover o aprofundamento e a consolidação do sistema de integração centroamericana.
A Comunidade, tendo em conta a situação especial dos
países centroamericanos enquanto países em desenvolvimento, porá em prática esta cooperação de forma tão
favorável quanto possível a esses países.

Artigo 3º
Cooperação económica

Artigo 2º
Reforço da cooperação
As partes contratantes comprometem-se a reforçar e a
diversificar as suas relações de cooperação em todos os
domínios de interesse comum, em especial nas áreas
económica, financeira, comercial, social, científico-técnica

1.
Tendo em conta o interesse mútuo e os objectivos
económicos a médio e a longo prazo, as partes contratantes comprometem-se a desenvolver uma cooperação
económica o mais ampla possível sem excluir, a priori,
nenhum domínio. Os objectivos desta cooperação
consistem, especialmente, em:
a) Fortalecer e diversificar, de um modo geral, os respectivos laços económicos;
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b) Contribuir para o desenvolvimento sustentado das
suas economias e para o aumento dos níveis de vida
respectivos, tendo devidamente em conta a protecção
do ambiente;

j)

c) Promover o desenvolvimento das trocas comerciais
tendo em vista a diversificação e a abertura de novos
mercados, bem como uma melhoria do acesso aos
mesmos;

l) Desenvolvimento regional e integração fronteiriça.

d) Fomentar os fluxos de investimentos e reforçar a
protecção dos mesmos;
e) Promover a transferência de tecnologia e a cooperação
entre operadores económicos, em especial, entre as
pequenas e médias empresas, reforçando a base científica e estimulando as capacidades inovadoras das duas
partes;
f) Criar condições para um aumento do nível de
emprego e uma melhoria da produtividade;
g) Promover medidas destinadas ao desenvolvimento
rural e à melhoria das condições de vida nas zonas
urbanas;
h) Apoiar os esforços dos países centroamericanos tendo
em vista a adopção de políticas orientadas para a
modernização e o desenvolvimento dos sectores agrícola e industrial;
i) Apoiar o processo de integração centroamericana;
j)

Trocar informações no domínio estatístico e metodológico.

2.
Para o efeito, as partes contratantes determinarão, de
comum acordo, no seu interesse mútuo e tendo em conta
as suas competências e capacidades, os domínios da
cooperação económica, sem excluir a priori qualquer
sector. Esta cooperação abrangerá, em especial, os
seguintes domínios:

Regulamentações técnicas sanitárias, fitossanitárias e
zoossanitárias;

k) Reforço dos organismos e instâncias de cooperação
económica regional;

3.
Para a concretização dos objectivos da cooperação
económica, as partes contratantes, em conformidade com
as legislações respectivas, esforçar-se-ão por fomentar,
entre outras, as seguintes actividades:
a) Assistência técnica, em especial através do envio de
peritos e da realização de estudos específicos nos
domínios de cooperação abrangidos pelo acordo;
b) Criação de empresas comuns (joint ventures), acordos
de licença, de transferência de conhecimentos tecnológicos, de subcontratação, entre outros;
c) Intensificação de contactos entre empresários das duas
partes, em especial, mediante a organização de conferências, seminários, missões comerciais e industriais
destinadas a aumentar os fluxos de comércio e de
investimento, as negociações comerciais e as feiras de
carácter geral e sectorial;
d) Participação conjunta de empresas provenientes da
Comunidade nas feiras e exposições realizadas na
América Central e vice-versa;
e) Projectos de investigação técnica e científica, bem
como intercâmbio de peritos;
f) Intercâmbio de informações nos domínios de cooperação do presente acordo, em especial através do
acesso a bases de dados existentes ou em vias de
criação;
g) Criação de redes de operadores económicos, em especial no domínio industrial.

a) Modernização dos sectores produtivos (indústria, agro-indústria, agricultura, pecuária, pesca, piscicultura,
sector mineiro e florestal);

Artigo 4º

b) Planeamento energético e utilização racional da
energia;

Tratamento da nação mais favorecida

c) Administração e protecção dos recursos naturais e do
meio ambiente;

As partes contratantes concederão mutuamente o tratamento da nação mais favorecida nas suas relações comerciais, em conformidade com as disposições do Acordo
Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT).

d) Transferência de tecnologia;
e) Ciência e tecnologia;
f) Propriedade intelectual, incluindo a propriedade
industrial;
g) Normas e critérios de qualidade;
h) Serviços, incluindo os serviços financeiros, o turismo,
os transportes, as telecomunicações, a telemática e a
informática;
i) Intercâmbio de informações sobre questões monetárias e sobre a harmonização das políticas macroeconómicas tendo em vista um fortalecimento da integração
regional;

Artigo 5º
Desenvolvimento da cooperação comercial
1.
As partes contratantes comprometem-se a fomentar,
até ao nível mais elevado possível, o desenvolvimento e a
ampliação das suas trocas comerciais, tendo em conta as
respectivas situações económicas e concedendo-se mutuamente as facilidades mais amplas possíveis.
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2.
Para o efeito, as partes contratantes acordam em
estudar os métodos e os meios de reduzir e suprimir os
entraves ao desenvolvimento do comércio, em especial os
não pautais e os de tipo pautal, tendo em conta os trabalhos já realizados neste campo pelas organizações internacionais.
3.
As partes contratantes estudarão a possibilidade de
instaurar, sempre que adequado, procedimentos de
consulta mútua.

Artigo 6º
Modalidades de cooperação comercial
A fim de obter uma cooperação comercial mais dinâmica,
as partes comprometem-se a empreender as seguintes
acções:

empresas das duas partes, destinadas a facilitar o seu
acesso às fontes de capital, aos mercados e às tecnologias
adequadas, bem como as acções de empresas comuns.
2.
Para o efeito, as partes, no âmbito das competências
respectivas, fomentarão os projectos e as acções que favoreçam:
— a consolidação e a ampliação das redes criadas para a
cooperação,
— a ampla utilização dos instrumentos comunitários de
promoção, nomeadamente o instrumento financeiro
«European Community Investment Partners» (ECIP),
em especial através de uma maior utilização das instituições financeiras da região centroamericana,
— a cooperação entre empresários, tais como as empresas
comuns, a subcontratação, a transferência de tecnologia, as licenças, a investigação aplicada e as franquias.

— promover encontros, intercâmbios e contactos entre
empresários das duas partes a fim de identificar os
produtos susceptíveis de serem comercializados no
mercado da outra parte,
— facilitar a cooperação entre os respectivos serviços
aduaneiros, em especial em matéria de formação
profissional, simplificação de procedimentos e
detecção de infracções à regulamentação aduaneira,
— fomentar e apoiar actividades de promoção comercial,
tais como, nomeadamente, seminários, simpósios,
feiras e exposições comerciais e industriais, missões
comerciais, visitas, semanas comerciais, estudos de
mercado,
— apoiar as respectivas organizações e empresas na realização de operações mutuamente vantajosas,
— ter em conta os interesses recíprocos no que respeita
ao acesso dos produtos de base, semitransformados e
transformados aos seus mercados, bem como à estabilização dos mercados internacionais de matérias-primas, em conformidade com os objectivos acordados no âmbito das instituições internacionais
competentes,
— estudar os métodos e os meios que permitam facilitar
as trocas comerciais e eliminar os obstáculos ao
comércio, tendo em conta os trabalhos efectuados no
âmbito das organizações internacionais.
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Artigo 8º
Investimentos
1.

As partes contratantes acordam em:

— fomentar, no âmbito das competências, regulamentações e políticas respectivas, o incremento dos investimentos mutuamente vantajosas,
— procurar melhorar as condições para os respectivos
investimentos, em especial promovendo acordos de
fomento e protecção dos investimentos entre os
Estados-membros da Comunidade e os países da
América Central.
2.
A fim de atingir estes objectivos, as partes contratantes acordam em empreender acções de apoio à
promoção e à criação de condições favoráveis aos investimentos, destinadas a identificar novas oportunidades e a
favorecer a sua realização.
Essas acções incluirão:
a) Seminários, exposições e missões empresariais;
b) Formação de agentes económicos para a elaboração de
projectos de investimento;

Artigo 7º

c) Assistência técnica para a realização de co-investimentos;

Cooperação industrial

d) Actividades no âmbito do programa «European
Community Investment Partners» (ECIP);

1.
As partes apoiarão a ampliação e a diversificação da
base produtiva dos países centroamericanos nos sectores
industriais e dos serviços, favorecendo, em especial, as
operações de cooperação entre as pequenas e as médias

3.
As formas de cooperação poderão envolver entidades
privadas, oficiais, nacionais, multilaterais, incluindo as
instituições financeiras de vocação regional centroamericanas e comunitárias.
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Artigo 9º
Cooperação entre instituições financeiras
As partes contratantes esforçar-se-ão por incentivar, em
função das suas necessidades e tendo em conta os respectivos programas e legislações, a cooperação entre as instituições financeiras mediante acções que favoreçam:
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— a protecção e a melhoria do meio ambiente, em especial no que se refere à protecção e à renovação das
florestas tropicais e das zonas agrícolas fronteiriças,
— a energia renovável e a utilização racional dos recursos
naturais,
— a agricultura tropical, a agro-indústria e a pesca,
— a saúde, a nutrição e a segurança social em geral, as
doenças tropicais em particular,

— o intercâmbio de informações e de experiências nos
domínios de interesse mútuo, através da organização
de seminários, conferências e reuniões de trabalho,

— outras áreas, tais como a habitação, o urbanismo, o
planeamento e o desenvolvimento, os transportes e as
comunicações,

— o intercâmbio de peritos,

— a integração e a cooperação regional no domínio científico e tecnológico,

— a realização de actividades de assistência técnica,
— o intercâmbio de informações no domínio estatístico e
metodológico.

Artigo 10º
Cooperação científica e tecnológica
1.
Tendo em conta o seu interesse mútuo e os objectivos das suas políticas científicas, as partes contratantes
comprometem-se a desenvolver uma cooperação científica
e tecnológica destinada, em especial, a:
— fomentar o intercâmbio de cientistas entre a América
Central e a Comunidade Europeia,
— estabelecer relações mais estreitas entre as comunidades científicas e tecnológicas das partes, tendo em
conta os centros de investigação existentes nas duas
regiões,
— fomentar a transferência de tecnologia com base no
benefício mútuo,
— desenvolver acções destinadas a alcançar os objectivos
dos programas de investigação com interesse para as
duas regiões,
— reforçar a capacidade de investigação dos países
centroamericanos, favorecendo as acções entre centros
de investigação científico-técnica, bem o progresso da
investigação técnica e aplicada,
— criar oportunidades de cooperação económica, industrial e comercial.
2.
Para o desenvolvimento da cooperação científica e
tecnológica, as partes acordam em definir em conjunto os
domínios da sua cooperação, tendo em conta as necessidades de desenvolvimento dos sectores produtivos da
América Central, sem exclusão a priori de qualquer
sector.
Entre estes sectores, constarão nomeadamente:
— o desenvolvimento e a gestão das políticas no domínio
científico e tecnológico,

— a biotecnologia aplicada à medicina e à agricultura,
— a realização de estudos taxonómicos da flora e da
fauna autóctones, que permitam a elaboração de um
inventário biológico aplicável à medicina, à agricultura
e a outros domínios.
3.
As partes contratantes facilitarão e fomentarão as
acções destinadas a alcançar os objectivos da cooperação e,
em especial:
— a execução de projectos de investigação conjunta no
domínio científico e tecnológico por centros de investigação e outras instituições competentes das duas
partes quer públicas quer privadas,
— a formação adequada de profissionais centroamericanos no domínio da investigação e do desenvolvimento, em especial através da realização de seminários, cursos e conferências em centros europeus, do
intercâmbio de especialistas e técnicos, bem como da
concessão de bolsas e estágios para especialização,
— o intercâmbio de informações científicas, em especial
através da organização conjunta de seminários, de
grupos e reuniões de trabalho, bem como de
congressos que reúnam os cientistas de alto nível das
partes contratantes,
— a difusão de informações e de conhecimentos científicos e tecnológicos.

Artigo 11º
Cooperação em matéria de normas
Sem prejuízo das suas obrigações internacionais e de
acordo com as competências e as legislações respectivas,
as partes contratantes tomarão medidas tendentes a
reduzir as diferenças existentes nos domínios da metrologia, da normalização e da certificação, mediante o
desenvolvimento da utilização de normas e de sistemas de
certificação compatíveis. Para o efeito, favorecerão sobretudo:
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— os contactos entre peritos e a assistência técnica com o
objectivo de facililtar o intercâmbio de informações e
de estudos sobre metrologia, normalização, controlo,
promoção e certificação da qualidade, bem como o
desenvolvimento da assistência técnica neste domínio,

em especial no domínio do planeamento energético, da
poupança e da utilização racional de energia, bem como
da exploração de novas fontes de energia. Este reforço terá
igualmente em conta os aspectos ambientais.

— a promoção de intercâmbios e de contactos entre
organismos e instituições especializados nessas matérias,

A fim de alcançar estes objectivos, as partes contratantes
decidem fomentar:

— o desenvolvimento de acções para o reconhecimento
mútuo dos sistemas de certificação da qualidade,

— a realização de estudos e investigações conjuntas,

— a organização de reuniões de consulta nos domínios
em causa.
Artigo 12º
Propriedade intelectual e industrial
1.
Em conformidade com as disposições legais e regulamentares e as políticas respectivas, as partes contratantes
comprometem-se a assegurar uma protecção adequada e
efectiva dos direitos de propriedade intelectual e industrial, incluindo as denominações geográficas e de origem,
reforçando esta protecção se necessário.
2.
Os países da América Central, na medida das suas
possibilidades, assinarão convenções internacionais relativas à propriedade intelectual e industrial.
Artigo 13º
Cooperação no sector mineiro
As partes contratantes acordam em promover a cooperação necessária ao desenvolvimento do sector mineiro,
tendo em conta os aspectos de protecção do ambiente.
A cooperação realizar-se-á principalmente através de
acções destinadas a:
— incentivar as empresas das duas partes a participar na
prospecção, extracção e comercialização dos respectivos recursos mineiros,
— criar actividades que favoreçam as pequenas e médias
indústrias minerais,

— a avaliação do potencial energético aproveitável dos
recursos alternativos e a aplicação de tecnologias para
poupança de energia nos processos produtivos,
— contactos frequentes entre os responsáveis do sector
do planeamento energético,
— a execução de programas e projectos conjuntos neste
domínio.

Artigo 15º
Cooperação no domínio dos transportes
Reconhecendo a importância dos transportes para o
desenvolvimento económico e para o incremento das
trocas comerciais, as partes contratantes desenvolverão
esforços no sentido de tomar as medidas necessárias à
execução da cooperação no âmbito dos modos de transporte.
A cooperação incidirá, em especial, sobre:
— o intercâmbio de informações sobre as políticas
respectivas e os assuntos de interesse comum,
— os programas de formação económica, jurídica e
técnica destinados aos agentes económicos e aos
responsáveis das administrações públicas,
— a assistência, em especial aos programas de modernização de infra-estruturas.

Artigo 16º

— proceder ao intercâmbio de experiências e de tecnologias relativas à prospecção, exploração e extracção
mineira, bem como a investigação conjuntas com vista
a promover as possibilidades de desenvolvimento
tecnológico do sector.

Cooperação no domínio das tecnologias da informação e das telecomunicações

Artigo 14º

1.
Conscientes de que as tecnologias da informação e
as telecomunicações se revestem de especial importância
para o desenvolvimento económico e social, as Partes
Contratantes declaram-se dispostas a fomentar a cooperação nos domínios de interesse comum, em especial no
que diz respeito a:

Cooperação no domínio da energia
As partes contratantes reconhecem a importância do
sector da energia para o desenvolvimento económico e
social e mostram-se dispostas a aprofundar a cooperação,

— fomento dos investimentos e dos co-investimentos,
— normalização, testes de conformidade e de certificação,
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— sistemas de comunicações telefónicas rurais e móveis,
bem como telecomunicações terrestres e espaciais, tais
como as redes de transporte, os satélites, as fibras
ópticas, as Redes Digitais com integração de Serviços
(RDIS) e a transmissão de dados,
— electrónica e mocroelectrónica,
— informatização e automatização,
— investigação e desenvolvimento de novas tecnologias
de informação e das telecomunicações.
2.
de:

Esta cooperação realizar-se-á nomeadamente através

— promoção de projectos comuns no domínio da investigação e do desenvolvimento, criação de redes de
informação e de bases de dados e acesso às base e
redes já existentes,
— colaboração entre peritos,
— peritagens, estudos e intercâmbio de informações,
— formação de pessoal científico e técnico,
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— criar e reforçar as estruturas centroamericanas competentes na matéria, quer públicas quer privadas,
— fomentar a educação do público em todos os domínios
relacionados com o ambiente e divulgar de forma
sistemática os conhecimentos e as soluções para os
problemas ambientais de forma a sensibilizar a
opinião pública,
— realizar estudos e projectos e prestar assistência
técnica,
— organizar encontros, seminários, grupos de trabalho,
conferências, intercâmbio de técnicos e de funcionários especializados na matéria,
— trocar informações e experiências,
— realizar estudos e investigações para a execução de
programas e projectos conjuntos, orientados para a
prevenção e o controlo de catástrofes naturais,
— promover, o desenvolvimento e a utilização económica alternativa das zonas protegidas, respeitando as
suas caracaterísticas.

— definição e execução de projectos de interesse comum.
Artigo 19º
Artigo 17º
Cooperação no domínio do turismo
As partes contratantes, em conformidade com as suas
legislações, fomentarão a cooperação no sector turístico da
América Central, mediante acções específicas tais como:
— intercâmbio de informações e estudos prospectivos,

Cooperação no domínio da diversidade biológica
As partes contratantes desenvolverão esforços para estabelecer uma cooperação que favoreça a preservação da diversidade biológica. Esta cooperação deveria tomar em consideração os critérios de utilidade socioeconómica, a preservação do ambiente e os interesses das populações indígenas.

— assistência no domínio estatístico e informático,
— acções de formação,
— organização de manifestações e participação em feiras
para a promoção da região centroamericana,
— promoção de investimentos e co-investimentos que
possibilitem a expansão do turismo.

Artigo 18º
Cooperação no domínio do ambiente
As partes declaram-se dispostas a estabelecer uma cooperação estreita no domínio da protecção, conservação,
melhoria e utilização do meio ambiente, destinada, principalmente, a solucionar os problemas relacionados com a
contaminação das águas, do solo e do ar, com a erosão, a
desertificação, a desflorestação, a sobreexploração dos
recursos naturais, a concentração urbana, bem como a
conservação produtiva da flora e da fauna silvestres e
aquáticas, evitando que sejam exploradas e comercializadas de forma irracional, em especial quando se tratar de
espécies protegidas.
Para o efeito, as partes envidarão no sentido de realizar
acções comuns, destinadas nomeadamente a:

Artigo 20º
Cooperação para o desenvolvimento
A fim de tornar mais eficazes os domínios de cooperação
a seguir referidos, as partes procurarão elaborar um
programa plurianual.
Além disso, as partes reconhecem que a vontade de
contribuir para um desenvolvimento mais controlado e
sustentável implica, por um lado, que os projectos de
desenvolvimento destinados a satisfazer as necessidades
básicas das populações mais desfavorecidas dos países
centroamericanos sejam prioritários, não esquecendo o
papel da mulher nesse processo e, por outro, que os
problemas ambientais estejam intimamente relacionados
com a dinâmica do desenvolvimento.
Concretamente, a cooperação incluirá acções destinadas a
combater a probreza extrema, a atenuar o impacto dos
programas de ajustamento estrutural e a promover a
criação de emprego, favorecendo actividades com impacto
económico e tomando em consideração os problemas
macroeconómicos e sectoriais e os relacionados com o
desenvolvimento.
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Esta cooperação realizar-se-á, na medida do possível, em
estreita coordenação com os Estados-membros.

Artigo 21º
Cooperação nos sectores agrícola, florestal e rural

12. 3. 1999
Artigo 23º

Cooperação no domínio da saúde
As partes contratantes acordam em cooperar no domínio
da saúde pública, a fim de melhorar em especial a
situação das camadas mais desfavorecidas da população,
nomeadamente os grupos de risco.

As partes acordam em estabelecer uma cooperação nos
sectores agrícola, pecuário, florestal, agro-industrial, agro-alimentar e dos produtos tropicais a fim de aumentar os
níveis de desenvolvimento.

Para atingir este objectivo, as partes procurarão desenvolver a investigação conjunta, a transferência de tecnologia, o intercâmbio de experiências e a assistência
técnica, incluindo, entre outras, acções nos seguintes
domínios:

Para tal, comprometem-se a analisar, num espírito de
cooperação e de boa vontade, e tendo em conta as legislações respectivas na matéria:

— gestão e administração dos serviços competentes,
designadamente no que se refere aos cuidados de
saúde primários,
— desenvolvimento de programas de educação e de
formação profissional no domínio da saúde,
— programas e projectos para uma melhoria das condições sanitárias (em especial com o objectivo de
combater as infecções e as doenças endémicas) e do
bem-estar social dos meios urbanos e rurais,
— formação de pessoal no domínio dos cuidades básicos
de saúde,
— prevenção e tratamento de síndroma de imunodeficiência adquirida (SIDA),
— assistência às mães e às crianças e planeamento familiar,
— prevenção e tratamento da cólera.

— as possibilidades de desenvolvimento das suas trocas
de produtos agro-pecuários, florestais, agro-industriais
e tropicais,
— as medidas sanitárias, fitossanitárias, veterinárias e
ambientais destinadas a eliminar os eventuais obstáculos ao comércio neste domínio.
Por outro lado, e respeitando os princípios do desenvolvimento sustentado, as partes procurarão empreender acções
que fomentem a cooperação relacionada com:
— o desenvolvimento do sector agrícola,
— a protecção e o desenvolvimento sustentado dos
recursos: solo, água, florestas, flora e fauna,
— o ambiente agrícola e rural,
— a formação de recursos humanos nos domínios das
novas técnicas agrícolas, pecuárias e florestais, bem
como a gestão empresarial,
— o intercâmbio e o estabelecimento de contactos entre
técnicos, produtores e instituições das duas partes com
vista a facilitar as operações comerciais e os investimentos,
— a investigação agronómica,
— o reforço e a interligação das bases de dados e das
estatísticas agropecuárias e florestais.

Artigo 22º
Cooperação no domínio da pesca
As partes contratantes acordam em reforçar e desenvolver
a cooperação no domínio da pesca, em especial no que se
refere à avaliação dos recursos, à pesca artesanal e à aquicultura, mediante as seguintes acções:
— elaboração e execução de programas e projectos específicos nos domínios económico, comercial e científico-técnico,
— fomento da participação conjunta do sector privado no
desenvolvimento deste sector.

Artigo 24º
Cooperação no domínio do desenvolvimento social
1.
No âmbito das suas competências e em conformidade com as suas legislações, as partes contratantes estabelecerão uma ampla cooperação destinada a contribuir para
o desenvolvimento social, em especial, através da
melhoria das condições de vida dos grupos mais probres
da população dos países da América Central.
2.
As medidas e as acções destinadas atingir estes
objectivos incluirão o apoio, principalmente sob a forma
de assistência técnica, às seguintes actividades:
— protecção da infância,
— promoção do papel da mulher,
— apoio à integração da economia paralela na económica
oficial,
— programas de educação e de assistência para os jovens
que se encontrem em situação particularmente difícil,
— acções destinadas a atenuar o impacto social dos
programas de ajustamento estrutural, em especial
mediante programas vocacionados para a criação de
emprego,
— administração dos serviços sociais,
— melhoria das condições de habitação e de higiene nos
meios urbanos e rurais.
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Artigo 25º
Cooperação no domínio da luta contra a droga
As partes contratantes comprometem-se, no âmbito das
suas competências, a coordenar e a intensificar os esforços
para a prevenção, redução e eliminação da produção,
destribuição e consumo ilícitos de drogas, estupefacientes
e substâncias psicotrópicas, tomando em consideração os
trabalhos realizados na matéria pelos organismos regionais
e internacionais.
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eleições livres e transparentes, ao fortalecimento do
Estado de direito, ao respeito dos direitos humanos e à
participação de toda a população na vida política e social,
sem qualquer tipo de discriminação.
Para atingir os objectivos mencionados, as partes realizarão as seguintes actividades:
— execução do programa plurianual de promoção dos
direitos humanos, aprovado em Lisboa, em Fevereiro
de 1992,

Com o apoio dos organismos competentes neste domínio,
esta cooperação incluirá:

— elaboração e execução de outros países específicos
destinados a apoiar as aquisições democráticas na
América Central.

— projectos de formação, educação, tratamento, desintoxicação e reabilitação de toxicodependentes;

Artigo 28º

— programas de prevenção da utilização de drogas
ilícitas,

Cooperação no domínio da integração regional

— programas de investigação,
— medidas destinadas a favorecer o desenvolvimento
alternativo, incluindo, nomeadamente, a substituição
de culturas,
— intercâmbio de informações pertinentes, incluindo
medidas em matéria de branqueamento de dinheiro,
— programas de controlo de comércio de precursores, de
produtos químicos e de substâncias psicotrópicas.
As partes contratantes terão a possibilidade de incluir, de
comum acordo, outros domínios de actuação.

As partes contratantes favorecerão a realização de acções
destinadas a desenvolver a integração regional centroamericana.
Será dada prioridade às seguintes acções:
— assistência técnica relativa aos aspectos técnicos e
práticos da integração;
— promoção do comércio sub-regional e inter-regional,
— desenvolvimento da cooperação ambiental regional,
— reforço das instituições regionais e apoio à realização e
actividades comuns,

Artigo 26º

— fomento do desenvolvimento das comunicações regionais.

Cooperação no domínio de ajuda às populações
refugiadas desalojadas e repartidas

Artigo 29º

As partes reiteram a sua vontade de continuar a fomentar
uma ampla cooperação que permita a reintegração na vida
produtiva dos grupos de refugiados, desalojados e repatriados da América Central:
— apoio à definição de acções de cooperação em coordenação com os países beneficiários e com a conferência
Internacional sobre os Refugiados Centroamericanos
(CIREFCA),
— execução de projectos específicos neste domínio em
colaboração com os parceiros interessados: ACNUR,
autoridades governamentais dos países beneficiários e
ONG de reconhecido prestígio das duas regiões.

Artigo 27º
Cooperação no domínio de aprofundamento do
processo democrático na América Central
As partes contratantes acordam em apoiar a institucionalidade e o processo democráticos na América Central, em
especial no que respeita à organização e à observação de

Cooperação no domínio da Administração Pública
As partes contratantes acordam em estabelecer uma
cooperação no domínio da administração e da organização
institucional, incluindo a organização judicial.
A fim de alcançar estes objectivos, serão realizadas acções
destinadas a incentivar, em especial, o intercâmbio de
informações e os cursos de formação de funcionários e
agentes das administrações nacionais, tendo em vista um
aumento da eficácia do sector da Adminsitração Pública;
Essa cooperação desenvolver-se-á recorrendo-se às instituições comunitárias e centroamericanas existentes.
Artigo 30º
Cooperação no domínio da informação, da comunicação e da cultura
As partes contratantes acordam em empreender acções no
domínio da informação e da comunicação, a fim de
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divulgar e promover a natureza e os objectivos da Comunidade Europeia e da América Central e incentivar os
Estados-membros da Comunidade e da América Central e
aprofundarem os seus laços culturais.

12. 3. 1999

2.
A fim de facilitar a cooperação prevista no presente
acordo, os países da América Central concederão aos
peritos da Comunidade as garantias e facilidades necessárias para o desempenho das suas actividades.

Estas acções consistirão nomeadamente no seguinte:
— intercâmbio de informações nos domínios de interesse
comum e no domínio da cultura e da informação,

Artigo 33º

— dinamização de manifestações de carácter cultural e
intercâmbio cultural, em especial a nível universitário,

Comissão mista

— elaboração de estudos preparatórios e assistência
técnica para a conservação do património cultural.

1.
As partes contratantes acordam em manter a
Comissão mista criada pelo Acordo de Cooperação assinado em 1985. A Comissão mista será constituída por
representantes da Comunidade e dos países da América
Central, os quais serão assistidos por representantes dos
órgãos da integração centroamericana.

Artigo 31º
Cooperação no domínio da formação
Para uma melhoria da formação de recursos humanos da
região da América Central, as partes reforçarão a cooperação nos domínios de interesse mútuo, tendo em conta
as novas tecnologias existentes neste domínio.

2.

A Comissão mista terá por objectivo:

— assegurar o bom funcionamento do acordo,
— coordenar e seleccionar as actividades, projectos e
acções concretos relacionados com os objectivos do
presente acordo, bem como propor os meios necessários para a sua realização,

Esta cooperação poderá traduzir-se em:

— analisar e seguir a evolução das trocas e da cooperação
entre as partes,

— acções de formação para quadros, técnicos, profissionais e operários qualificados,

— formular todas as recomendações necessárias para
favorecer a expansão das trocas e a intensificação e
diversificação da cooperação,

— acções com forte efeito multiplicador, de formação de
fomadores e de quadros técnicos que exerçam já
funções de responsabilidade nas empresas públicas e
privadas, na administração, nos serviços públicos e nos
serviços de organização económica,
— programas concretos de intercâmbio de peritos, de
conhecimentos e de técnicas entre as instituições de
formação dos países centroamericanos e europeus, em
especial nos sectores técnico, científico e profissional,

— procurar os meios adequados para superar as dificuldades que possam surgir na interpretação e na aplicação do presente Acordo.

— programas de alfabetização no âmbito de projectos de
saúde e de desenvolvimento social.

3.
A ordem de trabalhos das reuniões da Comissão será
fixada de comum acordo. A Comissão mista estabelecerá
as disposições relativas à frequência e ao local das
reuniões, à presidência e a outras questões que possam
eventualmente surgir, dispondo, para o efeito, da possibilidade de criar subcomissões.

Artigo 32º

Artigo 34º

Meios para a realização da cooperação

Outros acordos

1.
As partes contratantes comprometem-se, na medida
das suas possibilidades e utilizando os mecanismos
respectivos, a tornar disponíveis os meios adequados à
realização dos objectivos de cooperação prevista no
presente acordo, incluindo os meios financeiros. Para o
efeito, proceder-se-á, sempre que possível, a uma programação plurianual e à definição de prioridades, tendo em
conta as necessidades e o nível de desenvolvimento dos
países da América Central.

1.
Sem prejuízo das disposições dos tratados que instituem as Comunidades Europeias, o presente acordo, bem
como quaisquer acções desenvolvidas no âmbito deste,
não afectam as competências dos Estados-membros da
Comunidade para o desenvolverem acções bilaterais com
os países da América Central, no âmbito da cooperação
económica, e para celebrarem, se for caso disso, novos
acordos de cooperação económica com os países centroamericanos.
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2.
Sem prejuízo do disposto no número anterior, em
relação à cooperação económica, as disposições do
presente acordo substituem as dos acordos celebrados
entre os Estados-membros da Comunidade e os países da
América Central que com elas sejam incompatíveis ou
que sejam idênticas à do presente acordo.
Artigo 35º
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por um período de cinco anos e será tacitamente reconduzido por períodos sucessivos de um ano, desde que
nenhuma das partes contratantes o denuncie por escrito à
outra parte seis meses antes da data do seu termo.
Se a denúncia proceder de um dos países centroamericanos, esta denúncia em nada afecta a aplicação do acordo
em relação às outras partes contratantes.

Cláusula de aplicação territorial do acordo

Artigo 38º

O presente acordo aplica-se, por um lado, aos territórios
em que é aplicado o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e nas condições previstas no referido
Tratado e, por outro, aos territórios dos seis Estados
centroamericanos signatários do acordo.

Línguas que fazem fé

Artigo 36º
Anexos
Os anexos são parte integrante do presente acordo.

O presente acordo é redigido em duplo exemplar nas
línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, francesa, grega,
inglesa, italiana, neerlandesa e portuguesa, fazendo fé
qualquer dos textos.
Artigo 39º
Cláusula evolutiva

Entrada em vigor e recondução tácita

1.
As partes contratantes podem desenvolver e
melhorar o presente acordo de comum acordo, a fim de
aumentar a cooperação e de a completar com acordos
relativos a sectores ou actividades específicos.

O presente acordo entra em vigor no primeiro dia do mês
seguinte à data de notificação mútua, pelas partes contratantes, do cumprimento dos procedimentos jurídicos
necessários para o efeito. O presente acordo é celebrado

2.
No âmbito da aplicação do presente acordo, cada
parte contratante pode apresentar propostas destinadas a
alargar o âmbito da cooperação mútua, tendo em conta a
experiência adquirida.

Artigo 37º
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Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συµβολιο των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Por el Gobierno de la República de Costa Rica

Por el Gobierno de la República de El Salvador

Por el Gobierno de la República de Guatemala
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Por el Gobierno de la República de Honduras

Por el Gobierno de la República de Nicaragua

Por el Gobierno de la República de Panamá

L 63/51

L 63/52

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

ANEXO
TROCA DE CARTAS RELATIVAS AOS TRANSPORTES MARÍTIMOS
Carta nº 1
Excelentíssimo Senhor,
Muito agradeceria a Vossa Excelência se dignasse confirmar o seguinte:
Por ocasião da assinatura do Acordo-Quadro de Cooperação entre a Comunidade Europeia e as Repúblicas da
Costa Rica, de Salvador, da Guatemala, das Honduras, da Nicarágua e do Panamá, as partes comprometeram-se
a abordar de forma adequada as questões relativas ao funcionamento dos transportes marítimos, em especial,
sempre que estes venham a levantar obstáculos ao desenvolvimento das trocas comerciais. A este respeito,
procurar-se-á chegar a soluções satisfatórias para as duas partes, no respeito do princípio da liberdade e da
lealdade da concorrência, numa base comercial.
Foi igualmente acordado que estas questões farão parte dos trabalhos da Comissão mista.
Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, os protestos da minha mais elevada consideração.
Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Carta nº 2
Excelentíssimo Senhor,
Tenho a honra de acusar a recepção da carta de Vossa Excelência e de confirmar o seguinte:
«Por ocasião da assinatura do Acordo-Quadro de Cooperação entre a Comunidade Europeia e as Repúblicas
da Costa Rica, de Salvador, da Guatemala, das Honduras, da Nicarágua e do Panamá, as partes comprometeram-se a abordar de forma adequada as questões relativas ao funcionamento dos transportes marítimos,
em especial, sempre que estes venham a levantar obstáculos ao desenvolvimento das trocas comerciais. A
este respeito, procurar-se-á chegar a soluções satisfatórias para as duas partes, no respeito do princípio da
liberdade e da lealdade da concorrência, numa base comercial.
Foi igualmente acordado que estas questões farão parte dos trabalhos da Comissão mista.»
Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, os protestos da minha mais elevada consideração.
Pela América Central
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DECLARAÇÃO UNILATERAL DA AMÉRICA CENTRAL RELATIVA AO ARTIGO 8º
Os países da América Central declaram-se dispostos a encetar, a pedido de qualquer Estado-membro da
Comunidade Económica Europeia, conversações destinadas à celebração de acordos bilaterais de protecção e
fomento dos investimentos.

DECLARAÇÃO UNILATERAL DA COMUNIDADE RELATIVA AO ARTIGO 32º
A Comunidade reitera a sua intenção de prestar assistência prioritária aos projectos de carácter regional e
declara-se disposta a intensificar esta cooperação do ponto de vista qualitativo e quantitativo. As contribuições
financeiras mobilizadas para este efeito, corresponderão aos objectivos ampliados do presente acordo, bem
como ao aumento significativo dos recursos previstos nas orientações relativas à cooperação com os países em
vias de desenvolvimento da América Latina e da Ásia para a década de 90; estas contribuições serão incluídas
numa dotação orçamental.

DECLARAÇÃO UNILATERAL DA COMUNIDADE RELATIVA ÀS CONCESSÕES ESPECIAIS
ATRIBUÍDAS À AMÉRICA CENTRAL PELO REGULAMENTO (CEE) Nº 3900/91 DO
CONSELHO, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991
A Comunidade declara-se disposta a:
a) Estudar os efeitos das concessões especiais atribuídas no âmbito do sistema de preferências generalizadas
aos países centroamericanos e aos outros países em vias de desenvolvimento;
b) Prosseguir o diálogo nesta matéria com os países centroamericanos;
c) Mandatar a Comissão para que proceda, findo o período de validade fixado para a concessão das preferências (1994), a uma avaliação da situação, tendo em conta, sobretudo, as condições que estiveram subjacentes
à concessão das referidas preferências.

DECLARAÇÃO UNILATERAL DA AMÉRICA CENTRAL RELATIVA ÀS CONCESSÕES ESPECIAIS ATRIBUÍDAS À AMÉRICA CENTRAL PELO REGULAMENTO (CEE) Nº 3900/91 DO
CONSELHO, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991
As partes contratantes da América Central sublinham a prioridade que para elas representa o regime
preferencial que lhes foi concedido pela Comunidade Europeia no âmbito do sistema de preferências
generalizadas.
Esse regime reveste-se de particular importância para a América Central, graças ao contributo que dá ao
processo de paz, à consolidação da democracia e à reconstrução nacional, assim como o apoio que representa
aos esforços para impedir que os problemas relacionados com a droga afectem as economias frágeis, bem como
as respectivas sociedades e instituições democráticas.
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Informação relativa à entrada em vigor do acordo-quadro de cooperação entre a
Comunidade Europeia e as Repúblicas da Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicarágua e Panamá
Uma vez que se concluiu, em 24 de Fevereiro de 1999, a troca dos instrumentos de notificação do
cumprimento dos procedimentos necessários à entrada em vigor do acordo acima referido,
assinado em São Salvador em 22 de Fevereiro de 1993, o acordo entrará em vigor, de harmonia
com o disposto no seu artigo 37º, em 1 de Março de 1999.
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 1 de Julho de 1998
relativa aos auxílios já concedidos e a conceder pela Itália a favor da Keller SpA e
da Keller Meccanica SpA
[notificada com o número C(1998) 2047]
(Apenas faz fé o texto em língua italiana)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(1999/195/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia, e, nomeadamente o primeiro parágrafo do nº 2
do seu artigo 93º,
Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico
Europeu, e, nomeadamente o nº 1, alínea a), do seu artigo
62º,
Após ter convidado as partes interessadas a apresentarem
as suas observações, nos termos dos artigos citados,
Considerando o seguinte:

I
Por cartas de 12 de Abril de 1996 e 2 de Maio de 1996,
respectivamente, o Governo italiano notificou à Comissão
a intenção de conceder garantias públicas ao abrigo do
artigo 2ºA da Lei 95/1979, a favor das empresas Keller
SpA e Keller Meccanica SpA, ambas declaradas insolventes e sujeitas a «administração extraordinária» desde
1994.
As duas empresas pertenciam ao grupo Keller, do sector
da construção de material circulante ferroviário. A Keller
SpA, que era a empresa líder do grupo, tem sede na Sicília
e tem ao seu serviço 294 trabalhadores. A empresa Keller
Meccanica SpA, controlada pela Keller SpA, tem sede na
Sardenha e emprega 319 trabalhadores.
Ao abrigo da Lei 95/1979, tinha sido nomeado um comissário extraordinário responsável pela elaboração de
programas de recuperação para ambas as empresas; esses
programas foram autorizados por decreto ministerial em

22 de Dezembro de 1994 e previam, nomeadamente, a
finalização das encomendas já obtidas como meio para
recuperar a rendibilidade das duas empresas, na perspectiva da sua transferência para um eventual adquirente ou,
caso isso se não verificasse, da sua liquidação. A execução
destes planos foi atrasada por dificuldades inerentes à
obtenção dos financiamentos necessários.
Entre os financiamentos obtidos, a Keller SpA usufruiu de
um empréstimo bonificado de 33 839 milhões de liras
italianas, concedido pela Irfis-Mediocredito della Sicilia, e
a Keller Meccanica SpA beneficiou de um empréstimo
bonificado de 6 500 milhões de liras italianas, concedido
pela Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna-Sfirs SpA. Ambos os empréstimos foram concedidos com
uma taxa de juro inferior à taxa de referência para a Itália
(11,35 % em 1995).

II
Em 10 de Fevereiro de 1997, em virtude das informações
inadequadas prestadas pelas Autoridades italianas e das
sérias dúvidas suscitadas pelas medidas notificadas, a
Comissão decidiu dar início ao processo nos termos do nº
2 do artigo 93º relativamente:
— ao empréstimo bonificado de 33 839 milhões de liras
italianas concedido pela Irfis-Mediocredito della
Sicilia SpA à Keller SpA à taxa de juro anual de 4 %;
— ao empréstimo bonificado de 6 500 milhões de liras
italianas concedido pela Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna-Sfirs SpA à Keller Meccanica
SpA à taxa de juro anual de 5 %;
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— à proposta de concessão de garantias públicas ao
abrigo do artigo 2º A da Lei 95/1979 a favor da Keller
SpA e da Keller Meccanica SpA para cobertura de
50 % dos referidos empréstimos bonificados.
Na altura, a Comissão não pôde considerar as medidas
incluídas nos programas de recuperação como medidas de
reestruturação, visto que não preencheram as condições
previstas pelas orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a
empresas em dificuldade (1), em especial devido à ausência
de um plano exequível, coerente e de longo prazo capaz
de restituir às empresas a sua eficiência económica ou
financeira de longo prazo. Além disso, parecia que os dois
empréstimos bonificados tinham sido concedidos em
violação da obrigação prevista no nº 3 do artigo 93º do
Tratado de comunicar à Comissão os projectos destinados
a instituir ou a alterar os auxílios.

III
A Comissão, por carta de 5 de Março de 1997, informou
as autoridades italianas da decisão de dar início ao
processo previsto no nº 2 do artigo 93º relativamente às
referidas medidas. Uma cópia desta carta foi publicada no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias (2). No
âmbito do processo a Comissão não recebeu quaisquer
observações de terceiros.
Em 19 de Maio de 1997, as autoridades italianas responderam à decisão de dar início ao processo precisando que:
— No que se refere ao auxílio à Keller SpA, a região da
Sicília respondeu que o empréstimo bonificado de 33
839 milhões de liras italianas, concedido em 22 de
Abril de 1996, tinha sido concedido ao abrigo da Lei
regional 25/1993, um regime de auxílios aprovado
pela Comissão. Esta lei, notificada à Comissão em 14
de Março de 1995, tinha sido posteriormente alterada
pela Lei regional 20/1995, que tinha alargado os benefícios do regime de 1993 a empresas submetidas a
administração extraordinária. Ao contrário do que foi
indicado pela Comissão no início do processo, o
empréstimo não tinha sido portanto concedido no
quadro da Lei regional 20/1995, mas da anterior Lei
regional 25/1993. As Autoridades sicilianas comunicaram igualmente a sua intenção de não conceder
garantias públicas à Keller SpA.
— No que se refere ao auxílio à Keller Meccanica SpA, a
região da Sardenha defendeu que o empréstimo bonificado de 6 500 milhões de liras italianas tinha sido
concedido ao abrigo da Lei regional 66/1976, um
outro regime de auxílios aprovado pela Comissão, que
tinha sido posteriormente alterado para actualizar os
respectivos parâmetros, que datavam de 1976, às
condições económicas actuais. As autoridades da
(1) JO C 368 de 23. 12. 1994, p. 12.
(2) JO C 140 de 7. 5. 1997, p. 12.
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Sardenha não fizeram qualquer referência à garantia
pública prevista para a Keller Meccanica SpA.
— Além disso, as autoridades italianas e as autoridades da
Sardenha explicaram que os planos de reestruturação
se referiam unicamente ao período de quatro anos
previsto para a continuação da actividade da empresa
nos termos da Lei 95/1979. Portanto, a finalidade
destes planos era limitada à execução das encomendas
existentes e à venda das empresas a terceiros, no fim
do referido período, ou à sua liquidação.
Em 23 de Junho de 1997 realizou-se uma reunião com as
autoridades da Sardenha que sublinharam a inexistência,
de facto, de ligações entre a Keller Meccanica SpA e a
Keller SpA. Quanto ao empréstimo bonificado concedido
no quadro da Lei regional 66/1976 à Keller Meccanica
SpA, sublinharam que as condições com base nas quais a
Comissão tinha autorizado em 1985 um regime de auxílios de 1976 tinham sido actualizadas em conformidade
com a definição de PME fornecida pela própria Comissão
no «Enquadramento comunitário dos auxílios estatais às
PME» (3).
Nesta reunião as autoridades da Sardenha comprometeram-se a notificar as alterações efectuadas à Lei regional
66/1976 e a apresentar um plano de reestruturação para a
Keller Meccanica SpA. As autoridades da Sardenha referiram-se à possibilidade de não conceder a garantia
pública à Keller Meccanica SpA.
Em 27 de Janeiro de 1998, após várias solicitações da
Comissão, as autoridades italianas enviaram informações
suplementares sobre as duas empresas, confirmando em
especial que as garantias públicas notificadas nos termos
da Lei 95/1979 não seriam concedidas, que as duas
empresas estavam a realizar os planos de reestruturação
aprovados em 1994 e que, tendo em conta o facto de que
a sua venda a terceiros devia estar concluída até Junho de
1998, tinha já sido iniciado o processo de venda. Consequentemente, já não consideravam necessário o envio à
Comissão de novos planos de reestruturação e anunciaram
a retirada da notificação relativa às garantias públicas ao
abrigo do artigo 2ºA da Lei 95/1979.
As autoridades italianas apresentaram um documento da
região da Sardenha que certifica que as alterações ao
regime de auxílio de 1976 que abrangia o empréstimo
concedido à Keller Meccanica SpA serão notificadas
juntamente com uma nova alteração que ainda não foi
aprovada por motivos políticos. Não obstante, estas autoridades sublinharam que as referidas alterações se destinam
unicamente a actualizar os parâmetros estabelecidos no
regime original de 1976. Até ao momento a Comissão não
recebeu qualquer notificação nos termos do nº 3 do artigo
93º do Tratado CE, tendo sido unicamente «informada»
das alterações em questão por carta de 27 de Janeiro de
1998.
(3) JO C 213 de 19. 8. 1992, p. 2.
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IV
A. A garantia pública ao abrigo da Lei 95/1979
A proposta de concessão de garantias do Governo italiano
a favor da Keller SpA e da Keller Meccanica SpA no
quadro da Lei 95/1979 foi notificada à Comissão nos
termos do nº 3 do artigo 93º do Tratado. A Comissão
considera que as autoridades italianas cumpriram a obrigação estabelecida no referido artigo.
Por carta de 27 de Janeiro de 1998, as autoridades
italianas confirmaram à Comissão que as garantias
públicas não serão concedidas e retiraram portanto a sua
notificação. Consequentemente, a Comissão encerrou o
processo previsto no nº 2 do artigo 93º a que tinha dado
início relativamente a estas garantias.

B. O empréstimo bonificado de 33 839 milhões de
liras italianas concedido à Keller SpA
No momento do início do processo, a Comissão declarou
que as autoridades italianas tinham afirmado anteriormente que o empréstimo tinha sido concedido em 22 de
Abril de 1996, ao abrigo da Lei regional 20/1995, através
da qual a região da Sicília tinha alargado os benefícios dos
artigos 30º e 31º da Lei regional 25/1993 às empresas
submetidas a administração extraordinária. As medidas
previstas nos artigos 30º e 31º da Lei regional 25/1993
tinham sido aprovadas pela Comissão em 1994 (auxílio
estatal C 12/92, ex NN 113/A/93 — Itália). Visto que a
Lei regional 20/1995 constituía uma alteração da Lei regional 25/1993, a Comissão considerou-a como parte integrante do regime original objecto de exame (auxílio estatal
NN 113/A/93 — Itália).
Como já referido, nas suas observações no início do
processo, as autoridades italianas defenderam que o
empréstimo bonificado de 33 839 milhões de liras
italianas concedido à Keller SpA não tinha sido concedido ao abrigo da Lei nº 20/1995, mas sim ao abrigo da
Lei regional 25/1993. Na realidade, o acordo entre a Irfis-Mediocredito della Sicilia e a empresa Keller SpA foi
assinado em 30 de Dezembro de 1994, ou seja, um dia
antes do fim do prazo fixado pela Comissão na sua
decisão de 1994 sobre o regime de auxílios regionais
estabelecido pela Lei regional 25/1993 (que por sua vez
altera a Lei regional 119/1983).
As autoridades italianas afirmam que para verificar a
conformidade da medida em questão com o regime em
que se insere, se deve ter em consideração o momento da
perfeição contratual da intervenção que estabelece o pagamento e não o momento do pagamento efectivo do
empréstimo bonificado. Esta interpretação foi confirmada
pelos serviços da Comissão por carta de 19 de Janeiro de
1995. Consequentemente, já que se deve ter em conta
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unicamente o primeiro destes dois momentos, exclui-se
que o empréstimo bonificado tenha sido concedido ao
abrigo da Lei regional 20/1995, que na altura ainda não
tinha sido adoptada pela Região.

No que se refere à Lei regional 20/1995, as autoridades
italianas consideram que a lei não prevê a concessão de
novos auxílios estatais, limitando-se a sublinhar expressamente que também as empresas em administração extraordinária podem beneficiar das medidas previstas na Lei
regional 25/1993. Noutros termos, a Lei regional 20/1995
esclarece simplesmente a interpretação da Lei regional
25/1993. As autoridades italianas acrescentam que o ordenamento jurídico italiano não exclui a possibilidade de as
empresas em administração extraordinária obterem novos
financiamentos para a gestão corrente. Em especial, a Lei
regional 119/1983 e a Lei regional 25/1993 não proíbem
as intervenções a favor das empresas em administração
extraordinária.

A Comissão considera que os argumentos apresentados
pelas autoridades italianas contradizem as informações
anteriormente transmitidas. Por carta de 20 de Setembro
de 1996 (comunicada à Comissão por carta da Representação Permanente italiana de 12 de Dezembro de 1996), a
região da Sicília informou que a Lei regional 20/1995
alargava às empresas submetidas a administração extraordinária os benefícios da Lei regional 25/1993. Além disso,
numa carta de 21 de Abril de 1997 (transmitida à
Comissão por carta da Representação Permanente italiana
de 19 de Maio de 1997) a região da Sicília referiu que a
Lei regional 20/1995 tinha por objectivo tornar exequível
uma operação concluída anteriormente.

Este facto demonstra que a Lei regional 25/1993 não era
aplicável às empresas em administração extraordinária ao
abrigo do artigo 2ºA da Lei 95/1979. Esta circunstância é
confirmada igualmente pelo facto de as autoridades
italianas terem decidido em 14 de Março de 1995 notificar
à Comissão, nos termos do nº 3 do artigo 93º do Tratado,
as alterações estabelecidas pela Lei regional 25/1993.

De qualquer forma, a Comissão salienta que a Lei
regional 20/1995 não podia ser aplicada retroactivamente.
A posição da Comissão foi comunicada pelos seus serviços
às autoridades italianas por carta de 2 de Maio de 1996,
em que se afirma que «a alteração introduzida pelo artigo
1º da Lei regional 20/1995, que prevê o alargamento da
aplicação deste regime às empresas submetidas a administração extraordinária nos termos da Lei 95/1979, constitui,
pelo contrário, uma alteração de um regime existente que,
em conformidade com o nº 3 do artigo 93º do Tratado
CE, deve ser notificada e aprovada pela Comissão. A
empresa Keller SpA não pode, portanto, beneficiar por
agora do regime de auxílios em apreço (Lei regional 20/
/1995)».
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Em conclusão, o empréstimo bonificado foi concedido à
Keller SpA, já em administração extraordinária, ao abrigo
de um regime que não permitia conceder este auxílio. O
regime em questão autorizava a concessão de auxílios sob
a forma de empréstimos bonificados até 30 % do preço
contratual total das encomendas das empresas em actividade na Sicília. Dado que se tratava de auxílios ao funcionamento, a Comissão tinha decidido limitar a própria
aprovação ao pagamento de 50 000 milhões de liras
italianas disponíveis nessa altura e às intervenções a
realizar até 31 de Dezembro de 1994.

Além disso, o empréstimo bonificado foi concedido antes
da adopção das alterações que o autorizavam e antes de a
Comissão poder tomar uma posição sobre o mesmo. O
elemento do auxílio contido no empréstimo bonificado
deve portanto considerar-se ilegal, visto que foi concedido
sem respeitar as condições previstas pelo regime aprovado
e em violação da obrigação imposta aos Estados-membros
nos termos do nº 3 do artigo 93º do Tratado CE de
comunicar à Comissão atempadamente os projectos destinados a instituir ou alterar auxílios para que a mesma
apresente as suas observações. A Comissão deve portanto
considerar o auxílio em questão como uma nova medida
individual, não abrangida pelo regime. Dado que a
empresa se encontra claramente em dificuldades e visto
que as autoridades italianas definiram a garantia pública
proposta relativa a parte deste empréstimo como um
auxílio à reestruturação, o empréstimo deve ser avaliado
com base no enquadramento comunitário relativo aos
auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade.

C. O empréstimo bonificado de 6 500 milhões de
liras italianas concedido à Keller Meccanica SpA

Conclusões análogas às apresentadas no ponto B valem
também para o empréstimo bonificado de 6 500 milhões
de liras italianas concedido pela Società Finanziaria
Industriale Rinascita Sardegna-Sfirs SpA à Keller Meccanica SpA.

No momento do início do processo, a Comissão observou
que o empréstimo bonificado não preenchia as condições
com base nas quais a Comissão tinha autorizado o regime
de auxílios (auxílio estatal C 4/85 — Itália), em especial
no que se refere à dimensão dos eventuais beneficiários. O
regime de auxílios, tal como aprovado pela Comissão,
estabelecia que os beneficiários deviam ser apenas as
empresas que tivessem investimentos fixos não superiores
a 7 000 milhões de liras italianas e um máximo de 100
trabalhadores. Segundo as informações fornecidas pelas
autoridades italianas antes do início do processo, a Keller
Meccanica SpA tinha ao seu serviço 319 trabalhadores e
investimentos fixos globais de 53 466 milhões de liras
italianas.
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Nas suas observações apresentadas na sequência do início
do processo, as autoridades italianas tinham observado
que a Comissão tinha cometido um erro ao fixar o parâmetro da dimensão num número máximo de trabalhadores. Com efeito, em sua opinião, na aprovação das
medidas estabelecidas na Lei regional 66/1976 a
Comissão tinha em primeiro lugar fixado um montante
máximo a financiar por trabalhador (14 000 ou 18 000
ecus) e depois adoptou uma base de 100 trabalhadores
para estabelecer um montante máximo financiável por
empresa, independentemente do número efectivo de
trabalhadores. Além disso, a limitação rigorosa a 100
trabalhadores, tal como fixada pela Comissão, estaria em
contraste com a sua própria definição de PME (250 trabalhadores) e, consequentemente, grande número de PME
seriam excluídas das intervenções em apreço.

As autoridades italianas defenderam além disso que aquilo
que a Comissão considerou como alterações sucessivas do
regime, que tornaram a Keller Meccanica SpA elegível
para beneficiar de auxílios no quadro do mesmo regime,
eram apenas actualizações dos parâmetros (investimentos
fixos e financiamento por pessoa). Actualmente, o parâmetro inicial da dimensão, estabelecido em 7 000 milhões
de liras italianas de instalações fixas, tornou-se inadequado para identificar até uma média empresa do sector
artesanal. Consequentemente, por efeito da constante
perda do poder de compra da lira italiana, os limiares
foram aumentados. Deve ter-se em conta que esta valorização se situa mesmo assim abaixo da desvalorização da
lira no período 1980-1992, calculada pelo ISTAT em
130,6 %.

No que se refere ao empréstimo bonificado a favor da
Keller Meccanica SpA, a Comissão observa que os
critérios de admissibilidade tinham sido claramente
estabelecidos na sua decisão de 1985 (auxílio estatal
C 4/85 — Itália). A carta enviada às autoridades italianas
para as informar da decisão da Comissão estabelece
expressamente que «a Comissão registou os limites colocados à dimensão das empresas beneficiárias (um máximo
de 100 trabalhadores e 7 000 milhões de liras italianas de
investimentos fixos)». O limite de 100 trabalhadores deve,
portanto, ser entendido como um critério dimensional e
um limite máximo. Mesmo admitindo que as autoridades
italianas tivessem considerado que a decisão da Comissão
não reflectia o significado do regime notificado, a verdade
é que não a impugnaram perante o Tribunal de Justiça
das Comunidades Europeias no prazo estabelecido. A
decisão é portanto definitiva e irrevogável.

Dado que o regime aprovado não previa um mecanismo
de adequação dos parâmetros de auxílio e de admissibilidade dos beneficiários, as alterações posteriores são
substanciais e deviam ser notificadas à Comissão nos
termos do nº 3 do artigo 93º do Tratado. Visto que esta
notificação não foi efectuada, não se pode considerar que
em relação ao empréstimo bonificado já concedido a favor
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da Keller Meccanica SpA seja válida a autorização concedida pela Comissão para este regime. As informações
prestadas pelas autoridades italianas não permitem uma
alteração da posição expressa no momento do início do
processo. O empréstimo não preenche as condições com
base nas quais a Comissão aprovou o regime de auxílios,
em especial a dimensão dos eventuais beneficiários.
Visto que foi concedido sem preencher as condições
previstas pelo regime aprovado, a Comissão deve considerar o empréstimo bonificado de 6 500 milhões de liras
italianas à Keller Meccanica SpA como uma nova medida
individual não abrangida pelo regime aprovado. Além
disso, dado que a empresa se encontra claramente em
dificuldades, o empréstimo deve ser avaliado com base no
enquadramento comunitário relativo aos auxílios estatais
de emergência e à reestruturação concedidos a empresas
em dificuldade.
V
A bonificação de juro aplicada aos empréstimos a favor da
Keller SpA e da Keller Meccanica SpA deve ser considerada um auxílio estatal nos termos do nº 1 do artigo 92º
do Tratado CE.
Deve acrescentar-se que, durante o actual processo, as
autoridades italianas nunca contestaram a qualificação de
auxílio atribuída à bonificação dos juros aplicada aos dois
empréstimos em questão. As referidas autoridades não
requereram o benefício de derrogações específicas, limitando-se a observar que os dois empréstimos bonificados
foram concedidos com base em regimes regionais de
auxílio aprovados pela Comissão.
As orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais
de emergência e à reestruturação concedidos a empresas
em dificuldade estabelecem que os auxílios a favor da
recuperação e reestruturação de empresas em dificuldade,
pela sua própria natureza, falseiam a concorrência e
afectam as trocas comerciais entre os Estados-membros. A
distorção da concorrência e a afectação das trocas comerciais são confirmadas igualmente pela situação existente
no sector em que operam ambas as sociedades.
O sector do material circulante compreende a fabricação
de equipamentos para os caminhos-de-ferro e para o
transporte urbano sobre carris (1). Após um período de
estagnação que se prolongou da metade dos anos 80 até
ao fim da década, a procura cresceu rapidamente de 1991
até 1994. Quer a produção, quer o consumo registaram
uma ligeira redução em 1994 (4,7 % e 1,7 %, respectivamente) após o que ambos sofreram uma quebra acentuada: a produção de 16,5 % e o consumo de 13,9 %,
situando-se a níveis inferiores aos de 1992.
A procura neste sector concentra-se num pequeno
número de clientes: empresas ferroviárias nacionais e
regionais, empresas de transporte urbano, empresas
privadas de aluguer e de leasing, bem como indústrias
que possuem material circulante próprio. A procura de
material circulante depende da política a longo prazo em
(1) Panorama da Indústria Comunitária 1997, Comissão Europeia.
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matéria de infra-estruturas e de transporte, que são por sua
vez influenciadas pelo clima político e económico.
Visto que o mercado é constituído por um número muito
limitado de clientes, que realizam de tempos a tempos
grandes projectos que em geral duram vários anos, a
concorrência entre os fornecedores é sempre extremamente intensa. Para os fabricantes de material circulante
estas circunstâncias tornam importante qualquer contrato.
A experiência adquirida e as economias de escala obtidas
através da adjudicação de mais contratos são determinantes para efeito das ofertas posteriores do fabricante
com vista à obtenção de um contrato.
Décadas de relações de interdependência entre caminhos-de-ferro e fornecedores criaram uma capacidade
excedentária de material fornecido, contrabalançada
apenas parcialmente pela exportação para países terceiros.
No passado, verificaram-se poucas encomendas transfronteiras por parte de países que dispõem de fabricantes
locais de material circulante, com excepção dos Países
Baixos, da Espanha e mais recentemente do Reino Unido.
O acesso, a título individual, de um fornecedor a novos
mercados nacionais ocorreu tendencialmente através de
um processo de aquisição, de participação ou no quadro
de um consórcio.
A aplicação da Directiva 90/531/CEE do Conselho, de 17
de Setembro de 1990, relativa aos procedimentos de celebração dos contratos de direito público em mercados
anteriormente excluídos, incluindo os transportes (2), com
a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 94/
/22/CEE (3), criou novas possibilidades comerciais para os
fornecedores europeus após anos de acesso limitado aos
mercados nacionais. Além disso, a tendência para aquisições transfronteiras deverá acentuar-se graças à maior
separação da gestão da infra-estrutura ferroviária e da
exploração dos serviços dos transportes ferroviários
prevista pela Directiva 91/440/CEE do Conselho, de 29
de Julho de 1991, relativa ao desenvolvimento dos caminhos-de-ferro comunitários. (4)
O comércio intracomunitário de material circulante (5) foi
de cerca de 1 500 milhões de ecus em 1993, 2 600
milhões de ecus em 1994, 1 400 milhões de ecus em 1995
e 1 200 milhões de ecus em 1996. A quota da Itália nestes
valores globais foi a seguinte:
(%)
1993

1994

1995

1996

Importações

2,36

1,74

4,33

9,33

Exportações

14,84

4,17

6,28

10

De referir que segundo o que foi declarado pelas autoridades italianas, a Keller SpA exportou material circulante
para a Alemanha no valor de 7 414 milhões de liras
italianas em 1991, 18 968 milhões de liras italianas em
1992 e 6 820 milhões de liras italianas em 1993.
(2)
(3)
(4)
(5)

JO L 297 de 29. 10. 1990, p. 1.
JO L 164 de 30. 6. 1994, p. 3.
JO L 237 de 24. 8. 1991, p. 25.
Eurostat, Intra European Union Statistics.
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VI
As autoridades italianas definiram em termos de auxílio à
reestruturação a garantia pública proposta para uma parte
dos empréstimos bonificados a favor da Keller SpA e da
Keller Meccanica SpA. Consequentemente, também os
empréstimos devem ser considerados como auxílios
financeiros à reestruturação. Mesmo que os elementos de
auxílio atribuídos aos dois empréstimos bonificados
fossem considerados como auxílios de emergência, não
poderiam ser autorizados à luz das orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade. Com
efeito, não preenchem todas as condições indicadas nas
referidas orientações, não tendo, em especial, sido concedidos para o período necessário para a realização do plano
de recuperação indispensável e exequível. Só no caso de a
Comissão estar ainda a examinar o plano da reestruturação no final do período para o qual foi concedido o
auxílio de emergência é que a Comissão poderá considerar favoravelmente uma prorrogação do auxílio de
emergência até à finalização desse exame.
No caso presente, o auxílio destina-se a permitir às duas
empresas finalizar as encomendas existentes. Quer os
prazos previstos para essa finalização (31 a 39 meses), quer
a duração dos empréstimos ultrapassa amplamente os seis
meses para os quais um auxílio de emergência é normalmente aprovado. Além disso, como será explicado a
seguir, os planos comunicados à Comissão destinam-se
unicamente à finalização das encomendas e não podem
ser considerados como planos de reestruturação capazes
de restituir a eficiência económica-financeira a longo
prazo às empresas.
As orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais
de emergência e à reestruturação concedidos a empresas
em dificuldade estabelecem que o auxílio à reestruturação,
em geral, deve ser autorizado apenas nos casos em que se
possa demonstrar que a cumulação de auxílios à reestruturação é no interesse da Comunidade. A autorização deverá
portanto ser dada apenas mediante o cumprimento de
critérios rigorosos e ter em conta os possíveis efeitos de
distorção dos auxílios.
Para efeitos da aprovação do auxílio por parte da
Comissão, o plano de reestruturação deve satisfazer todas
as condições gerais seguintes:
— restabelecer a eficiência económica-financeira a longo
prazo num período razoável e com base em hipóteses
realistas relativamente às condições operacionais
futuras. Consequentemente, o auxílio à reestruturação
deve estar associado a um programa de reestruturação
ou de reequilíbrio realizável, que deve ser apresentado
à Comissão com todos os elementos necessários,
— prevenir distorções indevidas da concorrência induzidas pelo auxílio;
— ser proporcional aos custos dos benefícios da reestruturação;
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— ser executado totalmente. Prevê-se, além disso, o envio
de relatórios anuais circunstanciados à Comissão.
No caso em apreço, no que diz respeito quer à Keller
SpA, quer à Keller Meccanica SpA, as autoridades italianas
apresentaram planos de recuperação destinados à finalização das encomendas existentes como um meio para
restaurar a rendibilidade económica-financeira de ambas
as empresas. Além disso, não se excluía que fossem aceites
novas encomendas em função da finalização das já adquiridas. Todas as intervenções perspectivadas, incluindo as
relativas à renovação das instalações de produção e à
modernização do equipamento, são destinadas à realização
deste objectivo. O plano financeiro apresentado à
Comissão pela Keller SpA prevê, após a execução das
encomendas, um resultado final positivo de 1 805 milhões
de liras italianas. No caso da Keller Meccanica SpA, o
resultado final previsto é de 8 300 milhões de liras
italianas.
No momento do início do processo, nenhuma das duas
empresas tinha novas encomendas. A Comissão não podia
concluir que os planos de reestruturação previstos para
ambas as empresas restituíssem a rendibilidade económica-financeira a longo prazo, porque mesmo considerando a finalização das encomendas existentes, os resultados perspectivados não eram suficientes para permitir
que as empresas saneassem as perdas anteriores.
Nas observações formuladas no início do processo, as
autoridades italianas assinalaram a peculiaridade das
disposições previstas na Lei 95/1979, precisando que a
administração extraordinária se destina a permitir a prossecução das actividades da empresa insolvente nos casos
em que se afigura possível o seu saneamento na perspectiva da transferência para privados da parte activa da
empresa no mais breve prazo possível. Portanto, é
evidente que o programa de recuperação não pode
abranger um período de tempo superior ao da administração extraordinária (um máximo de quatro anos). Qualquer decisão sobre o futuro das duas empresas para além
deste período deverá ser assumida pelo eventual adquirente privado. Além disso, as autoridades sardas explicaram que no quadro da administração extraordinária e
no caso da Keller Meccanica SpA, as iniciativas do respectivo comissário não são de natureza estrutural, mas sim
destinadas à finalização das encomendas adquiridas.
Na sua última carta de 27 de Janeiro de 1998, as autoridades italianas informaram a Comissão do início do
processo de venda da Keller SpA e da Keller Meccanica
SpA, acrescentando que devido a este novo elemento já
não era necessário o envio de planos de reestruturação.
Com base nas informações acima referidas, a Comissão
não pode alterar as suas conclusões preliminares, ou seja,
que «o programa de recuperação» concebido pelo comissário extraordinário para a Keller SpA e para a Keller
Meccanica SpA no quadro da Lei 95/1979 representa
apenas um plano financeiro destinado à finalização das
encomendas existentes no momento da aplicação da lei.
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O programa de recuperação não pode ser considerado um
plano de reestruturação, tal como definido nas orientações
comunitárias relativas aos auxílios estatais de emergência
e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade,
dado que não representa um plano exequível, coerente e
de longa duração capaz de restituir a eficiência económica-financeira a longo prazo. Para cumprir o critério de
rendibilidade, o plano de reestruturação deve ser considerado como adequado para permitir à empresa cobrir a
totalidade dos seus custos, incluindo as amortizações e os
encargos financeiros e permitir além disso um mínimo de
rendimento do capital, a fim de garantir que, após a
realização do programa de reestruturação, a empresa não
tenha necessidade de mais injecções de auxílios estatais e
estará em condições de enfrentar a concorrência no
mercado, baseando-se apenas nos seus recursos.

No caso em apreço é óbvio que isto não se verifica. A
medida é destinada a manter em actividade ambas as
empresas durante um período transitório limitado,
enquanto não for encontrado um comprador privado. As
autoridades italianas admitem até que qualquer iniciativa
destinada a garantir a rendibilidade económica-financeira
futura das empresas deverá ser assumida pelo potencial
adquirente privado, após a cessação da administração
extraordinária. Deve portanto concluir-se que a primeira e
mais importante condição estabelecida pelas orientações
comunitárias (elaborar um plano de reestruturação capaz
de restituir a eficiência económica-financeira a longo
prazo das empresas) não está preenchida.

Do mesmo modo, não está preenchida a condição relativa
à prevenção das distorções indevidas da concorrência
induzidas pelo auxílio, visto que durante o período transitório ambas as empresas são mantidas artificialmente em
vida em detrimento dos concorrentes não subsidiados que
operam no sector. Além disso, não se exclui que as duas
empresas recebam novas encomendas.

Assim, os elementos de auxílio contidos nos empréstimos
bonificados, respectivamente de 33 839 milhões de liras
italianas concedido à Keller SpA e de 6 500 milhões de
liras italianas concedido à Keller Meccanica SpA, não
podem beneficiar da derrogação prevista no nº 3, alínea
c), do artigo 92º, que é a única aplicável aos auxílios de
emergência e à reestruturação concedidos a empresas em
dificuldade. A derrogação prevista no nº 3, alínea a), do
artigo 92º não é aplicável na medida em que o auxílio
não se destina a promover o desenvolvimento económico
das regiões em que o nível de vida é anormalmente baixo.
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não excluiria a obrigação da Comissão de adoptar uma
posição sobre as medidas tomadas durante o período transitório de administração extraordinária que devem ser por
si avaliadas, independentemente de uma eventual cessão.
Por outro lado, o facto de as duas empresas estarem
sujeitas à administração extraordinária não altera as
conclusões da Comissão. Num caso anterior de auxílios
estatais [auxílio estatal C 8/96, Ferdofin Srl (1)], a Comissão
considerou que a medidas de auxílio concedidas ao abrigo
da Lei 95/1979 constituíam auxílios estatais, visto que as
medidas adoptadas com base na lei referida não são destinadas a todas as empresas, mas sim apenas às maiores
(mais de 300 trabalhadores) e este processo depende da
discricionariedade da administração pública. A Comissão,
na ausência de um plano de reestruturação autêntico,
encerrou o processo ordenando a recuperação do auxílio
concedido pelas autoridades italianas a favor da Ferdofin.
Em coerência com tal decisão, casos como o presente, que
apresentam características análogas, não podem levar a
Comissão a adoptar uma posição diferente.
VII
Os elementos de auxílio equivalem à diferença entre as
taxas de juro aplicadas às empresas e a taxa de referência
utilizada para o cálculo do equivalente-subvenção líquido
dos auxílios regionais em Itália em 1995, ou seja,
11,35 %. Deste facto se deduz que existe um elemento de
auxílio de 4 288 milhões de liras italianas relativamente
ao empréstimo bonificado concedido à Keller SpA e um
elemento de auxílio de 903 milhões de liras italianas para
o empréstimo bonificado concedido à Keller Meccanica
SpA.
Deve portanto concluir-se que as bonificações de juro de
cerca de 4 288 milhões de liras italianas no caso do
empréstimo bonificado concedido à Keller SpA e de 903
milhões de liras italianas para o empréstimo bonificado
concedido à Keller Meccanica SpA devem ser declaradas
ilegais e incompatíveis com o mercado comum.
No caso de se verificar que o auxílio concedido ilegalmente é incompatível com o mercado comum, nos
termos do nº 2 do artigo 93º do Tratado CE, a Comissão
determina que o Estado-membro deve recuperar o auxílio
do beneficiário, tal como confirmado pelo Tribunal de
Justiça nos acórdãos proferidos nos processos 70/72,
Comisão/Alemanha (2), 310/85, Deufil/Comissão (3), e
C-5/89, Comissão/Alemanha (4).
Por conseguinte as autoridades italianas são convidadas a
adoptar as medidas necessárias para recuperar o auxílio
ilegal e incompatível,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO

Artigo 1º
As condições em que foram concedidos os empréstimos
bonificados num montante de 33 839 milhões de liras

Deve precisar-se que se ambas as empresas tivessem sido
privatizadas no fim do período de quatro anos da administração extraordinária, a Comissão teria tirado as
mesmas conclusões pelos motivos já explicados. Esse facto

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

JO L 306
Col. 1973,
Col. 1987,
Col. 1990,

de
p.
p.
p.

11. 11. 1997, p. 25.
813.
901.
I-3437.
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italianas a favor da Keller SpA e num montante de 6 500
milhões de liras italianas a favor da Keller Meccanica SpA
não correspondem às previstas pelos regimes de auxílio
regional aprovados pela Comissão. Além disso, os referidos empréstimos foram concedidos antes de a Comissão,
nos termos do nº 3 do artigo 93º do Tratado, formular as
suas acusações sobre as alterações aprovadas posteriormente.
Artigo 2º
Os auxílios concedidos sob forma de bonificação dos
juros, num montante de 4 288 milhões de liras italianas a
favor da Keller SpA e de 903 milhões de liras italianas a
favor da Keller Meccanica SpA, são ilegais.
Estes auxílios não podem beneficiar de qualquer das
derrogações previstas nos n 2 e 3 do artigo 92º ou dos
n 2 e 3 do artigo 61º do Acordo EEE, sendo portanto
incompatíveis com o mercado comum nos termos do nº
1 do artigo 92º do Tratado CE e do nº 1 do artigo 61º do
Acordo EEE.
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artigo 2º A recuperação é determinada em conformidade
com as normas processuais em vigor em Itália.
Os montantes a recuperar são acrescidos de juros a contar
da data do pagamento dos auxílios até à data da sua
recuperação efectiva. Os juros são calculados com base na
taxa de referência utilizada para o cálculo do equivalente-subvenção líquido dos auxílios regionais aplicável em
Itália à data da restituição.
Artigo 4º
A Itália deve comunicar à Comissão, no prazo de dois
meses a contar da notificação da presente decisão, as
medidas adoptadas para o seu cumprimento.
Artigo 5º
A República Italiana é a destinatária da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 1 de Julho de 1998.

Artigo 3º

Pela Comissão

A Itália deve adoptar as medidas adequadas para assegurar
a recuperação dos auxílios pagos ilegalmente referidos no

Karel VAN MIERT

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 14 de Julho de 1998
relativa às garantias concedidas a favor da empresa Eisen- und Stahlwalzwerke
Rötzel GmbH
[notificada com o número C(1998) 2369]
(Apenas faz fé o texto em língua alemã)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(1999/196/CECA)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço e, nomeadamente, a alínea
c) do seu artigo 4º,
Tendo em conta a Decisão nº 2496/96/CECA da
Comissão, de 18 de Dezembro de 1996, que cria normas
comunitárias para os auxílios à siderurgia (1), e, nomeadamente, o seu artigo 6º,
Após ter notificado os outros Estados-membros e terceiros
interessados para apresentarem as suas observações,
Considerando o seguinte:
I
Por carta de 12 de Agosto de 1997, a Comissão comunicou à Alemanha a sua decisão de dar início ao processo
previsto no nº 5 do artigo 6º da Decisão nº 2496/96/
/CECA (a seguir denominada «código dos auxílios à siderurgia») relativamente a uma garantia de boa execução a
80 % concedida pelo Land da Renânia do Norte-Vestefália a favor da empresa Eisen- und Stahlwalzwerke Rötzel
GmbH (a seguir denominada Rötzel).
Em 25 de Abril de 1995, o Land da Renânia do Norte-Vestefália concedeu à Rötzel uma garantia de boa
execução destinada a cobrir um crédito bancário no
montante de 15 milhões de marcos alemães. Esta garantia
baseava-se num regime autorizado de concessão de garantias do Land [N 155/88; carta SG(88) D/6814 de 9 de
Junho de 1988]. A autorização foi concedida unicamente
com base no Tratado CE e não no Tratado CECA, tendo
ainda sido sujeita à obrigação de notificação individual no
caso de sectores sensíveis, tais como o sector siderúrgico.
O auxílio objecto do presente processo não foi notificado.
O crédito e a garantia de boa execução destinavam-se a
financiar o plano de reestruturação da empresa. A Rötzel
produz, nas suas instalações de produção de Nettetal,
bandas laminadas a quente, bandas laminadas a frio, bem
como perfis e produtos com elevado teor de liga. A sua
capacidade de produção de bandas laminadas a quente
eleva-se a 54 000 toneladas por ano. No total, a sua
produção anual eleva-se a cerca de 50 000 toneladas, das
(1) JO L 338 de 28. 12. 1996, p. 42.

quais cerca de 30 000 toneladas correspondem a produtos
laminados a quente e cerca de 20 000 toneladas a
produtos laminados a frio. Cerca de metade da produção
de laminados a quente é utilizada na própria empresa. A
Rötzel emprega 170 pessoas, 95 das quais no sector das
bandas laminadas a frio e 35 no das bandas laminadas a
quente.

Entre 1950 e 1993, a Rötzel possuiu igualmente uma
unidade de produção em Dinslaken com uma capacidade
de produção de laminados a quente de 264 000 toneladas
por ano. Devido à situação de mercado, a produção anual
de produtos laminados a quente recuou consideravelmente entre 1976 e 1994, razão pela qual a Rötzel
ampliou o laminador a frio de Nettetal. Os investimentos
realizados para o efeito ascenderam a cerca de 20 milhões
de marcos alemães. Nos anos 90, a situação deteriorou-se
e a Rötzel decidiu encerrar a sua unidade de produção de
Dinslaken. A Alemanha estimou os custos deste encerramento em 10,5 milhões de marcos alemães. Assim, foi
desmantelada nessa altura uma capacidade de produção
estimada em 264 000 toneladas por ano de produtos laminados a quente. O encerramento desta importante parte
das actividades da empresa exigiu a sua reestruturação, o
que conduziu à reactivação do trem IV de laminagem a
quente em Nettetal.

Para financiar a reestruturação da empresa imposta pelo
encerramento das instalações de produção de Dinslaken,
tiveram de ser vendidos alguns imóveis, e, na fase final, o
crédito bancário acima referido de 15 milhões de marcos
alemães revelou-se indispensável. Este crédito foi coberto
por uma garantia de 5 milhões de marcos alemães concedida pelos dois sócios da empresa e por uma garantia de
80 % concedida pelo Land da Renânia do Norte-Vestefália. Segundo as informações apresentadas pela
Alemanha, as instalações de laminagem a quente de
Nettetal não beneficiaram dos investimentos realizados.

Os produtos da Rötzel são abrangidos por dois Tratados
diferentes, a saber, o Tratado CE e o Tratado CECA. A
produção de laminados a quente é abrangida pelo Tratado
CECA. Aquando do início do processo, a Comissão verificou serem aplicáveis à Rötzel o artigo 80º do Tratado
CECA e as disposições em matéria de auxílios estatais
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previstas nesse Tratado, uma vez que a empresa opera no
sector siderúrgico. Mesmo se, como declara a Alemanha, a
garantia acima referida foi concedida exclusivamente para
cobrir um crédito ao investimento a favor das actividades
de laminagem a frio, a reestruturação da Rötzel, à qual os
investimentos se destinavam, conduziu a uma reactivação
do laminador a quente. Por outro lado, devido à grande
interdependência existente entre as actividades de laminagem a frio e as actividades da CECA, reunidas numa
única e mesma empresa, existe o risco de a garantia ter
igualmente repercussões sobre as actividades de produção
de aço abrangidas pelo Tratado CECA da empresa.
O Land da Renânia do Norte-Vestefália reconheceu ter
assumido um certo risco ao não exigir qualquer prémio
relativamente à garantia concedida, razão pela qual a
Comissão considerou que o seu comportamento não
correspondia ao de um investidor privado e que a garantia
constituía um auxílio estatal.
Nos termos da alínea c) do artigo 4º do Tratado CECA, as
subvenções ou auxílios concedidos pelos Estados-membros, independentemente da forma que assumam,
são sempre incompatíveis com o mercado comum. O
código dos auxílios à siderurgia, adoptado nos termos do
artigo 95º do Tratado CECA, prevê as derrogações a esta
regra.
Aquando da decisão de dar início ao processo, a Comissão
indicou ter sérias dúvidas quanto à compatibilidade do
auxílio em questão com o mercado comum, uma vez que
não se afigurava estarem reunidas as condições exigidas
para a aplicação de uma das derrogações previstas no
código dos auxílios à siderurgia. A Comissão concluiu, por
conseguinte, que a garantia se encontrava abrangida pela
proibição prevista na alínea c) do artigo 4º do Tratado
CECA.
Consequentemente, a Comissão decidiu dar início ao
processo previsto no nº 5 do artigo 6º do código dos
auxílios à siderurgia.
II
A decisão da Comissão de dar início ao processo acima
referido foi publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (1).
A UK Steel Association indicou, nas suas observações de
18 de Novembro de 1997, que, apesar de se opor a uma
interpretação segundo a qual todos os auxílios estatais
concedidos a uma empresa que desenvolve as suas actividades simultaneamente no sector CECA e no sector não
CECA, ficariam automática e obrigatoriamente submetidos às disposições do Tratado CECA, independentemente do fim para que foram concedidos, neste caso a
abordagem da Comissão justificar-se-ia, uma vez que a
Rötzel é uma empresa completamente integrada, que
desenvolve as suas actividades num único estabelecimento. A Comissão transmitiu estas observações à
Alemanha por carta de 10 de Dezembro de 1997,
dando-lhe assim a oportunidade de sobre elas se pronunciar.
(1) JO C 328 de 30. 10. 1997, p. 11.
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A Alemanha reagiu ao início do processo e às observações
da UK Steel Association por carta de 24 de Fevereiro de
1998. Na mesma ocasião, confirmou ter sido concedida à
Rötzel, em 18 de Maio de 1995, uma garantia de 80 %
relativamente a um crédito bancário de 15 milhões de
marcos alemães, composto da seguinte forma:
a) Um empréstimo de amortização no montante de 2,5
milhões de marcos alemães destinado a investimentos;
b) Um empréstimo de amortização no montante de 4,5
milhões de marcos alemães para fins operacionais;
c) Uma linha de crédito de 8 milhões de marcos alemães
para fins operacionais.
Uma vez que, entretanto, a Rötzel iniciou o processo de
falência, foi necessário utilizar a garantia. O Land já teve a
possibilidade de reduzir parcialmente as suas perdas,
embora não seja actualmente possível prever o desenvolvimento futuro dos acontecimentos, uma vez que o
processo de falência não terminará antes do final de 1998.
III
Nos termos da alínea c) do artigo 4º do Tratado CECA, as
subvenções ou auxílios concedidos pelos Estados-membros, independentemente da forma que assumam,
são sempre incompatíveis com o mercado comum,
devendo, consequentemente, ser suprimidos e proibidos
na Comunidade. O código dos auxílios à siderurgia prevê
as únicas derrogações possíveis a esta regra, a saber:
a) Auxílios à investigação e desenvolvimento;
b) Auxílios a favor do ambiente;
c) Auxílios ao encerramento.
No presente processo, a Alemanha não invocou qualquer
uma destas derrogações.
Do mesmo modo, a Alemanha não refutou o argumento
apresentado na decisão de iniciar o processo de que a
garantia constitui um auxílio estatal, uma vez que o Land
assumiu um risco sem exigir o correspondente prémio. A
Comissão considera que o auxílio corresponde à totalidade do montante garantido. O encerramento das instalações de produção de Dinslaken e a necessidade subsequente de reestruturação da Rötzel em Nettetal constituem indícios de que a empresa já se encontrava em
dificuldades no momento da concessão da garantia. O
crédito no montante de 15 milhões de marcos alemães era
necessário à reestruturação, e, consequentemente, vital
para a empresa. Tendo em conta as dificuldades com que
a empresa se defrontava, é altamente improvável que o
crédito tivesse sido concedido sem uma garantia estatal.
Por conseguinte, o auxílio estatal eleva-se a 12 milhões de
marcos alemães (isto é, 80 % de 15 milhões de marcos
alemães).
A Comissão considera por outro lado que, dado o facto de
a empresa operar tanto no sector CECA como no sector
não CECA, a garantia deve ser examinada à luz do
Tratado CECA e do código dos auxílios à siderurgia. A
Alemanha não apresentou qualquer informação que
permita repartir os custos pelos sectores de actividade da
empresa. Para além disso, a Comissão dispõe de dados
segundo os quais a reestruturação conduziu à reactivação
de um laminador a quente cujas actividades se encontram
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abrangidas pelo Tratado CECA. A Comissão assinala
ainda que 12,5 milhões de marcos alemães do crédito
bancário foram efectivamente concedidos par afins operacionais, sendo apenas 2,5 milhões de marcos alemães
destinados a investimentos. Uma vez que não é possível
separar claramente os custos operacionais imputáveis aos
sectores abrangidos pelo Tratado CECA e pelo Tratado
CE, a Comissão vê-se compelida a analisar a garantia à luz
do Tratado CECA. A UK Steel Association partilha este
ponto de vista e a Alemanha também não o contestou no
âmbito do processo.
A Comissão conclui, por conseguinte, que a garantia em
questão constitui um auxílio estatal abrangido pelo
âmbito de aplicação do Tratado CECA e uma infracção à
alínea c) do artigo 4º do mesmo Tratado. Acresce que
nenhuma das derrogações previstas pelo código dos auxílios à siderurgia encontra aplicação no presente processo,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1º
O auxílio concedido pelo Land da Renânia do Norte-Vestefália a favor da Eisen- und Stahlwerke Rötzel
GmbH, situada em Nettetal, sob forma de uma garantia
relativa a 80 % de um crédito bancário no montante de
15 milhões de marcos alemães é ilegal, uma vez que não
foi previamente notificado à Comissão. Para além disso, o
auxílio é incompatível com o mercado comum do carvão
e do aço, nos termos da alínea c) do artigo 4º do Tratado
CECA.
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Artigo 2º

A Alemanha exigirá, de acordo com as disposições do
Direito alemão relativas à cobrança das dívidas públicas, a
recuperação junto da Eisen- und Stahlwalzwerke Rötzel
GmbH, situada em Nettetal, do montante garantido de 12
milhões de marcos alemães, majorado de juros calculados
com base na taxa utilizada pela Comissão durante o
período em questão para o cálculo do equivalente-subvenção líquido aplicável aos auxílios regionais, que
vencem a partir da data de concessão do auxílio e até ao
momento do seu reembolso. Tal medida é necessária para
repor a situação de facto anterior à concessão do auxílio.
Artigo 3º
A Alemanha comunicará à Comissão no prazo de dois
meses a contar da notificação da presente decisão as
medidas que tomar no sentido de lhe dar cumprimento.
Artigo 4º
A República Federal da Alemanha é a destinatária da
presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 14 de Julho de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 22 de Julho de 1998
relativa ao aumento de capital notificado da Air France
[notificada com o número C(1998) 2404]
(Apenas faz fé o texto em língua francesa)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(1999/197/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente o nº 2, primeiro parágrafo, do
seu artigo 93º,
Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico
Europeu e, nomeadamente o nº 1, alínea a), do artigo 62º,
e o seu Protocolo nº 27,
Tendo notificado os interessados, em conformidade com
o artigo 93º do Tratado, para apresentarem as suas observações dando início ao processo em 25 de Maio de 1994 e
tendo em conta essas observações,
Considerando o que segue:
I. OS FACTOS
(1)

Pela Decisão 94/653/CE (1) (de ora em diante designada «a decisão de 1994»), a Comissão autorizou a
França a conceder à Compagnie Nationale Air
France (de ora em diante designada «Air France»)
um auxílio estatal no montante de 20 000 milhões
de francos franceses. Dizem os dois primeiros
artigos da decisão:
«Artigo 1º
O auxílio a conceder a favor da Air France no
período 1994-1996, sob a forma de injecção de
capital no montante de 20 mil milhões de
francos franceses, a pagar em três parcelas, e
destinado à reestruturação da empresa de acordo
com o “Projet pour l’entreprise”, é compatível
com o mercado comum e o Acordo EEE, nos
termos do nº 3, alínea c), do artigo 92º do
Tratado e do nº 3, alínea c), do artigo 61º do
Acordo EEE, na condição de o Estado francês
respeitar os seguintes compromissos:
1. A totalidade do auxílio beneficiará exclusivamente a Air France. Por Air France
entende-se a Compagnie Nationale Air
France e qualquer empresa sobre a qual a
mesma exerça um controlo superior a
50 %, com excepção da Air Inter. De modo
a evitar quaisquer transferências do auxílio
para a empresa Air Inter, será criado antes
de 31 de Dezembro de 1994 um holding

(1) JO L 254 de 30. 9. 1994, p. 73.

que terá uma participação maioritária nas
empresas Air France e Air Inter. Não será
efectuada entre as empresas do grupo, antes
ou depois da criação efectiva do holding,
qualquer transferência financeira que não
constitua uma operação comercial normal.
Deste modo, todas as prestações de serviços
e cedências de bens entre as empresas serão
efectuadas aos preços de mercado; em caso
algum a Air France aplicará tarifas preferenciais a favor da Air Inter.
2. O processo de privatização da Air France
será iniciado logo que a situação económica
e financeira da empresa o permita, em
conformidade com o plano, tendo igualmente em conta a situação dos mercados
financeiros.
3. A Air France prosseguirá a execução integral do “Projet pour l’entreprise” apresentado à Comissão Europeia em 18 de Março
de 1994, nomeadamente no que respeita
aos objectivos de produtividade abaixo referidos, expressos no rácio EPKT/empregado
durante a execução do plano de reestruturação:
— 1994: 1 556 200 EPKT/empregado,
— 1995: 1 725 500 EPKT/empregado,
— 1996: 1 829 200 EPKT/empregado.
4. As autoridades francesas assumirão relativamente à Air France um comportamento
normal de accionista, permitindo que a
empresa seja gerida apenas de acordo com
princípios comerciais e não interferindo na
sua gestão por motivos não relacionados
com a referida natureza de accionista.
5. As autoridades francesas não concederão à
Air France, em conformidade com o direito
comunitário, outras dotações ou auxílios de
qualquer espécie.
6. Durante a vigência do plano, o auxílio será
utilizado exclusivamente pela Air France
para a sua reestruturação e não para adquirir
novas participações em outras transportadoras aéreas.
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7. Durante a vigência do plano, o número de
aviões da frota da Compagnie Nationale Air
France explorados pela mesma não será
aumentado para mais de 146.

15. O Estado francês prosseguirá, nos melhores
prazos e em cooperação com a empresa dos
aeroportos de Paris, a alteração das regras de
distribuição do tráfego aplicáveis ao sistema
de aeroportos de Paris, em conformidade
com a decisão da Comissão de 27 de Abril
de 1994 relativa à abertura da ligação Orly-Londres.

8. Durante a vigência do plano, a oferta da
Compagnie Nationale Air France não será
aumentada para níveis superiores aos atingidos em 1993, nas rotas seguintes:

16. O Estado francês velará por que os trabalhos necessários à renovação dos dois terminais do aeroporto de Orly efectuados pela
empresa dos aeroportos de Paris, bem como
uma eventual saturação de um dos referidos
terminais, não afecte as condições de
concorrência em detrimento das transportadoras aéreas que os utilizam.

— Paris — destinos situados no Espaço
Económico Europeu [7 045 milhões de
lugares-km-oferecidos (ASK)],
— Província — destinos situados no Espaço
Económico Europeu [1 413,4 milhões de
lugares-km-oferecidos (ASK)];

Artigo 2º

Esta oferta poderá ser aumentada de 2,7 %
por ano, excepto no caso de a taxa de crescimento de cada mercado correspondente
ser inferior.

De modo a assegurar que o montante do auxílio
permanece compatível com o mercado comum,
o pagamento da segunda e terceira parcelas do
aumento de capital está sujeita ao respeito dos
referidos compromissos, à aplicação efectiva do
“Projet pour l’entreprise” e à concretização dos
resultados previstos (nomeadamente no que
respeita aos resultados de exploração e aos
rácios de produtividade, expressos em EPKT/
/empregado, bem como à venda dos activos).

Todavia, se a taxa de crescimento anual dos
mercados em causa exceder 5 %, a oferta
poderá ser aumentada, além de 2,7 %, da
percentagem do crescimento superior a
5 %.

O Estado francês apresentará à Comissão relatórios sobre o avanço do programa de reestruturação e a situação económica e financeira da Air
France. Os relatórios serão apresentados, pelo
menos, oito semanas antes do pagamento da
segunda e terceira parcelas do auxílio, em 1995
e 1996.

9. Durante a vigência do plano, a Air France
não adoptará práticas que levem a propor
tarifas inferiores às praticadas pelos seus
concorrentes para uma oferta equivalente,
nas rotas exploradas no interior do Espaço
Económico Europeu.
10. O Estado francês não concederá à Air
France um tratamento preferencial em
matéria de direitos de tráfego.
11. Durante a vigência do plano, a Air France
não explorará entre a França e os restantes
países do Espaço Económico Europeu um
número de linhas regulares superior ao
explorado em 1993 (89 linhas).
12. Durante a vigência do plano, a oferta da Air
Charter será limitada aos níveis de 1993
(3 047 lugares e 17 aviões), com a possibilidade de um aumento anual correspondente
à taxa de crescimento do mercado.
13. Qualquer cedência de bens e prestações de
serviços da Air France a favor da Air
Charter será feita aos preços do mercado.
14. A Air France cederá, nas condições financeiras, comerciais e jurídicas mais favoráveis
e antes do final do ano, a sua participação
na sociedade hoteleira Meridien.
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A Comissão fará acompanhar por consultores
independentes, escolhidos pela Comissão em
colaboração com o Estado francês, a evolução da
conjuntura e do mercado, a execução correcta
do plano e o respeito das condições associadas à
aprovação do auxílio.».
(2)

A decisão de 1994 foi impugnada no Tribunal de
Primeira Instância pelas companhias British
Airways, SAS, KLM, Air UK, Euralair e TAT,
requerentes no processo T-371/94, por um lado, e
pela British Midland, requerente no processo T-394/94, por outro lado. Por acórdão de 25 de
Junho de 1998, o Tribunal de Primeira Instância
deliberou sobre estes dois recursos e anulou a
decisão de 1994. As conclusões da fundamentação
do acórdão do tribunal são as seguintes (nº 454 do
acórdão):
«A análise do conjunto dos fundamentos invocados nos presentes processos revelou que a
decisão padece de um vício de falta de fundamentação em dois pontos, relativos, respectivamente, à compra de 17 novos aviões que representa um montante de 11,5 mil milhões de
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francos franceses (ver supra, n 84 a 120) e à
situação concorrencial da Air France na rede de
linhas fora do EEE com o correspondente
tráfego aéreo de afluência (ver supra, n 238 a
280). O Tribunal considera que estes dois
pontos são de uma importância crucial na
economia geral da decisão impugnada. Em
consequência, a decisão deve ser anulada».

(3)

No que se refere mais concretamente ao vício de
falta de fundamentação no ponto respeitante à
compra de 17 novos aparelhos, o Tribunal começou
por recordar a jurisprudência do Tribunal de
Justiça (2), citada pelas recorrentes no decurso do
processo administrativo prévio à decisão de 1994,
de acordo com a qual os investimentos destinados a
assegurar a renovação ou a modernização periódica
ou normal da capacidade de produção de uma
empresa não podem ser financiados com auxílios
estatais. Seguidamente, de acordo com o Tribunal, a
decisão de 1994 «admite que o auxílio servirá ao
financiamento do investimento na frota que
implica a compra de 17 novos aviões» e que «em
qualquer caso, a decisão não proíbe que o auxílio
possa ser utilizado, pelo menos parcialmente, para
o financiamento desse investimento», visto que «o
único meio financeiro autónomo da Air France
destinado a contribuir para o financiamento deste
investimento, isto é, a cessão de activos, só deve
render 7 mil milhões de francos franceses, quando
o
custo
do
financiamento
em
causa
ascende a 11,5 mil milhões de francos franceses»
(nº 111). O Tribunal considera que a compra dos
17 aviões constitui «manifestamente uma modernização da frota da Air France» e que, na fundamentação da decisão de 1994, a Comissão descurara
precisar se tolerava, a título excepcional, o fmanciamento desta compra por meio do auxílio estatal
porque considerava a jurisprudência anteriormente
referida «impertinente nas circunstâncias particulares do presente caso ou se pretendia demarcar-se
do próprio princípio afirmado por essa jurisprudência» (nº 112). O Tribunal assinalou que a
própria prática decisória da Comissão traduz uma
oposição de princípio a todos os auxílios ao funcionamento destinados a financiar a modernização
normal das instalações, concluindo:

«De onde resulta que não se vislumbra através
da fundamentação da decisão impugnada se a
Comissão examinou efectivamente se — e, em
caso afirmativo, por que razões — a modernização da frota da Air France podia ser parcialmente financiada por um auxílio destinado à
(2) Acórdãos do Tribunal de 24 de Fevereiro de 1987, Deufil/
/Comissão, 310/85, Colectânea 1987, p. 901, e de 8 de Março
de 1988, Exécutif régional wallon e SA Glaverbel/Comissão,
62 e 72/87, Colectânea 1988, p. 1573.
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reestruturação da companhia, e isso contrariamente à jurisprudência acima mencionada e à
sua própria prática decisória» (nº 114).

(4)

O Tribunal acrescentou que as observações apresentadas pelos agentes da Comissão no decurso do
processo, segundo as quais o auxílio em causa se
destinava exclusivamente ao desendividamento da
Air France e não à compra dos 17 novos aviões, não
podem ser aceites na medida em que os fundamentos da decisão de 1994 as contrariam e que
qualquer alteração da fundamentação compete
unicamente ao colectivo dos membros da
Comissão. O Tribunal considerou também haver
contradição entre as explicações de que o plano de
reestruturação devia dar lugar a uma margem bruta
de autofinanciamento que permitiria à Air France
fazer face às suas despesas de exploração e investimento, por um lado, e a fundamentação da decisão
de 1994, da qual resulta que o equilíbrio financeiro
e a rentabilidade da Air France só deveriam ser
restabelecidos no final de 1996, por outro (nº 119).

(5)

No que se refere à posição concorrencial da Air
France na sua rede de linhas fora do Espaço Económico Europeu (EEE) com o tráfego de afluência
correspondente, o Tribunal, após ter lembrado que
esta questão havia sido levantada por algumas das
requerentes no decurso do processo administrativo
prévio à adopção da decisão de 1994, verifica que «a
fundamentação da decisão impugnada não inclui
qualquer indicação, mesmo mínima, da situação
concorrencial da Air France fora do EEE» (nº 270).
O Tribunal assinala que não existe nenhuma
análise da rede internacional da Air France e que as
condições em matéria de oferta e práticas tarifárias
associadas à autorização do auxílio visavam apenas
as ligações internas ao EEE, apesar de a Comissão
ter, num processo relacionado com a aplicação do
Regulamento (CEE) nº 4064/89 do Conselho, de
21 de Dezembro de 1989, relativo ao controlo das
operações de concentração de empresas (3), procedido a uma análise do mercado relevante em que
intervém a noção de substituibilidade dos voos, e
que o plano de reestruturação da Air France prevê
expressamente o desenvolvimento dos voos
de longo curso. O Tribunal entende que «tendo em
consideração esta prática decisória e as observações
feitas a este respeito pelas partes interessadas, a
Comissão estava obrigada a pronunciar-se sobre a
problemática das ligações aéreas fora do EEE asseguradas pela Air France, beneficiária do auxílio
autorizado, em situação de concorrência com outras

(3) JO L 395 de 30. 12. 1989, p. 1. Rectificação: JO L 257 de 21.
9. 1990, p. 13.
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direito, em particular a alegada violação do princípio da proporcionalidade quanto ao montante do
auxílio, a alteração das condições do comércio de
maneira contrária ao interesse comum ou ainda a
incapacidade do plano de reestruturação para restabelecer a viabilidade económica da Air France,
foram considerados improcedentes pelo Tribunal.

companhias situadas no interior do EEE» (nº 273) e
que, não tendo alargado as condições anteriormente
mencionadas às linhas fora do EEE asseguradas
pela Air France, «a Comissão estava obrigada a
avaliar — no quadro do seu exame do mercado
relevante — as eventuais possibilidades de substituição dos voos fora do EEE operados, por exemplo,
a
partir de Paris, Londres, Roma, Francoforte, Copenhaga, Amesterdão ou Bruxelas e, portanto, a eventual situação de concorrência, nesses voos, entre as
companhias aéreas cujo terminal está situado numa
destas cidades» (nº 274).

(6)

(7)

(8)

O Tribunal acrescenta que o comportamento da
Air France nas ligações fora do EEE à partida do
aeroporto de Paris-Charles de Gaulle pode ter
repercussões no tráfego aéreo de afluência para este
terminal, eventualmente em detrimento do tráfego
aéreo de afluência para outros terminais e que,
consequentemente, a Comissão se deveria igualmente ter pronunciado, na fundamentação da sua
decisão, sobre a situação das pequenas companhias
aéreas, frequentemente dependentes de certas
linhas específicas.

O Tribunal assinala ainda que nenhuma das condições associadas à decisão de 1994 impostas pela
Comissão pode remediar o vício de falta de fundamentação de que padece esta decisão no que se
refere às linhas fora do EEE. O Tribunal rejeitou
também, considerando-a não coberta pelo princípio
da colegiabilidade, a argumentação da Comissão e
das intervenientes de que restrições impostas à Air
France nas ligações fora do EEE, regidas por
acordos bilaterais, teriam apenas beneficiado as
companhias externas ao EEE e seriam, portanto,
manifestamente contrárias ao interesse comum. O
Tribunal conclui não estar em condições de apreciar a procedência dos argumentos desenvolvidos
quanto aos efeitos do auxílio na posição concorrencial da Air France relativamente à sua rede de
linhas fora do EEE e do tráfego aéreo de afluência
correspondente e que também não está em condições «de se pronunciar sobre a argumentação relativa às práticas tarifárias da Air France na sua rede
fora do EEE, alegadamente financiadas pelo auxílio,
enquanto medidas operacionais» (nº 280).

Importa assinalar que todos os outros fundamentos
apresentados pelas requerentes, tanto os relativos à
tramitação incorrecta do processo administrativo
como os relativos a erros de apreciação e erros de
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II. APRECIAÇÃO JURÍDICA
(9)

Nos termos do artigo 176º do Tratado, «a instituição ou as instituições de que emane o acto anulado,
ou cuja abstenção tenha sido declarada contrária ao
presente Tratado, devem tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal de Justiça».

(10)

Estas disposições foram explicitadas pelo Tribunal
da seguinte forma: «Para dar cumprimento ao
acórdão e executá-lo plenamente, a instituição é
obrigada a respeitar não apenas a sua parte decisória, mas igualmente a motivação que conduziu a
ela e que constitui o seu fundamento necessário, na
medida em que é indispensável para determinar o
sentido exacto do que foi estabelecido na parte
decisória. Com efeito, é esta motivação que, por um
lado, identifica exactamente a disposição considerada ilegal e, por outro lado, revela as razões exactas
da ilegalidade declarada na parte decisória, que têm
de ser tomadas em consideração pela instituição, ao
substituir o acto anulado» (4). O Tribunal assinalou
igualmente que incumbe à instituição de que
emana o acto determinar as medidas que comporta
a execução de um acórdão de anulação (5).

(11)

No caso vertente, e a fim de se ter na devida conta
o acórdão do Tribunal, compete à Comissão tomar
uma nova decisão que comporte a fundamentação
dos dois pontos relativamente aos quais o Tribunal
considerou haver vício de falta de fundamentação.
Por outro lado, tendo a decisão de 1994 sido
anulada por vício de forma, o artigo 176º não
impõe à Comissão o reinício do processo que
conduziu à decisão nem a repetição de todo o
processo antes da adopção de uma nova decisão. É,
com efeito, jurisprudência constante que, quando a
anulação de um acto se funda em vício de forma ou
processual, a instituição em causa pode retomar o
processo a partir da fase em que se verificou o
vício (6). Em particular, visto que, como indicou o
Tribunal no seu acórdão de 25 de Junho de 1998

(4) Acórdão do Tribunal de 26 de Abril de 1988, Astéris e outros/
/Comissão, processos apensos 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86,
Colectânea 1988, p. 2181, nº 27.
(5) Acórdão do Tribunal de 5 de Março de 1980, Könecke/
/Comissão, processo 76/79, Colectânea 1980, p. 665, n 13 a
15.
(6) Acórdão do Tribunal de 13 de Novembro de 1990, Fedesa e.a.,
processo C-331/88, Colectânea 1990, p. I-4023, e acórdão do
Tribunal de 17 de Outubro de 1991, de Compte/Parlamento
Europeu, processo T-26/89, Colectânea 1991, p. II-781, nº 70.

L 63/70

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Compete assim à Comissão assegurar, sob controlo
do juiz comunitário, a disciplina necessária para
que a intervenção dos Estados-membros não se faça
em detrimento das actividades económicas, apreciadas do ponto de vista do interesse comum. Neste
exercício, a Comissão dispõe do poder de apreciação indispensável para identificar e precisar as
condições em que a intervenção nacional em favor
de empresas específicas não tem por efeito a transferência das dificuldades de um Estado-membro
para outro e pode ser considerada favorável ao interesse comum do desenvolvimento das actividades
de um sector económico. A prática decisória da
Comissão na matéria foi exposta logo em 1978 no
seu oitavo relatório sobre a política da concorrência:
os auxílios às empresas em dificuldade podem
justificar-se à luz do Tratado se estiverem subordinados à execução de um programa de reestruturação bem articulado, destinado a sanear duradouramente a situação e a restabelecer a competitividade
das empresas, e se se limitarem ao estritamente
necessário para assegurar o equilíbrio da empresa
durante o inevitável período que decorre até que o
programa dê frutos (10). Esta abordagem foi confirmada na comunicação da Comissão relativa aos
auxílios de Estado no sector da aviação (11), que
retoma a prática seguida pela Comissão, nomeadamente nas suas Decisões 94/118/CE, relativa à Aer
Lingus (12), 94/698/CE, relativa à TAP (13), e 94/696/
/CE, relativa à Olympic Airways (14), tendo sido
exposta em termos mais gerais nas orientações relativas aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade (15).

(nº 81), a presente decisão se deve fundar nos
elementos de facto existentes à data em que a
decisão de 1994 foi tomada, que os Estados-membros e os outros interessados directos tiveram
já ocasião de exprimir os seus pontos de vista no
âmbito do processo administrativo prévio à adopção
da decisão de 1994 e que os direitos processuais
foram, portanto, respeitados, a Comissão pode
tomar uma nova decisão sem reiniciar o processo
previsto no nº 2 do artigo 93º do Tratado.

(12)

Conforme lembrou o Tribunal no seu acórdão de
25 de Junho de 1998, a fundamentação exigida
pelo artigo 190º do Tratado deve deixar transparecer, de forma clara e inequívoca, o raciocínio
seguido pela autoridade comunitária, autora do acto
impugnado, por forma a permitir ao juiz comunitário exercer o seu controlo e aos interessados
conhecer as razões da medida adoptada, a fim de
poderem defender os seus direitos (7). Por outro
lado, segundo jurisprudência constante, a questão
de saber se a fundamentação de uma decisão
satisfaz as exigências do artigo 190º do
Tratado deve ser apreciada à luz, não somente do
seu teor literal, mas também do seu contexto e do
conjunto das normas jurídicas que regem a matéria
em causa (8). A este respeito, ainda que não esteja
obrigada a responder, na fundamentação de uma
decisão, a todas as questões de facto e de direito
invocadas pelos interessados no decurso do
processo administrativo, a Comissão deve, todavia,
ter em conta todas as circunstâncias e todos os
elementos relevantes do caso, a fim de permitir ao
juiz comunitário exercer a sua fiscalização da legalidade e dar a conhecer aos Estados-membros e aos
cidadãos interessados em que termos aplicou o
Tratado (9).

(13)

A fim de dar cumprimento às referidas obrigações
no que respeita aos dois pontos relativamente aos
quais o Tribunal considerou haver vício de falta de
fundamentação, a Comissão insiste, primeiramente,
no facto de o auxílio concedido à Air France constituir um auxílio à reestruturação da empresa. Em
conformidade com o nº 3, alínea c), do artigo 92º
do Tratado, a Comissão considera que os auxílios à
reestruturação de empresas em dificuldade podem
contribuir para o desenvolvimento de certas actividades económicas sem afectar as trocas comerciais
de maneira que se contrarie o interesse comum.

(7) Acórdão do Tribunal de 14 de Fevereiro de 1990, Delacre
e.a./Comissão, processo C-350/88, Colectânea 1990, p. I-395,
nº 15.
8
( ) Ibidem, nº 16. Ver também o acórdão do Tribunal de 2 de
Abril de 1998, Comissão/Sytraval e Brink’s France, processo
C-367/95 P, Colectânea 1998, p. I-1719, nº 63.
(9) Acórdãos do Tribunal de 24 de Outubro de 1996, Bremer
Vulkan/Comissão, processos apensos C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Colectânea 1996, p. I-5151, nº 32, e 17 de Janeiro de
1995, Publishers Association/Comissão, processo C-360/92 P,
Colectânea 1995, p. I-23, nº 39.
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(14)

Neste último documento, a Comissão lembra que
uma reestruturação «faz parte de um plano
exequível, coerente e de grande envergadura, destinado a restaurar a viabilidade a longo prazo de uma
empresa. A reestruturação inclui normalmente um
ou mais dos seguintes elementos: a reorganização e
racionalização das actividades da empresa numa
base mais eficiente, que conduz normalmente essa
empresa a abandonar as actividades que deixaram
de ser viáveis ou que já são deficitárias, a reestruturação das actividades cuja competitividade pode ser
restaurada e, por vezes, o desenvolvimento ou a
diversificação de novas actividades rendíveis.
Normalmente, a reestruturação em termos físicos
deve ser acompanhada de uma reestruturação financeira (injecções de capital, redução do passivo). Os

(10) Ver pontos 227, 228 e 177 do oitavo relatório sobre a política
da concorrência.
(11) JO C 350 de 10. 12. 1994, p. 5.
(12) JO L 54 de 25. 2. 1994, p. 30.
(13) JO L 279 de 28. 10. 1994, p. 29.
(14) JO L 273 de 25. 10. 1994, p. 22.
(15) JO C 368 de 23. 12. 1994, p. 12.
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planos de reestruturação têm em conta, nomeadamente, as circunstâncias que conduziram às dificuldades da empresa, a oferta e a procura no mercado
dos produtos relevante e a sua evolução previsível,
bem como os pontos fortes e fracos específicos da
empresa. Estes planos permitem uma transição
metódica da empresa para uma nova estrutura que
lhe abre perspectivas de viabilidade a longo prazo e
a possibilidade de funcionar com os seus próprios
recursos sem ter de recorrer de novo a auxílios
estatais» (ponto 2.1). Quando examina, à luz das
disposições do artigo 92º do Tratado, uma operação
de reestruturação que comporta um auxílio estatal,
a Comissão deve primeiramente determinar
se o restabelecimento da empresa pode ser considerado um objectivo da política comunitária. Seguidamente, a Comissão verifica se o auxílio assegura o
retorno à viabilidade, por um lado, e se é proporcional aos custos e benefícios da reestruturação e
não cria distorções indevidas da concorrência, por
outro. A este título, a Comissão pode subordinar
uma decisão de autorização ao respeito de certas
condições.

(15)

(16)

operações é financiado em parte pela recapitalização da empresa, num montante total de 20 mil
milhões de francos franceses. Esta injecção constitui, portanto, um elemento indispensável e indissociável da reestruturação global da companhia, tal
como ressalta do relatório elaborado pela firma
Lazard Frères.
(17)

Dadas a globalidade da operação de reestruturação e
a indispensabilidade da recapitalização, o montante
total do auxílio serve para financiar o conjunto das
medidas de reestruturação. Estas podem ser de
natureza diferente: puramente «estruturais», como as
medidas de reorganização da actividade; sociais (17),
como as que se traduzem em reduções de efectivos
(despedimentos, pré-reforma, etc.); financeiras, por
exemplo a cobertura dos prejuízos acumulados da
empresa ou mesmo a cobertura dos prejuízos incorridos no período de reestruturação (18). Pode igualmente tratar-se de medidas relacionadas com a actividade ou o funcionamento normais da empresa.
Resumindo, a natureza da medida cofinanciada
pelo auxílio não é determinante, na medida em que
essa medida se integre num plano de reestruturação
susceptível de assegurar o retorno da empresa à
viabilidade e que estejam reunidas as condições
atrás mencionadas de proporcionalidade e inexistência de distorções indevidas da concorrência (19).
No caso vertente, a compra de novos aparelhos
constitui parte integrante do plano de reestruturação da Air France, podendo a viabilidade da reestruturação ficar comprometida se não se procedesse
à renovação da frota, como indicou a Comissão na
decisão de 1994. O Tribunal reconheceu que a
fundamentação da decisão neste ponto era suficiente (nº 102 do acórdão). A Comissão considera,
portanto, que não há qualquer obstáculo a que o
auxílio recebido pela Air France financie a renovação da frota.

(18)

É certo que, como lembrou o Tribunal (nº 113 do
acórdão), os auxílios ao funcionamento destinados a
financiar a modernização normal das instalações e a
libertar uma empresa dos custos que deveria
normalmente suportar no âmbito da gestão
corrente não podem, em princípio, ser objecto de
derrogação à proibição prevista no nº 1 do artigo
92º do Tratado, salvo se os seus efeitos de distorção
forem contrabalançados por um dos objectivos de
interesse comum enunciados nos n 2 e 3 do

Assim, no caso presente, a Comissão considerou, na
sua decisão de 1994, ser do interesse da Comunidade favorecer o êxito da reestruturação da Air
France e assegurar a sua viabilidade a longo prazo,
apreciação esta que o Tribunal não pôs em causa
(nº 235 do acórdão).

Fundamento relativo ao financiamento da
renovação da frota

No quadro atrás referido, relativamente ao financiamento da compra de novos aparelhos pela Air
France durante a fase de reestruturação, convém
assinalar que a reestruturação da companhia tem
por base um programa global e autónomo, de
modo a que a companhia possa, num prazo de
tempo razoável, voltar a ser viável sem concessão de
mais nenhum auxílio (16). A reestruturação compreende a reorganização e racionalização das actividades da Air France, reduções programadas de
custos, o abandono da exploração de certas ligações
deficitárias, o aumento da eficiência e da produtividade, cessões de activos, redução dos consideráveis
encargos financeiros que pesam sobre a empresa,
tudo medidas sem as quais o retorno à viabilidade
está condenado ao fracasso. O conjunto destas

(16) Ver nota 11, ponto V.2.38.
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(17) Ibidem.
(18) Ver ponto 228 do oitavo relatório sobre a política da concorrência.
(19) Processo T-149/95, acórdão de 5 de Novembro de 1997,
Ducros/Comissão, Colectânea 1997, p. II-2031, nº 65. Ver
também as decisões da Comissão, publicadas na íntegra, ABB
(JO L 309 de 13. 12. 1993, p. 21), La Papelera Española (JO
C 123 de 5. 5. 1993, p. 7), Bull (JO L 386 de 31. 12. 1994,
p. 1), Iritecna (JO L 330 de 13. 12. 1995, p. 23), Seda de
Barcelona (JO L 298 de 21. 11. 1996, p. 14), SEAT (JO L 88
de 5. 4. 1996, p. 7), Compagnie Générale Maritime (JO L 5
de 9. 1. 1997, p. 40), Aircraft Services Lemverder (JO L 306
de 11. 11. 1997, p. 19), e as inúmeras decisões da Comissão
de não levantar objecções, publicadas em pacotes, por
exemplo, Bayerische Zellstoff [SG(93) D/18262], Polte
[SEC(97) 1055], Magdeburger Stahlbau [SEC(97) 1271], Koenitz
[SEC(97) 546/2], etc.
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fundos próprios, e não a financiar a compra de
novos aparelhos. O quadro relativo ao financiamento, incluído no relatório da Lazard Frères,
mostra também, aliás, que os recursos de exploração provenientes das cessões de activos (7 000
milhões de francos franceses) e da capacidade de
autofinanciamento (12,1 mil milhões de francos
franceses), que compreende não apenas os resultados da empresa como as dotações para provisões e
amortizações, são amplamente suficientes para
cobrir as necessidades de exploração (14 mil
milhões de francos franceses), entre as quais
figuram investimentos aeronáuticos no valor de
11,5 mil milhões de francos franceses. Convém, por
fim, assinalar que as despesas líquidas em investimentos aeronáuticos no decurso do programa de
reestruturação não ascendem a 11,5 mil milhões de
francos franceses mas a 6,2 mil milhões de francos
franceses, 3,5 dos quais se referem ao investimento
em aviões, uma vez que o plano notificado à
Comissão prevê recursos no montante de 4,1 mil
milhões de francos franceses e 1,2 mil milhões de
francos franceses, provenientes, respectivamente, da
cessão de aviões e da venda de peças sobressalentes
aeronáuticas durante o período 1994-1996.

mesmo artigo (20). É neste contexto que se situa a
referência à jurisprudência dos acórdãos Deufil e
Glaverbel feita pelas recorrentes no decurso do
processo administrativo. No caso presente, todavia,
mesmo que não constituísse um investimento
inicial e não respeitasse a equipamentos suplementares ou novos (21), a renovação da frota inscreve-se
no quadro geral de uma operação de reestruturação,
que compreende os elementos atrás especificados,
em contraste com a situação existente no caso da
referida jurisprudência.
(19)

Acresce que os investimentos em causa naqueles
dois processos se inscreviam num contexto de
importante excesso de capacidade nos mercados
relevantes e que, no caso Deufil, o investimento
tinha permitido à empresa duplicar a sua capacidade de produção. No caso presente, pelo contrário,
a compra dos novos aparelhos não implica o
aumento da oferta de lugares da Air France, por um
lado, e o mercado europeu dos transportes aéreos
não estava em 1994, por outro lado, afectado por
uma crise estrutural de excesso de capacidade,
como adiante se indica.

(20)

Na notificação que enviaram à Comissão em 18 de
Março de 1994, as autoridades francesas indicaram
que o endividamento da Air France se reduziria de
34 mil milhões de francos franceses para 15 mil
milhões de francos franceses entre o final de 1993 e
o final de 1996 graças à injecção de capital. O
relatório da Lazard Frères anexado à notificação
prevê, aliás, a seguinte evolução dos fundos
próprios e dívidas líquidas da Air France no referido período:

(21)

(em milhões de francos franceses)
1993

1994

1995

1996

Fundos próprios

(0,4)

7,1

11,7

17,4 (1)

Dívidas líquidas

34,1

25,1

20,7

15,2 (1)

(1) Excluindo rendas capitalizadas, que representam 6,9 mil
milhões de francos franceses, e antes de conversão das ORA, que
representam 1,25 mil milhões de francos franceses.

Deste quadro conclui-se que o endividamento
líquido da Air France deveria conhecer uma
redução de 18,9 mil milhões de francos franceses
entre o final de 1993 e o final de 1996. Tendo em
conta o endividamento suplementar da companhia
na primeira metade de 1994, a Comissão considera
que o auxílio concedido à Air France se destina,
integralmente, a reduzir o endividamento da
companhia, correlativamente com o aumento dos
(20) Acórdão do Tribunal de 15 de Maio de 1997, Siemens/
/Comissão, processo C-278/95 P, Colectânea 1997, p. I-2507,
nº 23, que confirma o acórdão do Tribunal no processo T-459/93, Colectânea 1995, p. II-1675, nº 48.
(21) Note-se que o conceito de auxílio ao funcionamento alargado
aos investimentos de substituição, que figura na jurisprudência
dos acórdãos Glaverbel e Deufil, não é necessariamente idêntico ao desenvolvido pela teoria económica.
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(22)

Fundamento relativo à situação concorrencial
da Air France nas linhas fora do EEE
Relativamente, em segundo lugar, à situação
concorrencial da Air France na sua rede de linhas
com destino a países fora do EEE, cabe primeiramente indicar que os mercados relevantes definidos
pela Comissão num processo de auxílios estatais
são mais globais do que aqueles a que se refere a
sua análise nos processos de concorrência nos
termos dos artigos 85º e 86º do Tratado ou do
Regulamento (CEE) nº 4064/89. Assim, a comunicação da Comissão relativa aos auxílios de Estado
no sector da aviação prevê que o mercado geográfico a considerar para limitar os efeitos de um
auxílio na concorrência pode ser o mercado do
EEE no seu conjunto ou mercados regionais específicos, caracterizados por níveis de concorrência
importantes (22), ao passo que, ao aplicar os artigos
85º e 86º do Tratado aos mercados da aviação civil,
a Comissão procede em parte a uma análise linha
por linha (23).
O acórdão do Tribunal de 25 de Junho de 1998
confirma a validade desta abordagem. Com efeito,
na decisão de 1994, a Comissão absteve-se de
proceder a uma análise linha por linha no interior
do EEE, mas abordou de modo geral a questão da

(22) Ver nota 11, ponto V.2.38.4.
(23) Acórdão do Tribunal de 11 de Abril de 1989, Ahmed Saeed
Flugreisen e Silver Line Reisebüro/Zentrale zur Bekämpfung
unlauteren Wettbewerbs, processo 66/86, Colectânea 1989 p.
803, n 40 a 46; acórdão do Tribunal de Primeira Instância
de 19 de Maio de 1994, Air France/Comissão, processo T-2/
/93, Colectânea 1994, p. II-323, n 45 e 80 a 85; Decisões
da Comissão: 92/213/CEE, British Midland/Aer Lingus, JO L
96 de 10. 4. 1992, p. 34; de 5 de Outubro de 1992, Air
France/Sabena, JO C 272 de 21. 10. 1992; de 27 de
Novembro de 1992; British Airways/TAT, JO C 326 de 11.
12. 1992; de 20 de Julho de 1995, Swissair/Sabena, JO C 200
de 4. 8. 1995, p. 10; 96/180/CE, LH/SAS, JO L 54 de 5. 3.
1996, p. 28.
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lugares-km-oferecidos no interior do EEE durante a
vigência do plano; a proibição à Air France de
adoptar práticas de líder tarifário (price leader) no
interior do EEE durante a vigência do plano; a não
concessão de tratamento preferencial à Air France
em matéria de direitos de tráfego; a limitação do
número de linhas regulares exploradas pela Air
France entre a França e os outros países do EEE a
89. Entre estas condições, as referentes à não
concessão de tratamento preferencial em matéria
de direitos de tráfego e à limitação do número de
aparelhos a 146 aplicam-se ao conjunto das ligações, incluindo as ligações aos países terceiros. No
quadro do seu poder de apreciação global, a
Comissão optou por não alargar às ligações exteriores ao EEE as outras condições, em particular a
proibição da price leadership e a limitação do
número de lugares-km-oferecidos, pelas três razões
seguintes:

situação concorrencial da Air France no conjunto
desse mercado. O Tribunal aceitou a posição adoptada pela Comissão, quer no plano da fundamentação (nº 269) quer no seu próprio princípio (nº
288). A Comissão considera, consequentemente,
poder proceder a uma análise global similar no que
respeita às linhas fora do EEE.
(23)

(24)

No que se refere, por outro lado, às restrições a
impor eventualmente para limitar as distorções
decorrentes do auxílio ou as incidências nas trocas
comerciais entre os Estados-membros, as orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais de
emergência e à reestruturação concedidos a
empresas em dificuldade prevêem que o plano de
reestruturação deverá incluir a redução da capacidade de produção quando exista excesso estrutural
de capacidade no mercado comunitário em causa.
O mesmo não se passa quando não há excesso de
capacidade: «Se, por outro lado, não existir excesso
de capacidade de produção no mercado relevante
da Comunidade Europeia em que opera o
beneficiário do auxílio, normalmente a Comissão
não exigirá uma redução de capacidade em contrapartida do auxílio. Todavia, deve ser demonstrado à
Comissão que o auxílio servirá apenas para restabelecer a viabilidade da empresa e que não permitirá
ao seu beneficiário, durante a aplicação do plano de
reestruturação, aumentar a sua capacidade de
produção, excepto se tal for necessário para restabelecer a viabilidade da empresa sem que no entanto
seja falseada a concorrência» (24). Esta abordagem é
confirmada pela jurisprudência, que considera a
redução de capacidade uma contrapartida aceitável
das distorções da concorrência (25). No que se refere,
todavia, à proporcionalidade dos mecanismos de
restrição a impor eventualmente, a jurisprudência
admite que não deve ser estabelecida qualquer
relação quantitativa precisa entre os montantes dos
auxílios e a importância da capacidade de produção
a eliminar. A apreciação da Comissão a este
respeito não se limita a um controlo unicamente
baseado em critérios económicos, pode igualmente
«ter em conta um grande leque de considerações de
ordem política, económica ou social» no quadro do
exercício do poder discricionário da Comissão (26).
No caso vertente, a fim de evitar alterações nas
condições das trocas comerciais de maneira que se
contrariasse o interesse comum, a Comissão subordinou a sua decisão de autorização do auxílio ao
respeito das seguintes condições principais: o
compromisso de que o auxílio seria utilizado pela
Air France exclusivamente para os fins da reestruturação; a limitação do número de aviões da Air
France a 146 durante a vigência do plano; a
limitação da oferta da Air France em termos de

(24) Ver nota 15.
(25) TPI, Ducros, ver nota 19, nº 67.
(26) TPI, Wirtschaftsvereinigung Stahl/Comissão, processo T-244/
/94, acórdão de 24 de Outubro de 1997, Colectânea 1997, p.
II-1963, nº 111, reportando-se ao acórdão do TJCE de 3 de
Outubro de 1985, Alemanha/Comissão, processo 214/83,
Colectânea 1985, p. 3053, nº 33.
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— a existência de garantias substanciais quanto ao
conjunto das ligações,
— as condições da concorrência e as trocas intracomunitárias eram, em 1994, bastante mais
afectadas pelo desenvolvimento das ligações
internas ao EEE do que pelo desenvolvimento
das ligações externas ao EEE,
— o alargamento das condições às ligações
externas ao EEE beneficiaria essencialmente as
companhias de países terceiros.

(25)

Relativamente ao primeiro aspecto, a Comissão
considera que o compromisso de utilização do
auxílio exclusivamente para os fins da reestruturação da Air France e a limitação do número de
aparelhos, que se aplicam cabalmente às ligações
externas ao EEE, constituem contrapartidas
substanciais do auxílio recebido pela Air France.
Com efeito, como atrás se mostrou, deve considerar-se a injecção de capital no montante de 20
mil milhões de francos franceses utilizada unicamente para a redução do endividamento, excluindo
uma utilização visando recorrer a práticas tarifárias
ou outras susceptíveis de gerar prejuízos. Além
disso, o plano de reestruturação notificado limita o
número de aparelhos a 146 durante a sua vigência,
limitação esta acompanhada ainda por uma ligeira
diminuição do número total de lugares oferecidos;
e, na sua comunicação sobre os auxílios de Estado
no sector da aviação, a Comissão precisa que o
objectivo do programa financiado pelo auxílio
estatal «não deve ser o aumento da capacidade e da
oferta da companhia aérea considerada em detrimento dos seus concorrentes europeus directos» e
que «seja como for, o programa não deve levar a um
aumento do número de aviões ou da capacidade
(lugares) oferecida nos mercados relevantes, superior ao crescimento do mercado» (27).

(27) Ver nota 11, ponto V.2.38.4.
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Ora, na decisão de 1994, a Comissão considerou
que o mercado dos transportes aéreos europeus não
estava afectado por uma crise estrutural de excesso
de capacidade e que a situação do sector da aviação
não justificava uma redução global da capacidade.
O raciocínio da Comissão foi aceite pelo Tribunal
nestes dois pontos (n 365 e 367 do acórdão). Cabe
acrescentar aqui que a aviação civil é, desde há 50
anos, um dos sectores em que o crescimento
a longo prazo tem sido mais forte. Este crescimento
prosseguiu mesmo no período 1990-1994, período
em que o transporte aéreo atravessou, no entanto, a
mais grave crise da sua história. Conforme indicou
a Comissão na decisão de 1994, as perspectivas de
crescimento a longo prazo são da ordem dos 6 %
ao ano. Num tal contexto, a ligeira diminuição do
número total de lugares oferecidos pela Air France
durante a vigência do programa, equivalente ao
congelamento da sua capacidade de produção,
afigura-se por si só uma séria limitação, em particular na falta de projectos de aliança com outras
grandes companhias aéreas. As previsões de
evolução do tráfego da Air France nas ligações fora
do EEE durante o período 1990-1994, comunicadas
à Comissão em Abril de 1994, apontam aliás, relativamente a cada uma das grandes regiões do mundo,
para um crescimento do tráfego da Air France
sensivelmente inferior ao do conjunto do tráfego,
medido em número de passageiros-km-transportados (por exemplo, [ . . . ] contra [ . . . ] para a
América do Norte, [ . . . ] contra [ . . . ] para a
América do Sul, [ . . . ] contra [ . . . ] para a região
Ásia/Pacífico, etc.) (28). Enfim, o risco de a Air
France aproveitar o auxílio para oferecer mais capacidade e utilizar mais aparelhos nas ligações aos
países terceiros revela-se diminuto na prática, na
medida em que, por um lado, a capacidade que a
Air France pode oferecer nestas ligações é enquadrada por acordos bilaterais, cuja alteração pressupõe o consentimento do Estado terceiro interessado, conforme indicado adiante, e que, por outro
lado, os aparelhos de pequeno e médio curso utilizados nas linhas internas ao EEE dificilmente
podem substituir-se aos aviões de longo curso utilizados nas ligações intercontinentais, que representam uma parte importantíssima das ligações
externas ao EEE.

Relativamente ao segundo aspecto, convém
primeiro lembrar que a Comissão centra logicamente as limitações impostas à Air France nas ligações internas ao EEE, em que são de longe maiores
os efeitos do auxílio, visto competir-lhe velar por
que esses efeitos não alterem as condições da
concorrência de maneira que contrarie o interesse
da Comunidade. Importa seguidamente assinalar

(28) Na presente versão da presente decisão foram suprimidas
informações de natureza confidencial.
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que o «terceiro pacote da aviação», que entrou em
vigor em 1 de Janeiro de 1993, dá às transportadoras aéreas comunitárias toda a liberdade para
proporem as tarifas, as frequências e a capacidade
em lugares que desejem nas ligações internas ao
EEE. As condições de exploração das ligações entre
os diferentes países membros do EEE, por um lado,
e os países não membros, por outro, são em contrapartida enquadradas, na grande maioria dos casos,
por
acordos
bilaterais
que,
salvo
em certas ligações transatlânticas, limitam estritamente a capacidade oferecida e as possibilidades de
variações tarifárias. Os riscos de utilização de um
auxílio estatal para financiar práticas anticoncorrência nas ligações internas ao EEE são, pois, naturalmente bastante mais elevados do que nas ligações fora do EEE. Na sua comunicação sobre os
auxílios de Estado no sector da aviação, a Comissão
indicou, aliás, expressamente, no que se refere às
relações com países terceiros, que «as condições de
acesso ao mercado e de limitação da concorrência
estabelecidas em muitos acordos bilaterais com
países terceiros parecem ser muito mais importantes do ponto de vista económico que eventuais
auxílios de Estado» (29).

(28)

Assim, um terço dos acordos bilaterais em vigor em
1994 entre a França e os países não membros do
EEE contém uma cláusula de monodesignação, que
limita a um o número de transportadoras passíveis
de designação do lado francês. A quase totalidade
destes acordos compreende cláusulas que limitam
total ou parcialmente a oferta (em termos de
frequências, capacidade em lugares, etc.) da transportadora ou transportadoras designadas por cada
parte. Os acordos bilaterais assinados pela França
que não prevêem disposições específicas de limitação da oferta representam uma proporção muito
marginal. As relações bilaterais franco-americanas
são um caso particular, visto que, após a denúncia
do acordo que as regia em 1992, a capacidade
oferecida por cada companhia devia ser aprovada
por cada uma das partes para cada estação aeronáutica. As tarifas estão, por sua vez, totalmente enquadradas por acordos bilaterais concluídos pela
França, visto relevarem, de forma quase sistemática,
do princípio da dupla aprovação pelos Estados interessados (30). Por fim, todos estes acordos bilaterais
restringem as possibilidades de designação às
companhias «substancialmente participadas e efectivamente controladas» por nacionais franceses.

(29)

Entre as ligações fora do EEE cuja exploração
poderia ser afectada pelo auxílio concedido à Air
France, há que distinguir os voos directos entre a

(29) Ver nota 11, ponto II.2.11.
(30) Ver a colectânea de resumos dos acordos bilaterais de transporte aéreo publicada pela Organização da Aviação Civil
Internacional.
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haver um certo grau de substituibilidade nos
mercados considerados, para o segmento da clientela interessado sobretudo em tarifas atractivas,
essencialmente os turistas, entre o terminal de
correspondências de Paris-Charles de Gaulle e
outros terminais de correspondência situados na
Comunidade. Esta substituibilidade é, em contrapartida, bastante diminuta para a clientela de negócios, mais sensível à duração do voo, ao respeito dos
horários e à qualidade do serviço. Ora, é neste
segmento da clientela que as margens das companhias são mais importantes e que os riscos de
distorção da concorrência por utilização abusiva do
auxílio são maiores.

França e os países não membros do EEE, por um
lado, e os voos entre outros países membros do
EEE e países não membros operados de forma indirecta via o terminal de correspondência do aeroporto de Paris-Charles de Gaulle.

(30)

(31)

No mercado dos voos entre a França e os países
não membros do EEE, na prática a Air France não
está em concorrência directa com outras companhias comunitárias não francesas dadas as restrições
impostas pelos acordos bilaterais em matéria de
nacionalidade do transportador. A cláusula de
monodesignação incluída em muitos acordos obsta
também à designação de transportadoras francesas
concorrentes da Air France. Em qualquer caso,
mesmo que outra companhia francesa se apresentasse no mercado em resultado, em particular, da
condição que proíbe o tratamento preferencial da
Air France, as outras restrições impostas pelos
acordos bilaterais em matéria de preços e oferta
limitam fortemente as condições da concorrência.
Note-se igualmente que o regime de dupla aprovação das tarifas exclui de facto qualquer risco de
práticas tarifárias predatórias por parte de transportadoras designadas numa ligação extracomunitária,
o que retira utilidade à proibição da price
leadership. Uma limitação da capacidade oferecida
pela Air France nas ligações extracomunitárias não
teria também qualquer utilidade, visto que o enquadramento dos preços limita o interesse que uma
transportadora poderia ter em proceder a um forte
aumento da oferta de lugares nestas ligações, e isto
no pressuposto que os acordos bilaterais autorizassem tal aumento. No mercado do Atlântico
Norte, em particular, de longe o mais importante
mercado intercontinental dos voos à partida de
França, o controlo exercido pelas autoridades francesas e americanas desde 1992 visa na prática
limitar o crescimento da capacidade oferecida.

No mercado dos voos indirectos, via Paris-Charles
de Gaulle, entre outros países membros do EEE e
países não membros, existe uma certa forma de
concorrência entre a Air France e os seus principais
concorrentes comunitários que exploram igualmente terminais de correspondência. As condições
desta concorrência são, todavia, igualmente limitadas por cláusulas restritivas dos acordos bilaterais
concluídos entre os países membros e os países não
membros do EEE, cujos efeitos foram explicitados
atrás. Em geral, estes acordos não permitem que
uma transportadora «de sexta liberdade» actue como
price leader. Por outro lado, os serviços em causa
apenas parcialmente se podem substituir mutuamente, visto que uma ligação directa não é comparável com um voo indirecto, que implica um
compasso de espera em trânsito, frequentemente a
mudança de aparelho e por vezes a mudança de
aerogare, com o risco correspondente a nível do
tratamento das bagagens. A Comissão considera
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(32)

Importa também lembrar que o aeroporto de Paris-Charles de Gaulle não era em 1994 um terminal
de correspondência eficiente que combinasse optimizadamente vagas sucessivas de chegadas e
partidas de aviões. O tempo médio de correspondência era, em 1992, 2 horas e 48 minutos para os
passageiros da Air France e a companhia oferecia
em média, no início de 1994, 16 correspondências
possíveis por voo à chegada (medidas em grau de
oportunidade), contra 23 da Lufthansa em Francoforte e 29 da KLM em Amesterdão. Além disso, as
ligações internas francesas têm principalmente
como destino o aeroporto de Paris-Orly, situado a
cerca de 40 quilómetros e com más ligações ao
aeroporto de Paris-Charles de Gaulle. Este duplo
obstáculo prejudica a «substituibilidade» do
terminal de Paris-Charles de Gaulle. Assim, o
número de passageiros da Air France em correspondência entre países membros do EEE (França
excluída) e países não membros representava
apenas 4 % e 5 % do tráfego da companhia em
1991 e 1993. Daqui resulta que os efeitos do auxílio
no tráfego aéreo de afluência do terminal de Paris-Charles de Gaulle se podem considerar muito
reduzidos. A situação das pequenas companhias
aéreas que servem o aeroporto de Paris-Charles de
Gaulle e os outros grandes terminais de correspondência europeus será, por conseguinte, pouco afectada.

(33)

Relativamente ao terceiro aspecto, decorre do que
atrás se expôs no que respeita às restrições impostas
pelos acordos bilaterais em matéria de designação
que qualquer limitação de capacidade ou preço
imposta à Air France nas ligações entre a França e
os países não membros do EEE beneficiaria essencialmente os transportadores residentes no exterior
do EEE, nos casos em que os acordos bilaterais
permitem alguma margem de manobra. No
mercado das linhas transatlânticas entre a França e
os Estados Unidos da América, no qual a Air
France enfrenta dificuldades desde há vários anos
face a companhias americanas mais eficientes, que

L 63/76

(34)
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em 1993 tinham dois terços do mercado, uma limitação da capacidade oferecida pela transportadora
francesa seria mesmo directamente favorável às
companhias além-Atlântico, uma vez que as restrições impostas à Air France não poderiam ser
impostas pelas autoridades franceses às transportadoras americanas na mesma proporção. Tal situação
seria contrária ao interesse comunitário, que, pelo
contrário, exige o desenvolvimento do sector da
aviação civil na Comunidade.
Limitar, para além do que já limitam os acordos
bilaterais, as possibilidades dadas à Air France de
adaptar a sua oferta em termos de preços ou capacidade nas ligações intercontinentais à partida de
França poderia igualmente comprometer o restabelecimento da viabilidade da empresa. Recorde-se,
com efeito, que a Air France é — com a KLM, a
British Airways e a Lufthansa - uma das quatro
companhias comunitárias a dispor de uma rede
internacional que se estende de França a todas as
partes do mundo. A existência desta rede e a marca
«Air France» são dois dos principais trunfos da
transportadora, que se confronta com uma concorrência cada vez maior por parte das companhias
dos países não membros do EEE, nomeadamente
nas ligações transatlânticas.
III. CONCLUSÃO

(35)

(36)

A exposição precedente dá resposta às exigências de
fundamentação nos dois pontos em que a decisão
de 1994 apresentava vício de falta de fundamentação. Relativamente aos outros pontos, a Comissão
remete para os considerandos do texto da decisão
de 1994, que devem ser considerados parte integrante da presente decisão sem que seja necessário
aqui os reproduzir na íntegra.
A Comissão verifica igualmente que a anulação da
decisão de 1994 teve por efeito privar de fundamento jurídico as três decisões que tomou em 21
de Junho de 1995, 24 de Julho de 1996 e 16 de
Abril de 1997 relativas ao pagamento das segunda e
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terceira parcelas do auxílio à Air France. Nestas
condições, não deve ser feita de novo oposição ao
pagamento das parcelas em causa. A este respeito, a
Comissão remete para a fundamentação os ofícios
que endereçou às autoridades francesas em 5 de
Julho de 1995 (31), 31 de Julho de 1996 (32) e 10 de
Junho de 1997 (33), a qual deve igualmente ser
considerada parte integrante da presente decisão,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1º
O auxílio concedido à Air France pelo Estado francês no
período 1994-1996, na forma de um aumento de capital
de 20 mil milhões de francos franceses, a pagar em três
parcelas, é compatível com o mercado comum e o Acordo
sobre o Espaço Económico Europeu, nos termos do nº 3,
alínea c), do artigo 92º do Tratado e do nº 3, alínea c), do
artigo 61º do Acordo EEE, tendo em conta os compromissos e condições que figuram nos artigos 1º e 2º da
Decisão 94/653/CE, reproduzidos na parte I da presente
decisão.
Artigo 2º
A Comissão não se opõe ao pagamento das segunda e
terceira parcelas do aumento de capital da Air France
efectuado em 1995 e 1996.
Artigo 3º
A República Francesa é a destinatária da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 22 de Julho de 1998.
Pela Comissão
Neil KINNOCK

Membro da Comissão

(31) JO C 295 de 10. 11. 1995, p. 2.
(32) JO C 374 de 11. 12. 1996, p. 9.
(33) JO C 374 de 10. 12. 1997, p. 6 (incorporação no capital do
montante de 1 000 milhões de francos franceses até então
bloqueado).

