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DECISÃO N.o 253/2000/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 24 de Janeiro de 2000
que cria a segunda fase do programa de acção comunitário em matéria de educação «Sócrates»
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO
EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, os seus artigos 149.o e 150.o,

empresarial e a promoção da igualdade de oportunidades;

(4)

Na Comunicação «Por uma Europa do conhecimento», a
Comissão definiu orientações para a construção de um
espaço educativo europeu, aberto e dinâmico, capaz de
cumprir o objectivo da educação e da formação ao
longo da vida;

(5)

No livro branco «Ensinar e aprender — rumo à sociedade
cognitiva», a Comissão declarou que o advento da sociedade do conhecimento implica o incentivo à aquisição
de novos conhecimentos e, portanto, o desenvolvimento
de todas as formas de incentivo à aprendizagem; no
livro verde «Educação, formação, investigação: os obstáculos à
mobilidade transnacional», a Comissão evidenciou o benefício da mobilidade para as pessoas e a competitividade
na União Europeia;

(6)

De acordo com a vontade do Parlamento Europeu, o
objectivo da Comissão consiste em atingir um nível de
participação de cerca de 10 % das escolas no âmbito da
acção Comenius e de cerca de 10 % dos alunos nas
actividades de mobilidade no âmbito da acção Erasmus;

(7)

É necessário promover uma cidadania activa e intensificar a luta contra as diferentes formas de exclusão,
incluindo o racismo e a xenofobia; deve ser prestada
especial atenção à promoção da igualdade e ao fomento
da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres;
deve ser prestada especial atenção às pessoas com necessidades específicas;

(8)

O Parlamento Europeu e o Conselho, na Decisão sobre
juventude, e o Conselho, na Decisão 1999/382/CE sobre
formação (6), estabeleceram programas de acção comunitários, respectivamente nos domínios da juventude e da
formação, os quais juntamente com o programa
Sócrates contribuem para uma Europa do conhecimento;

Tendo em conta a proposta da Comissão ( ),
1

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (2),
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões (3),
Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (4),
Em função do projecto comum aprovado pelo Comité de
Conciliação em 10 de Novembro de 1999,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

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

O Tratado que institui a Comunidade Europeia precisa
que a acção desta inclui, entre outros, um contributo
para uma educação e uma formação de qualidade; as
medidas adoptadas no âmbito do presente programa
devem promover a dimensão europeia da educação e
contribuir para o desenvolvimento de uma educação de
qualidade, com o objectivo de incentivar a aprendizagem
ao longo da vida;
Com a Decisão n.o 819/95/CE, o Parlamento Europeu e
o Conselho criaram o programa de acção comunitário
Sócrates (5);
O Conselho Europeu extraordinário sobre o emprego,
reunido no Luxemburgo, em 20 e 21 de Novembro de
1997, reconheceu que a educação e a formação ao
longo da vida podem contribuir significativamente para
as políticas de emprego dos Estados-Membros, a fim de
reforçar a empregabilidade, a adaptabilidade, o espírito

JO C 314 de 13.10.1998, p. 5.
JO C 410 de 30.12.1998, p. 2.
JO C 51 de 22.2.1999, p. 77.
Parecer do Parlamento Europeu de 5 de Novembro de 1998 (JO C
359 de 23.11.1998, p. 60), posição comum do Conselho de 21 de
Dezembro de 1998, (JO C 49 de 22.2.1999, p. 42), decisão do
Parlamento Europeu de 25 de Fevereiro de 1999, (JO C 153 de
1.6.1999, p. 24), decisão do Parlamento Europeu de 15 de
Dezembro de 1999 (ainda não publicada no Jornal Oficial) e
decisão do Conselho de 17 de Dezembro de 1999.
5
( ) JO L 87 de 20.4.1995, p. 10. Decisão alterada pela Decisão n.o
576/98/CE (JO L 77 de 14.3.1998, p. 1).

(6) JO L 146 de 11.6.1999, p. 33.
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Para reforçar o valor acrescentado da acção comunitária,
é necessário que a Comissão assegure, em cooperação
com os Estados-Membros e a todos os níveis, a
coerência e a complementaridade entre as acções executadas no âmbito da presente decisão e outras políticas,
instrumentos e acções comunitárias relevantes;

É necessário prever a possibilidade de organizar actividades conjuntas que impliquem o programa Sócrates e
outros programas ou acções comunitários com uma
dimensão educativa, incentivando assim sinergias e
reforçando o valor acrescentado da acção comunitária;

O Acordo sobre o Espaço Económico Europeu (Acordo
EEE) prevê uma maior cooperação nas áreas da
educação, da formação e da juventude, entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado,
e os países da Associação Europeia de Comércio Livre
(EFTA) partes no Espaço Económico Europeu (países
EFTA/EEE), por outro;

Importa prever a abertura do presente programa à participação dos países associados da Europa Central e
Oriental (PECO), nas condições definidas nos acordos
europeus, nos seus protocolos complementares e nas
decisões dos respectivos Conselhos de Associação, de
Chipre, financiada por dotações suplementares, segundo
regras a acordar com aquele país, bem como de Malta e
da Turquia, financiada por dotações suplementares, nos
termos do Tratado;

Convém assegurar, em cooperação entre a Comissão e
os Estados-Membros, um acompanhamento e uma avaliação regulares do presente programa, por forma a
permitir reajustamentos, nomeadamente das prioridades
para a execução das medidas; essa avaliação deve incluir
uma avaliação externa executada por organismos independentes e imparciais;

3. 2. 2000

devem ser incentivadas a utilizar o ECTS da forma mais
vasta possível;
(16)

A presente decisão estabelece, para toda a duração do
programa, um enquadramento financeiro que constitui a
referência privilegiada, na acepção do ponto 33 do
Acordo interinstitucional de 6 de Maio de 1999 entre o
Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a
disciplina orçamental e a melhoria do processo orçamental (1) para a autoridade orçamental no âmbito do
processo orçamental anual;

(17)

As medidas necessárias à execução do presente acto
devem ser aprovadas nos termos da Decisão 1999/
/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa
as regras de exercício das competências de execução
atribuídas à Comissão (2),

DECIDEM:

Artigo 1.o
Criação do programa
1.
A presente decisão cria a segunda fase do programa de
acção comunitário em matéria de educação «Sócrates», adiante
designado «presente programa».
2.
O presente programa será executado durante o período
compreendido entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezembro
de 2006.
3.
O presente programa contribui para a promoção de uma
Europa do conhecimento, através do desenvolvimento da
dimensão europeia da educação e da formação, promovendo a
aprendizagem ao longo da vida, com base na educação e na
formação formais e informais, e apoia a aquisição dos conhecimentos, aptidões e competências susceptíveis de favorecer uma
cidadania activa e a empregabilidade.
4.
O presente programa apoia e completa as acções desenvolvidas pelos Estados-Membros e nos Estados-Membros, no
pleno respeito pela sua responsabilidade pelo conteúdo e organização dos sistemas de educação e formação, bem como pela
sua diversidade cultural e linguística.
Artigo 2.o
Objectivos do programa

(14)

(15)

Segundo os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade definidos no artigo 5.o do Tratado, os objectivos da acção prevista como contribuição da cooperação europeia para uma educação de qualidade não
podem ser suficientemente realizados pelos Estados-Membros, nomeadamente pela necessidade de parcerias
multilaterais, de mobilidade multilateral e de intercâmbio
de informações ao nível comunitário, e que, devido à
dimensão transnacional das acções e medidas comunitárias, esses objectivos podem ser melhor alcançados a
nível comunitário; a presente decisão não excede o
necessário para atingir estes objectivos;

A melhoria do Sistema Europeu de Transferência de
Créditos Académicos (ECTS) é um meio eficaz para
garantir que a mobilidade cumpra plenamente os seus
objectivos; as universidades que participam no programa

A fim de contribuir para o desenvolvimento de uma educação
de qualidade e para o incentivo de uma aprendizagem ao longo
da vida, no pleno respeito pela responsabilidade dos Estados-Membros, os objectivos do programa são os seguintes:
a) Reforço da dimensão europeia da educação a todos os
níveis, facilitando um amplo acesso transnacional aos
recursos educativos na Europa e promovendo simultaneamente a igualdade de oportunidades em todos os sectores
da educação;
b) Promoção da melhoria quantitativa e qualitativa do conhecimento das línguas da União Europeia, especialmente das
menos utilizadas e ensinadas, por forma a reforçar a
compreensão e a solidariedade entre os povos da União
Europeia e a promover a dimensão intercultural da
educação;
(1) JO C 172 de 18.6.1999, p. 1.
(2) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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c) Promoção da cooperação e da mobilidade no domínio da
educação, nomeadamente:

— da observação e análise das políticas educativas
nacionais,

— estimulando os intercâmbios entre instituições de
ensino,

— da observação e divulgação das boas práticas e das
inovações,

— incentivando o ensino aberto e à distância,

— de um vasto intercâmbio de informações.

— incentivando um melhor reconhecimento dos diplomas
e dos períodos de estudo,
Artigo 4.o

— desenvolvendo os intercâmbios de informação,
e contribuição para a eliminação dos obstáculos neste
domínio;
d) Incentivo à inovação no desenvolvimento de práticas pedagógicas e de materiais didácticos, incluindo, se for caso
disso, a utilização de novas tecnologias, e à exploração de
temas do interesse da política comum no domínio da
educação.

Artigo 3.o
Acções comunitárias
1.
Os objectivos do presente programa, definidos no artigo
2.o, serão prosseguidos através das seguintes acções, cujo
conteúdo operacional e procedimentos de aplicação constam
do anexo:
Acção 1

Ensino básico e secundário (Comenius);

Acção 2

Ensino superior (Erasmus);

Acção 3

Educação de adultos e outros percursos educativos (Grundtvig);

Acção 4

Ensino e aprendizagem de línguas (Língua);

Acção 5

Ensino aberto e à distância; tecnologias da informação e da comunicação no domínio da
educação (Minerva);

Acção 6

Observação e inovação;

Acção 7

Acções conjuntas;

Acção 8

Medidas de acompanhamento.

Acesso ao programa
1.
Segundo as condições e regras de execução especificadas
no anexo, o presente programa destina-se especialmente a:
a) Alunos, estudantes e outros formandos;
b) Pessoal directamente envolvido na educação;
c) Todos os tipos de estabelecimentos de ensino especificados
pelos Estados-Membros;
d) Pessoas e organismos responsáveis pelos sistemas e políticas
de educação a nível local, regional e nacional dos Estados-Membros.
2.
Podem participar nas acções do presente programa que
lhes digam respeito os organismos públicos ou privados que
cooperem com os estabelecimentos de ensino, nomeadamente:
— autarquias e organismos locais e regionais,
— as associações que actuem no domínio da educação,
incluindo as associações de estudantes, de alunos, de
professores e de pais,
— empresas, grupos de empresas, organizações comerciais e
câmaras de comércio e indústria,
— parceiros sociais e respectivas organizações a todos os
níveis,
— centros e organismos de investigação.

Artigo 5.o

2.
Estas acções serão executadas através de operações transnacionais que podem combinar um ou vários tipos das
seguintes medidas:

Execução do programa e cooperação com os Estados-Membros

a) Apoio à mobilidade transnacional das pessoas no domínio
da educação na Europa;

1.

b) Apoio à utilização de tecnologias da informação e da comunicação (TIC) na educação;
c) Apoio ao desenvolvimento de redes de cooperação transnacional que facilitem o intercâmbio de experiências e de boas
práticas;
d) Promoção das competências linguísticas e da compreensão
das diferentes culturas;
e) Apoio a projectos-piloto inovadores baseados em parcerias
transnacionais que visem o desenvolvimento da inovação e
da qualidade da educação;
f) Aperfeiçoamento permanente dos materiais de referência da
Comunidade através:

A Comissão:

— garantirá a execução das acções comunitárias abrangidas
pelo presente programa, nos termos do anexo,
— consultará os parceiros sociais e as associações adequadas
no domínio da educação a nível europeu e informará dos
respectivos pareceres o comité previsto no n.o 1 do artigo
8.o
2.

Os Estados-Membros:

— adoptarão as medidas necessárias para assegurar o bom
funcionamento do programa a nível dos Estados-Membros,
associando todas as partes interessadas no processo educativo, de acordo com as práticas nacionais,
— criarão uma estrutura adequada para a gestão coordenada
da execução das acções do programa a nível dos Estados-Membros (agências nacionais Sócrates),
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que as considerem necessárias para eliminar quaisquer
obstáculos jurídicos ou administrativos ao acesso ao
presente programa,
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2.
As medidas necessárias à execução da presente decisão
relativas a outros assuntos são aprovadas pelo procedimento
consultivo a que se refere o n.o 3 do artigo 8.o

— tomarão medidas para garantir que as eventuais sinergias
com outros programas comunitários sejam realizadas a
nível dos Estados-Membros.

Artigo 8.o
Comité

3.
A Comissão assegurará, em cooperação com os Estados-Membros,

1.

— a transição entre as acções desenvolvidas no âmbito do
programa precedente no domínio da educação (Sócrates,
criado pela Decisão n.o 819/95/CE) e as acções a realizar no
quadro do presente programa,

2.
Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 4.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE,
tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.o

— a difusão dos resultados das acções desenvolvidas no
âmbito do programa precedente no domínio da educação
(Sócrates) e das acções a realizar no âmbito do presente
programa,
— uma informação, publicidade e seguimento adequados das
acções apoiadas pelo presente programa.

Artigo 6.o
Acções conjuntas
No âmbito da construção de uma Europa do conhecimento, as
medidas do presente programa podem ser executadas, nos
termos n.o 2 do artigo 8.o, sob a forma de acções conjuntas
com programas e acções comunitárias nessa área, em particular
os programas Leonardo da Vinci e Juventude, bem como com
programas comunitários na área da investigação e desenvolvimento e das novas tecnologias.

Artigo 7.o
Medidas de execução

A Comissão é assistida por um comité.

O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisão 1999/
/468/CE é de dois meses.
3.
Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 3.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE,
tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.o
4.

O comité aprovará o seu regulamento interno.
Artigo 9.o

Cooperação com comités de outros programas
informação sobre outras iniciativas comunitárias

e

1.
O comité estabelecerá uma cooperação regular e estruturada com o comité criado no âmbito do programa de acção
para a execução de uma política de formação profissional da
Comunidade «Leonardo da Vinci», bem como com o comité
criado no âmbito do programa de acção comunitário «Juventude».
2.
Para assegurar a coerência do presente programa com
outras medidas a que se refere o artigo 11.o, a Comissão
manterá o comité regularmente informado das iniciativas
comunitárias de educação, formação e juventude, incluindo a
cooperação com países terceiros e organizações internacionais.
Artigo 10.o

1.
As medidas necessárias à execução da presente decisão
relativas aos assuntos adiante indicados são aprovadas pelo
procedimento de gestão a que se refere o n.o 2 do artigo 8.o

Disposições financeiras

a) O plano de trabalho anual, incluindo prioridades, temas
para acções conjuntas, bem como os critérios e procedimentos de selecção;

1.
O enquadramento financeiro para a execução do presente
programa, para o período referido no artigo 1.o, é fixado em
1 850 milhões de euros.

b) O apoio financeiro a prestar pela Comunidade (montantes,
prazos e beneficiários) e as orientações gerais para a
execução do programa;

2.
As dotações anuais são autorizadas pela autoridade orçamental dentro do limite das perspectivas financeiras.

c) O orçamento anual e a repartição de fundos entre as diferentes acções do programa;

Artigo 11.o

d) A repartição de fundos entre os Estados-Membros para as
acções a gerir de forma descentralizada;
e) As regras de acompanhamento e avaliação do programa e
de divulgação e transferência de resultados;
f) As propostas da Comissão para a selecção de projectos,
incluindo os previstos na acção 7 (acções conjuntas).

Coerência e complementaridade
1.
A Comissão assegurará, em cooperação com os Estados-Membros, a coerência e complementaridade globais com
outras políticas, instrumentos e acções comunitárias relevantes.
O programa contribuirá para a realização dos objectivos da
política da Comunidade em matéria de igualdade, igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres, e de promoção da
integração social.
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A Comissão assegurará uma ligação eficaz entre o presente
programa e os programas e acções no domínio da educação
conduzidos no âmbito da cooperação da Comunidade com
países terceiros e organizações internacionais competentes.
2.
A Comissão e os Estados-Membros terão em conta, na
aplicação das medidas do presente programa, as prioridades
definidas nas orientações sobre o emprego adoptadas pelo
Conselho, no âmbito de uma estratégia coordenada para o
emprego.
Artigo 12.o
Participação dos países da EFTA/EEE, dos países associados
da Europa Central e Oriental, de Chipre, de Malta e da
Turquia
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impacto das acções executadas, tendo em conta os objectivos
definidos no artigo 2.o, e ponderará também o impacto do
programa na sua globalidade.
Esta avaliação incidirá igualmente sobre a complementaridade
entre as acções realizadas no âmbito do presente programa e as
acções realizadas no âmbito de outras políticas, instrumentos e
acções comunitárias relevantes.
O presente programa será sujeito a avaliações externas, independentes e regulares, segundo critérios definidos nos termos
do n.o 2 do artigo 8.o
3.
Os Estados-Membros enviarão à Comissão relatórios
sobre a execução e o impacto do presente programa, respectivamente, até 31 de Dezembro de 2003 e 30 de Junho de 2007.

No âmbito do presente programa e nos termos do n.o 2 do
artigo 8.o, a Comissão pode cooperar com países terceiros e
com as organizações internacionais competentes, em particular
com o Conselho da Europa.

4.
A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu, ao
Conselho, ao Comité Económico e Social e ao Comité das
Regiões:
— quando da adesão de novos Estados-Membros, um relatório
sobre as respectivas consequências financeiras para o
programa, eventualmente seguido de propostas para obviar
às consequências dessas adesões para o programa, segundo
o Acordo interinstitucional, de 6 de Maio de 1999, entre o
Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a
disciplina orçamental, e as conclusões do Conselho
Europeu de Berlim, de Março de 1999. O Parlamento
Europeu e o Conselho pronunciar-se-ão sobre essas
propostas o mais rapidamente possível,
— até 30 de Junho de 2004, um relatório de avaliação intercalar sobre os resultados e os aspectos qualitativos e quantitativos da execução do presente programa,
— até 31 de Dezembro de 2006, uma comunicação sobre a
continuação do presente programa,
— até 31 de Dezembro de 2007, um relatório de avaliação ex
post.

Artigo 14.o

Artigo 15.o

Acompanhamento e avaliação

Entrada em vigor

1.
O presente programa será acompanhado regularmente
pela Comissão, em cooperação com os Estados-Membros. Os
resultados do processo de acompanhamento e de avaliação
devem ser utilizados na execução do programa.

A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente programa está aberto à participação:
— dos países da EFTA/EEE, nas condições definidas no Acordo
EEE,
— dos países associados da Europa Central e Oriental (PECO),
nas condições definidas nos acordos europeus, nos seus
protocolos complementares e nas decisões dos respectivos
Conselhos de Associação,
— de Chipre, financiada por dotações suplementares, segundo
regras a acordar com aquele país,
— de Malta e da Turquia, financiada por dotações suplementares, nos termos do Tratado.
Artigo 13.o
Cooperação internacional

O acompanhamento incluirá os relatórios referidos no n.o 3 e
actividades específicas.
2.
O presente programa será avaliado regularmente pela
Comissão, em cooperação com os Estados-Membros. Esta
avaliação destina-se a verificar a pertinência, a eficácia e o

Feito em Bruxelas, em 24 de Janeiro de 2000.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

A Presidente

O Presidente

N. FONTAINE

J. GAMA
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ANEXO
I. INTRODUÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Os objectivos definidos no artigo 2.o serão realizados através das acções estabelecidas no presente anexo com base nas
medidas comunitárias descritas no artigo 3.o
2. As disposições relativas ao calendário, às condições de apresentação das candidaturas e aos critérios de elegibilidade e
selecção serão determinadas nos termos do n.o 2 do artigo 8.o e publicadas regularmente pela Comissão, no «Guia
Sócrates do candidato». Serão, além disso, publicados convites à apresentação de propostas, que especifiquem os
prazos de apresentação das mesmas.
3. No âmbito das actividades de mobilidade das pessoas, deve ser dispensada uma preparação linguística adequada de
modo a garantir que os beneficiários possam dispor das competências necessárias na ou nas línguas de ensino do
estabelecimento de acolhimento. Deverão ser tomadas as disposições organizativas adequadas nos estabelecimentos
nacionais e de acolhimento para garantir o máximo benefício da actividade de mobilidade em causa.
4. Os projectos coordenados por universidades no âmbito das diversas acções do programa deverão fazer parte do
contrato institucional dessas universidades, tal como previsto na acção 2.
5. Podem ser tomadas medidas de apoio à promoção do acesso e da participação de pessoas com necessidades
específicas em matéria de educação. Quando adequado, podem ser desenvolvidas acções positivas de promoção da
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. As actividades que destaquem especialmente os aspectos
interculturais ou a promoção da competência noutras línguas da Comunidade, as menos utilizadas e as menos
ensinadas, serão especialmente favorecidas. Em todas as acções do programa será fomentada a promoção de todos os
tipos de ensino aberto e à distância, bem como a utilização adequada das tecnologias da informação e da comunicação. Será prestada especial atenção à difusão de resultados em todas as acções do programa.

II. ACÇÕES COMUNITÁRIAS
No presente anexo são previstos dois grandes tipos de acções:
— o primeiro, acções 1 a 3, refere-se às três etapas fundamentais da educação ao longo da vida (escola, universidade e
outras),
— o segundo, acções 4 a 8, refere-se a medidas transversais em domínios como as línguas, as tecnologias da informação
e da comunicação (TIC) para fins educativos, incluindo designadamente o multimédia didáctico e o intercâmbio de
informações, bem como as questões de interesse horizontal como a inovação, a difusão de resultados, as acções
conjuntas e a avaliação do programa.
ACÇÃO 1:

«COMENIUS»: ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

Acção 1.1:

Parcerias entre escolas

Acção 1.2:

Formação inicial e em exercício do pessoal do ensino básico e secundário

Acção 1.3:

Redes relacionadas com parcerias entre escolas e com a formação de pessoal do ensino básico e
secundário.

ACÇÃO 2:

«ERASMUS»: ENSINO SUPERIOR

Acção 2.1:

Cooperação interuniversitária europeia

Acção 2.2:

Mobilidade de estudantes e professores universitários

Acção 2.3:

Redes temáticas

ACÇÃO 3:

«GRUNDTVIG»: EDUCAÇÃO DE ADULTOS E OUTROS PERCURSOS EDUCATIVOS

ACÇÃO 4:

«LÍNGUA»: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS

ACÇÃO 5:

«MINERVA»: ENSINO ABERTO E À DISTÂNCIA, INFORMAÇÃO E TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO

ACÇÃO 6:

OBSERVAÇÃO E INOVAÇÃO

Acção 6.1:

Observação dos sistemas, políticas e inovações educativos

Acção 6.2:

Iniciativas inovadoras adaptadas às novas necessidades

ACÇÃO 7:

ACÇÕES CONJUNTAS

ACÇÃO 8:

MEDIDAS DE ACOMPANHAMENTO
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ACÇÃO 1: «COMENIUS»: ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
Comenius destina-se a melhorar a qualidade e a reforçar a dimensão europeia do ensino escolar, em especial através do
incentivo à cooperação transnacional entre as escolas, contribuindo para a melhoria da evolução profissional do pessoal
directamente interveniente no sector do ensino escolar, e a promover o conhecimento de línguas e a consciência
intercultural.
Acção 1.1: Parcerias entre escolas
1. A Comunidade incentivará a constituição de parcerias multilaterais transnacionais entre escolas. Essas parcerias podem
também incluir outros organismos apropriados, como estabelecimentos de formação de professores, instituições e
autarquias locais, empresas ou estabelecimentos culturais, e organizações de pais, de alunos e outras organizações
envolvidas.
2. Pode ser prestada assistência financeira da Comunidade aos seguintes projectos:
a) Projectos que se centrem num ou em vários tópicos de interesse comum para os estabelecimentos de ensino
participantes, que incluam:
— a participação dos alunos na preparação e nas actividades do projecto, incluindo a mobilidade relacionada com
o projecto, se for caso disso,
— a mobilidade dos professores, a fim de preparar e garantir o acompanhamento de um projecto ou de leccionar
noutro Estado-Membro, incluindo estágios nas empresas,
— a elaboração de material didáctico e o intercâmbio de boas práticas;
b) Projectos especialmente destinados ao ensino e à aprendizagem das línguas oficiais da Comunidade, bem como do
irlandês (uma das línguas em que estão redigidos os Tratados que instituem as Comunidades Europeias) e do
luxemburguês (língua falada em todo o território do Luxemburgo), incluindo em regiões fronteiriças dos Estados-Membros, as línguas oficiais da Comunidade faladas em regiões limítrofes de outros Estados-Membros. Estes
projectos podem ser bilaterais, especialmente quando, entre essas línguas, visem uma das menos usadas ou
ensinadas, e devem abranger intercâmbios de alunos para além das actividades mencionadas na alínea a);
c) Projectos destinados a promover a consciência intercultural, nomeadamente os que se destinam a ajudar a
combater o racismo e a xenofobia ou a responder às necessidades específicas dos filhos dos trabalhadores
migrantes, dos ciganos e pessoas sem local de residência permanente e dos trabalhadores itinerantes;
d) Projectos que tratem de assuntos relacionados com alunos com necessidades educativas especiais, e que dediquem
especial atenção à integração desses alunos no sistema geral de escolaridade.
3. As escolas que pretendam participar nesta acção apresentarão uma descrição global sucinta das actividades que
tencionam realizar durante o ano lectivo seguinte («Plano Comenius»). Este plano deve permitir que as agências
nacionais Sócrates tenham em conta o desenvolvimento global das actividades europeias da respectiva escola quando
procederem à selecção ao abrigo da presente acção.
Acção 1.2: Formação inicial e em exercício do pessoal do ensino básico e secundário
1. A Comunidade apoiará projectos multilaterais realizados por estabelecimentos e organismos que participem na
formação inicial ou em exercício do pessoal directamente envolvido na educação escolar. A participação das escolas e
de outros agentes do mundo educativo descritos no artigo 4.o da decisão deve ser incentivada, bem como, quando
adequado, dos organismos de tutela a nível regional e local.
2. Pode ser prestada assistência financeira da Comunidade às seguintes acções e projectos:
Acções de mobilidade
a) Mobilidade para efeitos de formação inicial, incluindo estágios práticos e contratos como assistente linguístico e
colocação em empresas;
b) Mobilidade para efeitos de formação em exercício e de actualização das aptidões do pessoal educativo escolar
qualificado;
c) Mobilidade de duração limitada, incluindo cursos de imersão total para professores de línguas, reciclagem de
docentes para o ensino das línguas, para professores qualificados que tencionem regressar a curto prazo ao
exercício da profissão como professores de línguas e para pessoal docente de outras disciplinas que devem ou
desejam ensinar numa língua estrangeira;
Projectos de cooperação multilateral relativos a:
d) Contributos para a criação de currículos, cursos, módulos ou material didáctico num contexto de reforço da
dimensão europeia da educação escolar;
e) Actividades de formação e intercâmbio de informações sobre gestão de estabelecimentos de ensino e serviços afins,
como orientação e aconselhamento;
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f) Actividades de ensino, formação e intercâmbio de informações destinadas a reforçar a consciência intercultural na
educação escolar ou a promover a integração e a melhoria dos resultados escolares dos filhos de trabalhadores
migrantes, ciganos, pessoas sem local de residência permanente e trabalhadores itinerantes;
g) Actividades de formação e desenvolvimento de pessoal implicado na educação de alunos de risco e com
necessidades especiais de educação.

Acção 1.3: Redes relacionadas com parcerias escolares e formação de pessoal do ensino básico e secundário
A Comunidade promoverá a colocação em rede das parcerias entre escolas e de projectos relacionados com a formação
do pessoal do ensino básico e secundário, apoiados no âmbito das acções 1.1 e 1.2 respectivamente, para permitir a
cooperação sobre temas de interesse comum, a difusão de resultados e de boas práticas e a reflexão sobre aspectos
qualitativos e inovadores do ensino básico e secundário. As redes de formação de pessoal serão desenvolvidas, se for caso
disso, em estreita cooperação com as «redes temáticas» universitárias previstas na acção Erasmus.

ACÇÃO 2: «ERASMUS»: ENSINO SUPERIOR
Erasmus destina-se a melhorar a qualidade e reforçar a dimensão europeia do ensino superior, incentivar a cooperação
transnacional entre universidades; dar um impulso à mobilidade europeia no sector do ensino superior e melhorar a
transparência e o reconhecimento de estudos e habilitações em toda a Comunidade.
As universidades participantes celebrarão com a Comissão «contratos institucionais» que abrangerão o conjunto das
actividades Erasmus aprovadas. Esses contratos terão normalmente a duração de três anos e serão renováveis.

Acção 2.1: Cooperação interuniversitária europeia
1. A Comunidade apoiará actividades de cooperação interuniversitária incluindo o desenvolvimento de projectos
inovadores, desenvolvidas por universidades em colaboração com parceiros de outros Estados-Membros que impliquem, se for caso disso, outros agentes da Comunidade educativa, tal como consta do artigo 4.o da decisão.
2. Pode ser prestada assistência financeira da comunidade:
a) À organização da mobilidade de estudantes e professores universitários;
b) Ao desenvolvimento e execução conjuntos de programas de estudos, módulos, cursos intensivos ou outras
actividades pedagógicas, nomeadamente pluridisciplinares, incluindo o ensino de matérias noutras línguas;
c) À consolidação, alargamento e desenvolvimento do Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS) com vista
a facilitar o reconhecimento académico noutros Estados-Membros.

Acção 2.2: Mobilidade de estudantes e professores universitários
1. A Comunidade apoiará acções de mobilidade transnacional relativas a:
a) Estudantes, nos termos do ponto 2;
b) Professores universitários, para efeitos de realização de missões de ensino susceptíveis de reforçar a dimensão
europeia ou ampliar o leque de cursos ministrados pelas universidades em questão.
2. Os estudantes que, após terem completado pelo menos o seu primeiro ano de estudos, passem períodos de estudo de
três a doze meses noutro Estado-Membro no contexto da presente acção, serão considerados «estudantes Erasmus»,
independentemente de terem obtido apoio financeiro nos termos do ponto 3. Esses períodos são plenamente
reconhecidos ao abrigo dos acordos interuniversitários previstos nos contratos institucionais e podem incluir estágios
integrados em empresas, se for caso disso. As universidades de acolhimento abster-se-ão de exigir o pagamento de
propinas aos estudantes Erasmus. Os estudantes com necessidades específicas deverão ser objecto de especial atenção.
3. Pode ser prestada assistência financeira da Comunidade:
— à mobilidade de estudantes. Na concessão de bolsas, os Estados-Membros podem tomar devidamente em
consideração a situação económica dos candidatos. Dado que o auxílio comunitário abrange apenas parte dos
custos da mobilidade de estudantes, pede-se aos Estados-Membros que contribuam para os fundos necessários.
Neste sentido devem continuar a ser pagas as prestações de empréstimos ou bolsas de que os estudantes dispõem
no Estado-Membro de origem, durante o período de estudo no Estado-Membro de acolhimento,
— à mobilidade de professores universitários,
— às medidas preparatórias, nos termos da secção IV.B, ponto 4.
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Acção 2.3: Redes temáticas
A Comunidade promoverá a criação e a consolidação de redes temáticas que possibilitem, cada uma, um amplo
agrupamento de universidades que cooperem no âmbito de temas relativos a uma ou mais disciplinas ou a outros temas
de interesse comum com o objectivo de divulgar a inovação, facilitar a difusão das boas práticas, estimular a reflexão
sobre aspectos qualitativos e inovadores do ensino superior, melhorar os métodos pedagógicos e promover o desenvolvimento de programas comuns e de cursos especializados. É incentivada a participação de representantes da comunidade
científica, de associações profissionais e do mundo socioeconómico. Será prestada especial atenção à difusão de
resultados.

ACÇÃO 3: «GRUNDTVIG»: EDUCAÇÃO DE ADULTOS E OUTROS PERCURSOS EDUCATIVOS
1. Em complemento das acções 1 (ensino básico e primário) e 2 (ensino superior), esta acção destina-se a incentivar a
dimensão europeia na aprendizagem ao longo da vida e a contribuir — através do reforço da cooperação transnacional — para a inovação e uma melhor disponibilidade, acessibilidade e qualidade de outros percursos educativos,
bem como a promover a aprendizagem das línguas. A acção tem como destinatários as pessoas que, independentemente da idade, procurem acesso a conhecimentos e competências no âmbito da educação formal ou informal ou por
meio de aprendizagem autónoma, melhorando assim a sua consciencialização cultural e a sua empregabilidade, e
reforçando a sua capacidade para progredir em termos educativos e desempenhar um papel pleno e activo na
sociedade.
2. Pode ser prestada assistência financeira da Comunidade a projectos e iniciativas transnacionais destinadas a fomentar:
a) A procura individual de aprendizagem nos adultos e a sua participação em actividades de aprendizagem ao longo
da vida;
b) A aquisição ou a actualização de competências por parte de pessoas sem instrução e qualificações básicas;
c) O desenvolvimento, intercâmbio e divulgação de metodologias e boas práticas educativas inovadoras, incluindo o
desenvolvimento e difusão de módulos e material didáctico apropriado;
d) O desenvolvimento de serviços de informação e apoio para formandos adultos educadores de adultos, incluindo
serviços relacionados com orientação e aconselhamento;
e) O desenvolvimento de meios e métodos de avaliação, validação ou certificação dos conhecimentos, aptidões e
competências adquiridas pelos formandos adultos, inclusive através de aprendizagem activa ou autónoma ou de
educação informal;
f) O aperfeiçoamento das competências em outras línguas comunitárias ou o reforço da consciência internacional
entre os formandos adultos e as pessoas envolvidas na educação de adultos;
g) O desenvolvimento da formação inicial ou em exercício, para o pessoal docente deste ramo;
h) Visitas e intercâmbio de pessoas, incluindo as que se dedicam à educação de adultos ou à formação de educadores
de adultos;
i) Projectos destinados a formandos adultos com necessidades educativas especiais.
3. A Comunidade também incentiva a criação de redes europeias para reforçar os laços entre os diferentes agentes neste
domínio, por forma a permitir-lhes cooperar numa base mais duradoura no que respeita a temas de interesse comum,
e a realçar a sua consciência da dimensão europeia da educação.

ACÇÃO 4: «LÍNGUA»: ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS
1. O objectivo da presente acção é apoiar medidas transversais relativas à aprendizagem de línguas, a fim de ajudar a
promover e manter a diversidade linguística na Comunidade, melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem das
línguas e facilitar o acesso a oportunidades de aprendizagem linguística ao longo da vida, talhadas segundo as
necessidades individuais. Será prestada especial atenção à intensificação de contactos transnacionais entre os profissionais do ensino das línguas e junto dos responsáveis pelas políticas do ensino das línguas em toda a Comunidade e em
todos os sectores da educação. Assim, a acção Língua complementa e enriquece as medidas relacionadas com a
promoção da aprendizagem das línguas no âmbito de outras acções do presente programa, em especial as acções 1, 2
e 3.
2. Neste contexto, o ensino de línguas abrange o ensino e a aprendizagem, enquanto línguas estrangeiras, de todas as
línguas oficiais da Comunidade, bem como do irlandês (uma das línguas em que foram redigidos os Tratados que
instituem as Comunidades Europeias) e do luxemburguês (língua falada em todo o território do Luxemburgo). Em
todo o programa será prestada especial atenção à promoção, entre essas línguas, das menos usadas ou ensinadas.
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3. Pode ser prestada assistência financeira da Comunidade aos seguintes projectos e actividades transnacionais de
aprendizagem das línguas:
a) Actividades de sensibilização concebidas de modo a chamar a atenção para a importância da aprendizagem de
línguas e para a possibilidade de a concretizar;
b) Actividades destinadas a promover e/ou difundir inovações e boas práticas, como a aprendizagem precoce das
línguas ou a compreensão multilíngue;
c) Desenvolvimento e intercâmbio de currículos, produção de novos materiais didácticos e melhoria de métodos e
instrumentos de certificação para o reconhecimento dos conhecimentos linguísticos;
d) Intercâmbio de informações e criação de redes transnacionais de centros de recursos;
e) Desenvolvimento de medidas de promoção da competência em línguas estrangeiras necessária em situações e
contextos específicos, na medida em que não estejam relacionados com profissões específicas;
f) Tratamento dos problemas decorrentes do futuro alargamento da Comunidade, no domínio do ensino e aprendizagem das línguas.

ACÇÃO 5: «MINERVA»: ENSINO ABERTO E À DISTÂNCIA, TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO
NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO
1. A presente acção tem por objectivo apoiar medidas transversais relativas ao ensino aberto e à distância (EAD), bem
como à utilização das tecnologias da informação e de comunicação (TIC), incluindo o multimédia, no contexto
educativo. A acção complementa e enriquece assim as medidas correspondentes estabelecidas no âmbito das outras
acções do presente programa.
Estas medidas têm um triplo objectivo:
— promover uma melhor compreensão, por parte dos professores, dos formandos, dos responsáveis pela tomada de
decisões em matéria de ensino e do público em geral, das implicações do EAD, e em especial das TIC, para a
educação, e uma utilização crítica e responsável dos instrumentos e métodos que utilizam essas tecnologias para
fins pedagógicos,
— apoiar a sensibilização para a necessidade de garantir que a componente pedagógica seja devidamente tida em
conta no desenvolvimento de produtos didácticos baseados nas TIC, incluindo o multimédia,
— promover o acesso a métodos melhorados, a recursos didácticos e a resultados obtidos, em especial através do
intercâmbio transnacional de informação, experiências e boas práticas.
2. Pode ser prestada assistência financeira da Comunidade aos seguintes projectos e actividades:
a) Projectos e estudos destinados a auxiliar os intervenientes no processo educativo a compreender e a explorar os
processos inovadores em curso, em especial no que se refere à utilização de TIC no ensino e na aprendizagem, ao
desenvolvimento de instrumentos e abordagens inovadores, assim como aos métodos para a fixação de critérios de
avaliação da qualidade de produtos e serviços educativos baseados nas TIC;
b) Projectos de desenvolvimento e ensaio de novos métodos, módulos e recursos de EAD e de TIC;
c) Projectos de desenvolvimento e interconexão de serviços e sistemas fornecedores de informação destinada aos
professores, responsáveis pela tomada de decisões e outros intervenientes no processo educativo sobre métodos e
recursos educativos que utilizem o EAD e as TIC;
d) Actividades de apoio ao intercâmbio de ideias e de experiências sobre EAD e a utilização de TIC na educação, em
especial a criação de redes entre centros de recursos, estabelecimentos de formação de professores, peritos,
responsáveis pela tomada de decisões e coordenadores de projectos, relativamente a temas de interesse comum.

ACÇÃO 6: OBSERVAÇÃO E INOVAÇÃO
A presente acção contribui para melhorar a qualidade e a transparência dos sistemas educativos e promover o processo da
inovação educativa na Europa, através do intercâmbio de informação e de experiências, da identificação das boas práticas,
da análise comparativa dos sistemas e das políticas neste domínio, assim como do debate e análise de assuntos de
interesse comum em matéria de política educativa a estabelecer pelo Conselho.
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Acção 6.1: Observação dos sistemas, políticas e inovação no domínio da educação
1. Optimizando, sempre que possível, a utilização das estruturas existentes, a presente acção consiste no seguinte:
a) Recolha de dados estatísticos e descritivos, e análise comparativa das políticas e sistemas educativos nos Estados-Membros;
b) Desenvolvimento de métodos para a avaliação da qualidade da educação, incluindo a produção de indicadores e de
critérios adequados;
c) Criação e actualização de bases de dados e outras fontes de informação sobre experiências inovadoras;
d) Difusão das experiências resultantes de actividades relevantes apoiadas a nível da Comunidade e dos Estados-Membros;
e) Simplificação do reconhecimento de diplomas, qualificações e períodos de aprendizagem a todos os níveis de
ensino noutros Estados-Membros.
2. Para o efeito, pode ser prestada assistência financeira à Comunidade:
a) À rede de informação sobre educação na Europa, «Eurydice», constituída pela unidade europeia e pelas unidades
nacionais estabelecidas pela Comissão e pelos Estados-Membros, respectivamente, para que possa contribuir
plenamente para a execução da presente acção. A rede servirá designadamente para a recolha e o intercâmbio de
informações sobre as políticas e sistemas educativos, para criação de bases de dados, para a elaboração de estudos
comparativos e para a produção de indicadores. Quando necessário, a rede Eurydice procurará obter o apoio de
peritos externos;
b) À organização e participação em visitas de estudo multilaterais «Arion» para os responsáveis pela tomada de
decisões e os quadros de direcção de estabelecimentos de ensino em qualquer sector da educação, destinadas a
facilitar o intercâmbio de informações e experiências relativas a assuntos de interesse mútuo para os Estados-Membros. A Comissão e os Estados-Membros deverão assegurar uma divulgação adequada dos resultados das
visitas e promover a sua interactividade com outras acções desenvolvidas no âmbito do presente programa;
c) À colocação em rede de institutos e outros organismos devidamente qualificados que se dediquem à análise de
sistemas e políticas educativas, bem como dos organismos que se dediquem à avaliação da qualidade do ensino;
d) A estudos, análises, projectos-piloto, seminários, intercâmbios de peritos e outras acções adequadas relacionadas
com assuntos de interesse para a política comum de educação que reunam os responsáveis pela tomada de
decisões, sendo os temas prioritários definidos pelo Conselho. A Comissão pode recorrer aos serviços de um grupo
de peritos que lhe preste assistência para assegurar a fiabilidade do trabalho de análise efectuado no âmbito dessas
actividades. As disposições para a criação do grupo serão determinadas nos termos do n.o 2 do artigo 8.o da
decisão;
e) Às actividades destinadas a promover o reconhecimento de diplomas, qualificações e períodos de aprendizagem,
nomeadamente estudos, análises, projectos-piloto e intercâmbio de experiências e informações. A rede comunitária
de Centros nacionais de informação sobre o reconhecimento académico (Naric) deve contribuir plenamente para a
realização deste objectivo. Esta rede deve, nomeadamente, coligir e difundir informações validadas necessárias para
efeitos de reconhecimento académico, tendo também em consideração as sinergias com o reconhecimento
profissional de diplomas.
3. Na execução da presente acção, assegurar-se-á uma estreita cooperação, nomeadamente com o Serviço de Estatística
das Comunidades Europeias (Eurostat), com o Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional
(Cedefop), com a Fundação europeia para a formação (FEF) e com as organizações internacionais adequadas,
nomeadamente o Conselho da Europa, a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE) e a
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

Acção 6.2: Iniciativas inovadoras para fazer face a necessidades emergentes
Para além das actividades de cooperação previstas nas outras acções do presente programa, a Comunidade pode apoiar
projectos transnacionais e estudos que contribuam para a produção de inovações relativas a um ou mais sectores
educativos. Os temas a que deve ser dada prioridade serão determinados pelo Conselho e revistos regularmente para
permitir a adaptação às novas necessidades que se farão sentir no período abrangido pelo presente programa.

ACÇÃO 7: ACÇÕES CONJUNTAS
1. Nos termos do artigo 6.o da decisão, pode ser concedido apoio comunitário no âmbito deste programa a acções
conjuntas com outros programas e acções comunitários de promoção de uma Europa do conhecimento, em especial
com os programas Leonardo da Vinci e Juventude.
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2. Estas acções conjuntas podem ser realizadas através de convites comuns à apresentação de propostas sobre temas
seleccionados de interesse comum que não estejam exclusivamente abrangidos por qualquer dos programas individuais em consideração, a determinar nos termos do n.o 2 do artigo 8.o e a acordar com os comités dos outros
programas e acções em causa.
3. Serão adoptadas medidas adequadas para promover, a nível regional e local, o contacto e a interacção entre os agentes
participantes no presente programa e nos programas Leonardo da Vinci e Juventude.

ACÇÃO 8: MEDIDAS DE ACOMPANHAMENTO
1. Pode ser prestada assistência financeira da Comunidade às seguintes iniciativas destinadas à promoção dos objectivos
do presente programa, desde que essas iniciativas não sejam elegíveis ao abrigo de outras acções do programa:
a) Actividades de sensibilização para promover a cooperação no domínio da educação, incluindo o apoio a concursos
adequados e outros acontecimentos destinados a reforçar a dimensão europeia da educação;
b) Actividades transnacionais realizadas por associações e outras organizações não governamentais activas na área da
educação, bem como por organizações que se dediquem à orientação e aconselhamento escolar;
c) Conferências e colóquios relativos a inovações nos sectores visados pelo programa;
d) Actividades destinadas à formação de pessoas responsáveis pela gestão de projectos de cooperação europeia no
domínio educativo;
e) Medidas de valorização e de difusão dos resultados dos projectos e das actividades apoiadas pelo presente
programa ou no âmbito da sua fase anterior;
f) Actividades que impliquem a cooperação com países terceiros e com as organizações internacionais competentes,
nomeadamente o Conselho da Europa, nos termos do artigo 13.o da decisão.
2. Será prestada assistência financeira da Comunidade para apoiar as actividades das agências nacionais Sócrates criadas
pelos Estados-Membros nos termos do artigo 5.o da decisão, bem como para assegurar um dispositivo eficaz de
acompanhamento e de avaliação do presente programa.
3. Na execução do programa, a Comissão pode recorrer a peritos e a organismos de assistência técnica cujo financiamento pode ser assegurado no âmbito do enquadramento financeiro do programa. Além disso, a Comissão pode
organizar seminários, colóquios ou outros encontros de peritos susceptíveis de facilitar a execução do programa e
desenvolver acções de informação, publicação e difusão adequadas.

III. PROCESSO DE SELECÇÃO
O processo de apresentação e de selecção das actividades referidas no presente anexo é o seguinte:
1. Acções descentralizadas
São consideradas «descentralizadas» as seguintes acções, ao abrigo das quais os Estados-Membros adoptam as decisões
de selecção:
a) — Acção 1.1 (Parcerias entre escolas)
— Acção 1.2 ponto 2, alíneas a), b), c) (Acções de mobilidade no âmbito de parcerias de formação para o pessoal
educativo)
— Acção 3, ponto 2, alínea h) (Visitas e intercâmbio no âmbito da educação de adultos)
— Acção 6.1, ponto 2, alínea b), (Visitas de estudo Arion)
— Visitas preparatórias no âmbito de todas as acções
Os pedidos de assistência financeira no âmbito destas acções são apresentados às agências nacionais Sócrates
designadas pelos Estados-Membros nos termos do artigo 5.o da Decisão. Os Estados-Membros, com o apoio das
agências nacionais Sócrates, organizarão a selecção dos projectos e prestarão assistência financeira aos requerentes
aprovados, de acordo com as orientações gerais a definir nos termos do n.o 2 do artigo 8.o da decisão;
b) Acção 2.2, ponto 3 (Mobilidade de estudantes e professores universitários)
A prestação de assistência financeira a estudantes e a professores universitários, para efeitos de mobilidade, assim
como para a organização da mobilidade de estudantes e professores universitários no âmbito dos contratos
institucionais previstos na acção 2.1, é efectuada pelos Estados-Membros, com o apoio das agências nacionais
Sócrates designadas nos termos do artigo 5.o da decisão, tendo em conta a actuação anterior das universidades em
causa, de acordo com as orientações gerais a definir nos termos do n.o 2 do artigo 8.o da decisão.
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2. Acções centralizadas
São consideradas «centralizadas» as seguintes acções, ao abrigo das quais a Comissão adopta as decisões de selecção:
a) — Acção 1.2, ponto 2, alíneas d), e), f) e g) (Actividades de cooperação multilateral)
— Acção 3, ponto 2, alíneas a) a g) e i) (Actividades de cooperação multilateral)
— Acção 4 (Língua)
— Acção 5 (Minerva)
— Acção 6.2 (Iniciativas inovadoras)
Na selecção de projectos no âmbito destas acções, é aplicável o seguinte processo:
i) Os coordenadores de projecto apresentarão uma proposta de projecto à Comissão e enviarão uma cópia às
agências nacionais Sócrates designadas pelo respectivo Estado-Membro;
ii) A Comissão, coadjuvada por peritos independentes, avaliará os projectos de propostas. As agências nacionais
podem apresentar à Comissão as respectivas avaliações dessas propostas;
iii) Quando a avaliação da Comissão difira do parecer das agências nacionais do país coordenador sobre qualidade
ou adequação do projecto, a Comissão consultará o Estado-Membro interessado, a pedido deste. Esse processo
de consulta não pode durar mais de duas semanas;
iv) A Comissão apresentará ao comité uma proposta de selecção final (projectos a financiar e montantes a atribuir)
nos termos do n.o 2 do artigo 8.o da decisão;
v) Depois de ter recebido o parecer do comité, a Comissão estabelecerá a lista dos projectos seleccionados e
definirá os montantes a atribuir.
Em casos excepcionais, devidos nomeadamente à dimensão e natureza das actividades em causa, pode ser adoptado
um processo em duas fases. Nesses casos, o processo definido supra será precedido da apresentação e selecção de
pré-propostas. A respectiva decisão e as disposições relativas a esta pré-selecção serão adoptadas nos termos do n.o
2 do artigo 8.o da decisão;
b) — Acção 1.3. (Redes relacionadas com parcerias escolares e formação de pessoal do ensino básico e secundário)
— Acção 2.1 (Cooperação interuniversitária europeia)
— Acção 2.3 (Redes temáticas Erasmus)
— Acção 3.3 (Redes de educação de adultos)
— Acção 6.1, ponto 2, alíneas a), c), d) e e) (Observações)
— Acção 8 (Medidas de acompanhamento)
Os projectos de propostas no âmbito destas acções são apresentados à Comissão. Quanto às acções 1.3, 2.3 e 3.3, a
Comissão analisará os projectos de propostas, coadjuvada por peritos independentes. As decisões relativas aos
projectos de propostas são adoptadas pela Comissão após recepção do parecer do comité nos termos do n.o 2 do
artigo 8.o da decisão.
O processo em duas fases referido no último parágrafo da secção III, ponto 2, alínea a) é aplicável às acções 1.3, 2.3 e
3.3 nas mesmas condições daquele parágrafo.
3. Acções conjuntas
Os processos de selecção no âmbito da acção 7 do programa (Acções conjuntas) serão definidos nos termos do n.o 2
do artigo 8.o da decisão. Se necessário, os processos acima definidos podem ser adaptados para preencher os requisitos
específicos das acções conjuntas em causa. A Comissão envidará todos os esforços para garantir a melhor coordenação possível entre esses processos e os que forem adoptados no âmbito de outros programas ou acções comunitários com os quais são executadas as referidas acções conjuntas.
4. A Comissão, assistida pelos Estados-Membros, procurará assegurar que as decisões de selecção sejam comunicadas aos
requerentes até, o mais tardar, cinco meses a contar do termo do prazo de apresentação de pedidos ao abrigo da acção
em causa. Para os projectos seleccionados de acordo com um processo em duas fases, previsto no ponto III.2, alíneas
a) e b), essa exigência é aplicável apenas à segunda fase da selecção (projecto de proposta completa).
5. A Comissão e, no caso de acções descentralizadas, os Estados-Membros deverão procurar assegurar a melhor
coordenação possível entre os processos e os prazos de apresentação e selecção de pedidos de apoio, respectivamente,
no âmbito deste programa e dos programas comunitários nos domínios da formação profissional e da juventude.
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IV. DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS

A. Acções descentralizadas
1. Os fundos comunitários destinados a apoiar financeiramente as acções identificadas como descentralizadas na
secção III, ponto 1, são distribuídos pelos Estados-Membros de acordo com as seguintes fórmulas:
a) É atribuído a cada Estado-Membro um montante mínimo a determinar consoante as possibilidades orçamentais
para a acção em causa;
b) O remanescente será atribuído aos diferentes Estados-Membros em função:
i) das diferenças de custo de vida entre o Estado-Membro de origem e o Estado-Membro de acolhimento;
ii) da distância e do preço da viagem entre o Estado-Membro de origem e o Estado-Membro de acolhimento, a
calcular a partir do preço mínimo para a viagem em questão;
iii) da população do país em:
— alunos e professores do ensino básico e secundário para a acção 1.1 (Parcerias entre escolas) e a acção
1.2 ponto 2, alíneas a), b) e c) (Acções de mobilidade no âmbito de parcerias de formação para o
pessoal do ensino básico e secundário),
— estudantes do ensino superior para a acção 2.2, ponto 3 (Mobilidade de estudantes). O número de
diplomados terá um alcance limitado, sendo um factor subsidiário e complementar, a determinar nos
termos do n.o 2 do artigo 8.o da decisão, na eventual repartição pelos Estados-Membros,
— professores universitários para a acção 2.2, ponto 3 (Mobilidade de professores universitários).
2. Os fundos comunitários assim distribuídos são geridos pelos Estados-Membros com o apoio das agências
nacionais Sócrates previstas no artigo 5.o da decisão.
3. A Comissão, em cooperação com os Estados-Membros, adoptará as medidas necessárias para promover uma
participação equilibrada nos planos comunitário, nacional e regional, bem como, no caso do ensino superior, nas
várias áreas de estudo. A parte atribuída a estas medidas não pode exceder 5 % do orçamento anual destinado ao
financiamento de cada uma das acções em questão.
4. As disposições relativas à repartição dos fundos comunitários a utilizar pelos Estados-Membros para as actividades
de mobilidade previstas no ponto 2, alínea h), da acção 3 (Visitas e intercâmbio no âmbito da educação de
adultos) e no ponto 2, segundo travessão, da acção 6.1 (Arion), para a organização da mobilidade de estudantes e
de professores universitários de acordo com o disposto no ponto III.1, alínea b) e para as visitas preparatórias,
serão adoptadas pela Comissão após consulta do comité nos termos do n.o 2 do artigo 8.o da decisão.

B. Outras disposições
1. Tendo em conta a qualidade e quantidade dos pedidos de apoio financeiro, serão tidas em conta as seguintes
orientações quando forem atribuídos recursos nos termos do n.o 2 do artigo 8.o da decisão:
a) Os recursos a atribuir à acção 1 (Comenius) não serão inferiores a 27 % do orçamento total disponível para o
presente programa;
b) Os recursos a atribuir à acção 2 (Erasmus) não serão inferiores a 51 % do orçamento total disponivel para o
presente programa;
c) Os recursos a atribuir à acção 3 (Grundtvig) não serão inferiores a 7 % do orçamento total disponível para o
presente programa;
d) Os recursos a atribuir à assistência financeira às agências nacionais Sócrates ao abrigo da acção 8.2 e a
assistência técnica ao abrigo da acção 8.3 não serão superiores a 4,5 % do orçamento anual total disponível
para o presente programa.
As percentagens acima referidas são indicativas e podem ser adaptadas nos termos do n.o 2 do artigo 8.o da
decisão.
2. Regra geral, a assistência financeira da Comunidade concedida a projectos no âmbito do presente programa
pretende compensar parcialmente as despesas consideradas necessárias para a realização das actividades em causa
e poderão eventualmente cobrir um período máximo de três anos, sob reserva de uma revisão periódica dos
progressos alcançados. A contribuição comunitária não poderá, normalmente, ser superior a 75 % do custo total
de qualquer projecto específico, exceptuando-se o caso das medidas de acompanhamento. Podem ser concedidos
auxílios prévios para permitir a realização de visitas preparatórias dos projectos em questão.
O montante a disponibilizar no orçamento anual do programa para as actividades no âmbito da acção 8.1, alínea
f), não deve exceder 250 000 euros.
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3. A situação específica das pessoas com necessidades educativas especiais será tida em conta na determinação do
montante da assistência financeira comunitária a atribuir.
4. No que se refere às actividades que envolvem a mobilidade de pessoas, pode ser prestada assistência financeira da
Comunidade para contribuir para uma preparação adequada do período a passar noutro Estado-Membro. Essas
medidas preparatórias podem incluir, nomeadamente, cursos de línguas, informação sobre aspectos sociais e
culturais do Estado-Membro de acolhimento, etc.
V. DEFINIÇÕES
Para efeitos da presente decisão, entende-se por:
1. «Empresa», qualquer empresa do sector público ou privado, independentemente da dimensão, do estatuto jurídico ou
do sector económico em que opere, e qualquer tipo de actividade económica, incluindo a economia social;
2. «Responsável pela tomada de decisões», quem quer que desempenhe funções de gestão, avaliação, formação,
orientação ou inspecção no domínio da educação, os responsáveis deste domínio aos níveis local, regional, nacional e
ministerial;
3. «Orientação e aconselhamento», o leque de actividades, como a informação, a avaliação, a orientação e o aconselhamento, destinadas a ajudar os formandos a fazer opções em matéria de programas de educação e formação ou de
oportunidades de emprego;
4. «Aprendizagem ao longo da vida», as oportunidades de educação e de formação proporcionadas a uma pessoa ao
longo da vida que lhes permitem a aquisição, actualização e adaptação permanentes dos seus conhecimentos,
qualificações e competências;
5. «Ensino aberto e à distância», qualquer forma de ensino flexível, quer envolva ou não a utilização de tecnologias de
informação e de comunicação;
6. «Projecto», qualquer actividade de cooperação transnacional desenvolvida em conjunto por um agrupamento formal
ou informal de organizações ou instituições;
7. «Aluno», quem se encontre inscrito para fins de aprendizagem numa «escola» na acepção do presente anexo;
8. «Centro de recurso», um organismo envolvido na produção, recolha ou divulgação de documentação, material ou
metodologias relacionadas com um sector de actividade a que se refira o presente programa, como as línguas ou as
tecnologias da informação e da comunicação relacionadas com a educação;
9. «Estabelecimento escolar» ou «escola», qualquer estabelecimento de ensino geral (pré-escolar, primário ou secundário),
profissional ou técnico secundário e, excepcionalmente, no caso de medidas de promoção da aprendizagem de
línguas, estabelecimentos não escolares de aprendizagem;
10. «Parceiros sociais», a nível nacional, as organizações patronais e de trabalhadores, segundo a legislação e/ou as
práticas nacionais; a nível comunitário, as organizações patronais e de trabalhadores que participem no diálogo social
a nível comunitário;
11. «Estudante», qualquer pessoa inscrita numa universidade na acepção do presente anexo, independentemente da área
de estudos, para prosseguir estudos superiores e a obtenção de um título ou de um diploma de fim de ciclo, incluindo
o nível do doutoramento;
12. «Professor/pessoal docente», as pessoas que, pelas suas funções, participam directamente no processo educativo nos
Estados-Membros, de acordo com a organização do seu próprio sistema educativo;
13. «Universidade», qualquer estabelecimento de ensino superior, segundo a legislação ou práticas nacionais, que confira
qualificações ou títulos deste nível, independentemente da respectiva denominação nos Estados-Membros;
14. «Professor universitário», qualquer pessoa que trabalhe a esse título numa «universidade», na acepção do presente
anexo.
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REGULAMENTO (CE) N.o 254/2000 DO CONSELHO
de 31 de Janeiro de 2000
que altera o Regulamento (CEE) n. 2658/87 relativo à nomenclatura pautal estatística e à pauta
aduaneira comum
o

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

(8)

Deverá ser incentivada a colaboração dos laboratórios
aduaneiros dos Estados-Membros a fim de assegurar a
aplicação uniforme da pauta aduaneira comum e da
Taric;

(9)

A Pauta Aduaneira das Comunidades Europeias foi definida no n.o 3 do artigo 20.o do Regulamento (CEE) n.o
2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que
estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (2); por
conseguinte, já não é necessário definir a pauta aduaneira comum no presente regulamento; a utilização da
Nomenclatura Combinada para fins estatísticos para o
comércio externo está já prevista no artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 2658/87 e no artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1172/95 do Conselho, de 22 de Maio de
1995, relativo às estatísticas das trocas de bens da
Comunidade e dos seus Estados-Membros com países
terceiros (3); por conseguinte, o artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o 2658/87 pode ser suprimido;

(10)

O Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da Comissão, de 2 de
Julho de 1993, que fixa determinadas disposições de
aplicação do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do
Conselho que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (4), estabelece as regras aplicáveis aos códigos a
inscrever nas declarações aduaneiras a nível comunitário
e dos Estados-Membros;

(11)

As medidas necessárias à execução do Regulamento
(CEE) n.o 2658/87 são aprovadas nos termos da Decisão
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999,
que fixa as regras de exercício das competências de
execução atribuídas à Comissão (5),

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, os seus artigos 26.o e 133.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CEE) n.o 2658/87 (1) constitui o fundamento jurídico que rege a criação e gestão da Nomenclatura Combinada, da pauta aduaneira comum e da Pauta
Integrada das Comunidades Europeias (Taric);

(2)

A apresentação e gestão do Regulamento (CEE) n.o
2658/87, como previsto pela iniciativa SLIM (Simplificação da Legislação do Mercado Interno), devem ser
modernizadas e simplificadas;

(3)

As informações contidas no Regulamento (CEE) n.o
2658/87 e outras informações publicadas por força
desse regulamento, nomeadamente dos artigos 6.o e 9.o,
deverão, sempre que possível, ser colocadas à disposição
do público igualmente em formato electrónico;

(4)

A tabela dos direitos aduaneiros na parte II do anexo I
do Regulamento (CEE) n.o 2658/87 inclui, nas colunas 3
e 4, respectivamente, as taxas dos direitos autónomos e
as taxas dos direitos convencionais; a fim de racionalizar
e simplificar a utilização desta tabela, deve ser mantida
uma só destas colunas, que deverá indicar as taxas dos
direitos convencionais; no entanto, as excepções à aplicação da taxa dos direitos convencionais em virtude de
medidas autónomas devem ser indicadas;

(5)

Normalmente, as exigências em matéria de estatísticas
estão cobertas a nível da Nomenclatura Combinada; a
fim de limitar o número de subposições da NC e de
evitar sistemas paralelos de recolha de dados, seria mais
adequado, em certos casos, preencher essas exigências
através da criação de subdivisões Taric para fins estatísticos;

(6)

Foi criado um código de conduta para a gestão da NC a
fim de limitar o crescimento injustificado do número de
códigos NC e de subdivisões estatísticas da Taric;

(7)

É oportuno rever a actual definição da Taric, o âmbito
das suas medidas, a composição dos seus códigos e a
descrição da sua gestão, bem como a transmissão e
publicação dos dados, a fim de ter em conta a evolução
recente;

(1) JO L 256 de 7.9.1987, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2204/99 (JO L 278 de
28.10.1999, p. 1).

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CEE) n.o 2658/87 é alterado do seguinte
modo:
1. O n.o 1 do artigo 1.o passa a ter a seguinte redacção:
«1.
É criada uma nomenclatura de mercadorias, a seguir
denominada “Nomenclatura Combinada” ou, abreviadamente, “NC”, destinada a satisfazer simultaneamente as
exigências da pauta aduaneira comum, das estatísticas do
comércio externo da Comunidade e de outras políticas
comunitárias relativas à importação ou exportação de
mercadorias.».
(2) JO L 302 de 19.10.1992, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 955/1999 (JO L 119 de
7.5.1999. p. 1).
(3) JO L 118 de 25.5.1995, p. 10. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 374/98 (JO L 48 de
19.2.1998, p. 1).
(4) JO L 253 de 11.10.1993, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1662/1999 (JO L 197
de 29.7.1999, p. 25).
(5) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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2. O n.o 3 do artigo 1.o passa a ter a seguinte redacção:
«3.
A Nomenclatura Combinada consta do anexo I. No
mesmo anexo são fixadas as taxas dos direitos da pauta
aduaneira comum e, sempre que adequado, as unidades
estatísticas suplementares, bem como os outros elementos
requeridos.
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3.
Os Estados-Membros podem aditar subdivisões ou
códigos adicionais para satisfazer necessidades nacionais.
Serão atribuídos códigos de identificação a essas subdivisões ou códigos adicionais, em conformidade com o Regulamento (CEE) n.o 2454/93.»
6. O artigo 6.o passa a ter a seguinte redacção:

O anexo inclui as taxas dos direitos convencionais.

«Artigo 6.o

Porém, nos casos em que as taxas dos direitos autónomos
são inferiores às taxas dos direitos convencionais ou
quando estas últimas não forem aplicáveis, figuram igualmente no referido anexo as taxas dos direitos autónomos.»

A Taric é estabelecida, actualizada, gerida e divulgada pela
Comissão, a qual utiliza sempre que possível, meios informáticos. Toma, nomeadamente, as disposições necessárias
tendo em vista:

3. O artigo 2.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 2.

o

A Comissão estabelece uma pauta integrada das Comunidades Europeias, a seguir denominada “Taric” a fim de
satisfazer as exigências da pauta aduaneira comum, das
estatísticas do comércio externo da Comunidade, da política comercial, da política agrícola e de outras políticas
comunitárias relativas à importação ou exportação de
mercadorias.
Esta pauta baseia-se na Nomenclatura Combinada e que
compreende nomeadamente:
a) As medidas previstas no presente regulamento;
b) As subdivisões comunitárias complementares, denominadas “subposições Taric”, necessárias à aplicação de
medidas comunitárias específicas enumeradas no anexo
II;
c) Qualquer outro elemento de informação necessário à
aplicação ou à gestão dos códigos Taric e dos códigos
adicionais, como definidos nos n.os 2 e 3 do artigo 3.o;
d) As taxas dos direitos aduaneiros e outras imposições à
importação e à exportação aplicáveis, incluindo as isenções de direitos e as taxas de direitos preferenciais
aplicáveis na importação ou na exportação de mercadorias específicas;
e) As medidas enumeradas no anexo II aplicáveis na
importação ou na exportação de mercadorias específicas.»
4. O artigo 4.o é suprimido.
5. O artigo 5. passa a ter a seguinte redacção:
o

«Artigo 5.o
1.
A Taric é utilizada pela Comissão e pelos Estados-Membros para a aplicação das medidas comunitárias relativas às importações na Comunidade e às exportações da
Comunidade.
2.
Os códigos Taric e os códigos adicionais aplicam-se a
todas as importações e, em caso de necessidade, às exportações de mercadorias abrangidas pelas subposições correspondentes.

a) Integrar na Taric todas as medidas enumeradas no
presente regulamento ou no anexo II;
b) Atribuir códigos Taric e códigos adicionais;
c) Actualizar de imediato a Taric;
d) Divulgar de imediato, em formato electrónico, as alterações introduzidas na Taric.»
7. A alínea a) do n.o 1 do artigo 9.o passa a ter a seguinte
redacção:
«a) Aplicação da Nomenclatura Combinada e da Taric no
que respeita, nomeadamente:
— à classificação das mercadorias nas nomenclaturas
referidas no artigo 8.o,
— às notas explicativas,
— à criação na Taric, se necessário e para responder a
necessidades próprias da Comunidade, de subposições para fins estatísticos, quando tal for mais
adequado do que seria na NC;»
8. A alínea g) do n.o 1 do artigo 9.o passa a ter a seguinte
redacção:
«g) Questões relativas à aplicação, funcionamento e gestão
do Sistema Harmonizado, destinadas a serem debatidas
no âmbito do Conselho de Cooperação Aduaneira,
bem como questões relativas à sua implementação pela
Comunidade.»
9. O n.o 2 do artigo 9.o passa a ter a seguinte redacção:
«2.
As disposições adoptadas ao abrigo do n.o 1 não
podem alterar:
— as taxas dos direitos aduaneiros,
— os direitos agrícolas, as restituições ou os outros
montantes aplicáveis no âmbito da política agrícola
comum ou dos regimes específicos aplicáveis a certas
mercadorias resultantes da transformação de produtos
agrícolas,
— as restrições quantitativas estabelecidas em conformidade com as disposições comunitárias,
— as nomenclaturas adoptadas no âmbito da política agrícola comum.»
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10. O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 10.o
1.
A Comissão é assistida pelo Comité do Código Aduaneiro, instituído pelo artigo 247.o do Regulamento (CEE)
n.o 2913/92 (*).
2.
Sempre que se faça referência ao presente número,
são aplicáveis os artigos 4.o e 7.o da Decisão 1999/
/468/CE (**).
O período previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisão
1999/468/CEE é de três meses.
(*) JO L 302 de 19.10.1992, p. 1. Regulamento com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 955/1999 (JO L 119 de 7.5.1999. p. 1).
(**) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Rectificação (JO
L 269 de 19.10.1999, p. 45).»
11. O artigo 12.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 12.o
1.
A Comissão adoptará anualmente um regulamento
com a versão completa da Nomenclatura Combinada e
das taxas dos direitos em conformidade com o artigo
1.o, tal como resulta das medidas aprovadas pelo
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Conselho ou pela Comissão. Esse regulamento é publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias até 31
de Outubro e é aplicável a partir de 1 de Janeiro do
ano seguinte.
2.
As medidas e informações relativas à pauta aduaneira comum ou à Taric são difundidas, na medida do
possível, em formato electrónico através de meios informáticos.
3.
A fim de assegurar uma aplicação uniforme da
pauta aduaneira comum e da Taric, a Comissão
promove a harmonização das práticas laboratoriais dos
serviços aduaneiros dos Estados-Membros, recorrendo, na
medida do possível, a meios informáticos.»
12. O artigo 13.o é suprimido.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
O presente regulamento é aplicável a partir de 1 de Janeiro
de 2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 31 de Janeiro de 2000.
Pelo Conselho
O Presidente
J. PINA MOURA
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REGULAMENTO (CE) N.o 255/2000 DA COMISSÃO
de 2 de Fevereiro de 2000
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,

(2)

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 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) n.o 1498/98 (2), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu
artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 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.

Em aplicação dos supracitados critérios, os valores forfetários de importação devem ser fixados nos níveis constantes em anexo,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os valores forfetários de importação referidos no artigo 4.o do
Regulamento (CE) n.o 3223/94 são fixados como indicado no
quadro constante do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 3 de Fevereiro de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Fevereiro de 2000.
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 2 de Fevereiro de 2000, 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 20 10
0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

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
052
628
999
220
999
052
204
628
999
052
204
212
600
624
999
204
999

109,0
59,8
201,5
123,4
120,7
166,1
143,4
182,4
182,4
128,2
95,2
146,6
123,3
31,2
39,0
33,9
37,7
65,6
41,5
59,1
59,1

052
204
464
624
999
052
600
624
999
039
400
404
720
728
999
064
388
400
528
720
999

79,8
71,4
136,2
75,9
90,8
52,0
70,2
66,2
62,8
83,4
83,7
87,0
63,3
73,7
78,2
70,0
132,3
112,2
89,6
89,0
98,6

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n.o 2543/1999 da Comissão (JO L 307 de 2.12.1999, p. 46).
O código «999» representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) N.o 256/2000 DA COMISSÃO
de 2 de Fevereiro de 2000
que fixa os preços representativos e os montantes dos direitos adicionais aplicáveis na importação
dos melaços no sector do açúcar
rados não representativos da tendência efectiva do
mercado devem igualmente ser excluídos;

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

(5)

A fim de se obterem dados comparáveis relativos ao
melaço da qualidade-tipo, é necessário, consoante a
qualidade do melaço objecto de oferta, aumentar ou
diminuir os preços em função dos resultados obtidos
mediante aplicação do artigo 6.o do Regulamento (CEE)
n.o 785/68;

(6)

Um preço representativo pode ser excepcionalmente
mantido a um nível constante durante um período limitado se o preço de oferta que serviu de base para o
estabelecimento anterior do preço representativo não
tiver chegado ao conhecimento da Comissão e se os
preços de oferta disponíveis, afigurando-se insuficientemente representativos da tendência efectiva do mercado,
implicarem alterações bruscas e consideráveis do preço
representativo;

(7)

Quando o preço de desencadeamento relativo ao
produto em causa e o preço representativo forem diferentes, devem ser fixados direitos de importação adicionais nas condições referidas no artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1422/95; no caso de suspensão dos
direitos de importação em aplicação do artigo 5.o do
Regulamento (CE) n.o 1422/95, devem ser fixados
montantes específicos para esses direitos;

(8)

A aplicação dessas disposições conduz à fixação dos
preços representativos e dos direitos adicionais de
importação dos produtos em causa conforme indicado
no anexo do presente regulamento;

(9)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão do
Açúcar,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2038/1999 do
Conselho, de 13 de Setembro de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1422/95 da Comissão,
de 23 de Junho de 1995, que estabelece as regras de aplicação
relativas à importação de melaços no sector do açúcar e que
altera o Regulamento (CEE) n.o 785/68 (2), e, nomeadamente, o
n.o 2 do seu artigo 1.o e o n.o 1 do seu artigo 3.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

O Regulamento (CE) n.o 1422/95 prevê que o preço CIF
de importação do melaço, a seguir designado «preço
representativo», é estabelecido em conformidade com o
Regulamento (CEE) n.o 785/68 da Comissão (3); este
preço se entende fixado para a qualidade-tipo definida
no artigo 1.o do citado regulamento;
O preço representativo do melaço é calculado relativamente a um local de passagem da fronteira da Comunidade, que é Amesterdão; esse preço deve ser calculado a
partir das possibilidades de compra mais favoráveis no
mercado mundial estabelecidas com base nas cotações
ou preços desse mercado ajustados em função das eventuais diferenças de qualidade relativamente à qualidade-tipo; a qualidade-tipo do melaço foi definida pelo Regulamento (CEE) n.o 785/68;
Para a determinação das possibilidades de compra mais
favoráveis no mercado mundial, devem ser tidas em
conta todas as informações relativas às ofertas feitas no
mercado mundial, aos preços registados nos mercados
importantes de países terceiros e às operações de venda
concluídas no âmbito do comércio internacional, de que
a Comissão tem conhecimento, quer através dos
Estados-Membros quer pelos seus próprios meios; que,
aquando dessa determinação, se pode tomar por base,
nos termos do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o
785/68, uma média de vários preços, desde que essa
média possa ser considerada representativa da tendência
efectiva do mercado;
Aquelas informações não são tidas em conta quando a
mercadoria não tiver qualidade sã, leal e comerciável ou
quando o preço de oferta indicado apenas se referir a
uma pequena quantidade não representativa do
mercado; os preços de oferta que possam ser conside-

(1) JO L 252 de 25.9.1999, p. 1.
(2) JO L 141 de 24.6.1995, p. 12.
(3) JO L 145 de 27.6.1968, p. 12.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os preços representativos e os direitos adicionais aplicáveis na
importação dos produtos referidos no artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1422/95 são fixados conforme indicado no
anexo.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 3 de Fevereiro de
2000.
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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 2 de Fevereiro de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO
do regulamento que fixa os preços representativos e os montantes dos direitos adicionais aplicáveis na importação dos melaços no sector do açúcar
(em EUR)

Montante do preço
representativo
por 100 kg líquido
do produto em causa

Montante do direito
adicional
por 100 kg líquido
do produto em causa

Montante do direito
a aplicar na importação
devido à suspensão
referida no artigo 5.o do
Regulamento (CE) n.o 1422/95
por 100 kg líquido
do produto em causa (2)

1703 10 00 (1)

7,21

0,00

—

1703 90 00 ( )

7,52

0,00

—

Código NC

1

(1) Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 785/68, alterado.
(2) Este montante substitui, nos termos do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1422/95, a taxa dos direitos da Pauta Aduaneira Comum
fixada para esses produtos.
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REGULAMENTO (CE) N.o 257/2000 DA COMISSÃO
de 2 de Fevereiro de 2000
que fixa o montante máximo da restituição à exportação do açúcar branco para o vigésimo quinto
concurso público parcial efectuado no âmbito do concurso público permanente referido no
Regulamento (CE) n.o 1489/1999
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Após exame das ofertas, é conveniente adoptar, para o
vigésimo quinto concurso público parcial, as disposições
referidas no artigo 1.o;

(4)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão do
Açúcar,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em contra o Regulamento (CE) n.o 2038/1999 do
Conselho, de 13 de Setembro de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1), e, nomeadamente, o n.o 5, segunda alínea, do seu artigo 18.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Por força do Regulamento (CE) n.o 1489/1999 da
Comissão, de 7 de Julho de 1999, respeitante a um
concurso público permanente para a determinação de
direitos niveladores e/ou de restituições à exportação de
açúcar branco (2), procedeu-se a concursos públicos
parciais para a exportação desse açúcar;
Nos termos do n.o 1 do artigo 9.o do Regulamento (CE)
n.o 1489/1999, é fixado um montante máximo da restituição à exportação, eventualmente, para o concurso
público parcial em causa, tendo em conta, nomeadamente, a situação e a evolução previsível do mercado do
açúcar na Comunidade e no mercado mundial;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Para o vigésimo quinto concurso público parcial de açúcar
branco, efectuado no âmbito do Regulamento (CE) n.o 1489/
/1999, o montante máximo da restituição à exportação é
fixado em 51,900 EUR/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 3 de Fevereiro de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Fevereiro de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 252 de 25.9.1999, p. 1.
(2) JO L 172 de 8.7.1999, p. 27.
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REGULAMENTO (CE) N.o 258/2000 DA COMISSÃO
de 2 de Fevereiro de 2000
que fixa as restituições à exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal qual
açúcar (4); o montante da restituição assim calculado, no
que diz respeito aos açúcares aromatizados ou corados,
deve aplicar-se ao seu teor em sacarose, e ser por isso
fixado por 1 % deste teor;

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2038/1999 do
Conselho, de 13 de Setembro de 1999, que estabelece a organização comum dos mercados no sector do açúcar (1), e, nomeadamente, o n.o 5, segundo parágrafo, do seu artigo 18.o,

(4)

A situação do mercado mundial ou as exigências específicas de certos mercados podem tornar necessária a diferenciação da restituição para o açúcar conforme o seu
destino;

(5)

Em casos especiais, o montante da restituição pode ser
fixado por actos de natureza diferente;

(6)

A restituição deve ser fixada de duas em duas semanas;
que pode ser modificada no intervalo;

(7)

A aplicação destas modalidades, na situação actual dos
mercados, no sector do açúcar e, nomeadamente, as
cotações ou preços do açúcar na Comunidade e no
mercado mundial, conduz à fixação da restituição nos
montantes indicados no anexo do presente regulamento;

(8)

Considerando que as medidas previstas no presente
regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão do Açúcar,

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

Por força do artigo 18.o do Regulamento (CE) n.o 2038/
/1999, a diferença entre as cotações ou os preços no
mercado mundial dos produtos referidos no n.o 1, alínea
a), do artigo 1.o do referido regulamento e os preços
desses produtos na Comunidade pode ser abrangida por
uma restituição à exportação;
Nos termos do Regulamento (CE) n.o 2038/1999, as
restituições para os açúcares branco e em bruto não
desnaturados e exportados tal qual devem ser fixados
tendo em conta a situação no mercado comunitário e no
mercado mundial do açúcar e, nomeadamente, dos
elementos de preço e dos custos mencionados no artigo
19.o do do referido regulamento; que, de acordo com o
mesmo artigo, é conveniente ter em conta igualmente o
aspecto económico das exportações projectadas;
Para o açúcar em bruto, a restituição deve ser fixada
para a qualidade-tipo; que esta é definida no artigo 1.o
do Regulamento (CEE) n.o 431/68 do Conselho, de 9 de
Abril de 1968, que determina a qualidade-tipo para o
açúcar em bruto e o local de passagem na fronteira da
Comunidade para o cálculo dos preços CIF no sector do
açúcar (2), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 3290/
/94 (3); esta restituição é, além do mais, fixada em
conformidade com o n.o 4 do artigo 19.o do Regulamento (CE) n.o 2038/1999; o açúcar candi foi definido
no Regulamento (CE) n.o 2135/95 da Comissão, de 7 de
Setembro de 1995, relativo às normas de execução da
concessão das restituições à exportação no sector do

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação dos produtos referidos no n.o 1,
alínea a), do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 2038/1999,
tal qual e não desnaturados, são fixadas nos montantes referidos no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 3 de Fevereiro de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Fevereiro de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 252 de 25.9.1999, p. 1.
(2) JO L 89 de 10.4.1968, p. 3.
(3) JO L 349 de 31.12.1994, p. 105.

(4) JO L 214 de 8.9.1995, p. 16.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 2 de Fevereiro de 2000, que fixa as restituições à exportação do açúcar branco e
do açúcar em bruto puro
Código do produto

Montante da restituição
— EUR/100 kg —

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950

43,33
42,19
43,33
42,19

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

— EUR/1 % de sacarose × 100 kg —

1701 91 00 9000

0,4710
— EUR/100 kg —

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

47,10
48,08
45,86
— EUR/1 % de sacarose × 100 kg —

1701 99 90 9100

0,4710

( ) O presente montante é aplicável ao açúcar em bruto de um rendimento de
92 %. Se o rendimento do açúcar em bruto exportado se afastar de 92 %, o
montante da restituição aplicável será calculado em conformidade com as
disposições do n.o 4 do artigo 19.o do Regulamento (CE) n.o 2038/1999.
2
( ) Fixação suspensa pelo Regulamento (CEE) n.o 2689/85 da Comissão (JO L 255 de
26.9.1985, p. 12), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n.o 3251/85 (JO L 309 de 21.11.1985, p. 14).
1
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REGULAMENTO (CE) N.o 259/2000 DA COMISSÃO
de 1 de Fevereiro de 2000
que fixa valores unitários para a determinação do valor aduaneiro de certas mercadorias perecíveis
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(2)

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o Código
Aduaneiro Comunitário (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 955/1999 do Parlamento
Europeu e do Conselho (2),
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da
Comissão, de 2 de Julho de 1993, que fixa determinadas disposições de aplicação do Regulamento (CEE) n.o 2913/92, que
estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1662/
/1999 (4), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 173.o,
Considerando que os artigos 173.o a 177.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/93 prevêem os critérios para a
fixação periódica pela Comissão de valores unitários
para os produtos designados segundo a classificação do
anexo 26 desse regulamento;

(1)

Considerando que a aplicação das normas e critérios
fixados nos artigos acima referidos aos elementos comunicados à Comissão em conformidade com o disposto
no n.o 2 do artigo 173.o do Regulamento (CEE) n.o
2454/93 conduz a fixar, para os produtos em questão,
os valores unitários indicados no anexo ao presente
regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os valores unitários referidos no n.o 1 do artigo 173.o do
Regulamento (CEE) n.o 2454/93 são fixados conforme se indica
no quadro em anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 4 de Fevereiro de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 1 de Fevereiro de 2000.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

302
119
253
197

de
de
de
de

19.10.1992, p. 1.
7.5.1999, p. 1.
11.10.1993, p. 1.
29.7.1999, p. 25.
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ANEXO
Designação das mercadorias
Rubrica

Espécies, variedades, código NC

Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

1.10

Batatas temporãs
0701 90 51
0701 90 59

a)
b)
c)

53,37
317,31
454,91

734,36
350,07
2 152,86

104,38
42,03
32,29

397,19
103 334,66

17 707,47
117,61

8 879,67
10 699,30

1.30

Cebolas (excepto cebolas de semente)
0703 10 19

a)
b)
c)

13,83
82,24
117,91

190,34
90,73
558,00

27,05
10,89
8,37

102,95
26 783,26

4 589,59
30,48

2 301,52
2 773,15

1.40

Alhos

a)
b)
c)

94,74
563,31
807,59

1 303,69
621,47
3 821,91

185,30
74,62
57,33

705,12
183 447,25

31 435,59
208,79

15 763,84
18 994,19

1.50

Alho francês
ex 0703 90 00

a)
b)
c)

43,46
258,37
370,41

597,96
285,05
1 752,99

84,99
34,22
26,29

323,42
84 141,39

14 418,50
95,76

7 230,37
8 712,03

1.60

Couve-flor
ex 0704 10 10
ex 0704 10 05
ex 0704 10 80

a)
b)
c)

55,28
328,68
471,21

760,67
362,61
2 229,99

108,12
43,54
33,45

411,42
107 037,01

18 341,90
121,82

9 197,82
11 082,64

1.70

Couve-de-bruxelas
0704 20 00

a)
b)
c)

59,69
354,90
508,80

821,35
391,54
2 407,89

116,74
47,01
36,12

444,24
115 575,96

19 805,14
131,54

9 931,58
11 966,77

1.80

Couve branca e couve roxa
0704 90 10

a)
b)
c)

45,53
270,69
388,07

626,46
298,63
1 836,54

89,04
35,86
27,55

338,83
88 151,79

15 105,73
100,33

7 574,99
9 127,26

1.90

Brócolos [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)
Alef var. italica Plenck]
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

105,95
629,95
903,12

1 457,90
694,99
4 274,01

207,22
83,44
64,11

788,53
205 147,81

35 154,21
233,48

17 628,60
21 241,07

1.100

Couve-da-china
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

94,50
561,87
805,52

1 300,35
619,88
3 812,12

184,83
74,42
57,18

703,32
182 977,51

31 355,10
208,25

15 723,48
18 945,55

1.110

Alfaces repolhudas
0705 11 10
0705 11 05
0705 11 80

a)
b)
c)

152,67
907,73
1 301,36

2 100,79
1 001,45
6 158,69

298,60
120,24
92,38

1 136,25
295 610,34

50 655,91
336,44

25 402,15
30 607,59

1.120

Endívias
ex 0705 29 00

a)
b)
c)

21,82
129,74
185,99

300,25
143,13
880,22

42,68
17,18
13,20

162,40
42 249,41

7 239,88
48,08

3 630,54
4 374,52

1.130

Cenouras
ex 0706 10 00

a)
b)
c)

64,84
385,53
552,71

892,25
425,34
2 615,72

126,82
51,07
39,24

482,59
125 551,62

21 514,58
142,89

10 788,80
12 999,65

1.140

Rabanetes
ex 0706 90 90

a)
b)
c)

103,10
612,99
878,80

1 418,64
676,27
4 158,92

201,64
81,20
62,38

767,30
199 623,43

34 207,55
227,20

17 153,88
20 669,07

1.160

Ervilhas (Pisum sativum)
0708 10 90
0708 10 20
0708 10 95

a)
b)
c)

374,00
2 223,73
3 188,01

5 146,41
2 453,31
15 087,30

731,49
294,55
226,31

2 783,53 124 094,63
724 173,31
824,20

62 229,08
74 981,13

0703 20 00
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Designação das mercadorias
Rubrica

Espécies, variedades, código NC

1.170

Feijões:

1.170.1

Feijões (Vigna spp., Phaseolus ssp.)
ex 0708 20 90
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

1.170.2

Feijões (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Compressus
Savi)
ex 0708 20 90
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

1.180

3. 2. 2000

Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

179,92
1 069,77
1 533,66

2 475,80
1 180,22
7 258,08

351,90
141,70
108,87

1 339,08
348 379,70

59 698,48
396,50

29 936,68
36 071,34

a)
b)
c)

206,51
1 227,86
1 760,30

2 841,65
1 354,62
8 330,63

403,90
162,64
124,96

1 536,96
399 860,67

68 520,28
455,09

34 360,51
41 401,70

Favas
ex 0708 90 00

a)
b)
c)

157,74
937,88
1 344,58

2 170,55
1 034,71
6 363,22

308,51
124,23
95,45

1 173,98
305 427,23

52 338,13
347,61

26 245,73
31 624,03

1.190

Alcachofras
0709 10 00

a)
b)
c)

1.200

Espargos:

1.200.1

— Verdes
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

393,41
2 339,12
3 353,44

5 413,47
2 580,61
15 870,20

769,45
309,84
238,05

2 927,97 130 534,07
761 751,66
866,97

65 458,23
78 872,00

1.200.2

— Outros
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

491,69
2 923,45
4 191,16

6 765,79
3 225,27
19 834,69

961,66
387,24
297,52

3 659,40 163 142,41
952 042,66
1 083,54

81 810,17
98 574,79

1.210

Beringelas
0709 30 00

a)
b)
c)

172,13
1 023,42
1 467,20

2 368,51
1 129,07
6 943,55

336,65
135,56
104,15

1 281,05
333 282,60

57 111,44
379,32

28 639,37
34 508,18

1.220

Aipo de folhas [Apium graveolens L., var. dulce
(Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

a)
b)
c)

81,25
483,11
692,61

1 118,08
532,99
3 277,77

158,92
63,99
49,17

604,73
157 329,49

26 960,04
179,06

13 519,51
16 289,94

1.230

Cantarelos
0709 51 30

a)
b)
c)

1 699,80
10 106,55
14 489,10

23 389,76
11 149,96
68 569,76

3 324,52
1 338,70
1 028,55

1.240

Pimentos doces ou pimentões
0709 60 10

a)
b)
c)

164,18
976,16
1 399,45

2 259,13
1 076,93
6 622,90

321,10
129,30
99,34

1 221,89
317 891,97

54 474,09
361,80

27 316,84
32 914,63

1.250

Funcho
0709 90 50

a)
b)
c)

73,55
437,31
626,94

1 012,07
482,46
2 967,00

143,85
57,93
44,51

547,40
142 412,66

24 403,89
162,08

12 237,69
14 745,45

1.270

Batatas doces, inteiras, frescas (destinadas à
alimentação humana)
0714 20 10

a)
b)
c)

43,72
259,97
372,70

601,65
286,81
1 763,82

85,52
34,44
26,46

325,42
84 661,28

14 507,59
96,35

7 275,04
8 765,85

2.10

Castanhas (Castanea spp.), frescas
ex 0802 40 00

a)
b)
c)

176,48
1 049,30
1 504,32

2 428,42
1 157,63
7 119,19

345,16
138,99
106,79

1 313,45
341 712,93

58 556,06
388,91

29 363,80
35 381,06

2.30

Ananases, frescos
ex 0804 30 00

a)
b)
c)

77,95
463,47
664,45

1 072,62
511,32
3 144,51

152,46
61,39
47,17

580,15
150 932,83

25 863,91
171,78

12 969,84
15 627,63

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

12 650,76 563 993,64 282 822,92
3 291 271,75
3 745,87 340 779,30
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Designação das mercadorias
Rubrica

Espécies, variedades, código NC
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Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.40

Abacates, frescos
ex 0804 40 90
ex 0804 40 20
ex 0804 40 95

a)
b)
c)

123,37
733,51
1 051,58

1 697,57
809,24
4 976,62

241,29
97,16
74,65

918,16
238 872,01

40 933,20
271,87

20 526,56
24 732,88

2.50

Goiabas e mangas, frescas
ex 0804 50 00

a)
b)
c)

99,34
590,64
846,76

1 366,92
651,62
4 007,29

194,29
78,24
60,11

739,32
192 345,38

32 960,38
218,91

16 528,47
19 915,50

2.60

Laranjas doces, frescas:

2.60.1

— Sanguíneas e semi-sanguíneas
0805 10 10

a)
b)
c)

—
—
—

2.60.2

— Navels, Navelinas, Navelates, Salustianas,
Vernas, Valencia Lates, Maltesas, Shamoutis,
Ovalis, Trovita, Hamlins
0805 10 30

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.60.3

— Outras
0805 10 50

2.70

Tangerinas, compreendendo as mandarinas e
satsumas, frescas; clementinas, wilkings e outros
citrinos híbridos, semelhantes, frescos:

2.70.1

— Clementinas
0805 20 10

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.70.2

— Monréales e satsumas
0805 20 30

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.70.3

— Mandarinas e wilkings
0805 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.70.4

— Tangerinas e outras
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.85

Limas (Citrus aurantifolia), frescas
ex 0805 30 90

a)
b)
c)

152,04
904,00
1 296,01

2 092,14
997,33
6 133,36

297,37
119,74
92,00

1 131,57
294 394,36

50 447,54
335,06

25 297,66
30 481,68

2.90

Toranjas e pomelos, frescos:

2.90.1

— Brancos
ex 0805 40 90
ex 0805 40 20
ex 0805 40 95

a)
b)
c)

43,49
258,61
370,75

598,50
285,31
1 754,57

85,07
34,25
26,32

323,71
84 217,48

14 431,54
95,85

7 236,91
8 719,90

2.90.2

— Rosa
ex 0805 40 90
ex 0805 40 20
ex 0805 40 95

a)
b)
c)

54,35
323,14
463,26

747,84
356,50
2 192,38

106,30
42,80
32,89

404,48
105 232,01

18 032,60
119,77

9 042,71
10 895,76

2.100

Uvas de mesa
ex 0806 10 10

a)
b)
c)

206,20
1 226,00
1 757,64

2 837,35
1 352,57
8 318,03

403,29
162,39
124,77

1 534,63
399 256,16

68 416,70
454,40

34 308,56
41 339,11
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Designação das mercadorias
Rubrica

Espécies, variedades, código NC

2.110

Melancias
0807 11 00

2.120

Melões:

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compreendendo
Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo
(compreendendo Verde Liso), Rochet, Tendral,
Futuro
ex 0807 19 00

3. 2. 2000

Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

37,73
224,32
321,59

519,14
247,47
1 521,92

73,79
29,71
22,83

280,79
73 050,24

12 517,92
83,14

6 277,29
7 563,64

a)
b)
c)

70,22
417,51
598,56

966,25
460,61
2 832,68

137,34
55,30
42,49

522,61
135 965,27

23 299,06
154,74

11 683,66
14 077,89

a)
b)
c)

132,95
790,47
1 133,24

1 829,39
872,08
5 363,08

260,02
104,70
80,45

989,46
257 421,87

44 111,91
292,98

22 120,57
26 653,54

2.120.2

— Outros
ex 0807 19 00

2.140

Pêras:

2.140.1

Pêras-Nashi (Pyrus pyrifolia)
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.140.2

Outras
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.150

Damascos
ex 0809 10 00

a)
b)
c)

159,66
949,30
1 360,94

2 196,97
1 047,30
6 440,68

312,27
125,74
96,61

1 188,27
309 145,26

52 975,25
351,84

26 565,22
32 009,00

2.160

Cerejas
0809 20 05
0809 20 95

a)
b)
c)

486,29
2 891,36
4 145,16

6 691,53
3 189,87
19 616,98

951,11
382,99
294,26

3 619,23 161 351,79
941 593,19
1 071,65

80 912,23
97 492,85

2.170

Pêssegos
0809 30 90

a)
b)
c)

199,42
1 185,72
1 699,89

2 744,13
1 308,13
8 044,72

390,04
157,06
120,67

1 484,21
386 137,74

66 168,72
439,47

33 181,28
39 980,82

2.180

Nectarinas
ex 0809 30 10

a)
b)
c)

228,82
1 360,49
1 950,45

3 148,61
1 500,95
9 230,51

447,53
180,21
138,46

1 702,98
443 054,01

75 921,91
504,25

38 072,16
45 873,95

2.190

Ameixas
0809 40 05

a)
b)
c)

154,78
920,26
1 319,31

2 129,77
1 015,27
6 243,66

302,72
121,90
93,66

1 151,92
299 688,90

51 354,81
341,08

25 752,63
31 029,88

2.200

Morangos
0810 10 10
0810 10 05
0810 10 80

a)
b)
c)

395,81
2 353,37
3 373,88

5 446,45
2 596,34
15 966,90

774,14
311,72
239,50

2 945,81 131 329,43
766 393,09
872,25

65 857,08
79 352,58

2.205

Framboesas
0810 20 10

a)
b)
c)

1 534,04
9 120,99
13 076,17

21 108,87
10 062,65
61 883,06

3 000,32
1 208,16
928,25

11 417,10 508 994,84 255 242,96
2 970 317,76
3 380,58 307 547,63

2.210

Mirtilos (frutos do Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

a)
b)
c)

1 413,31
8 403,17
12 047,07

19 447,60
9 270,72
57 012,88

2 764,20
1 113,07
855,20

10 518,58 468 937,05 235 155,40
2 736 554,40
3 114,53 283 343,70

2.220

Kiwis (Actinidia Chinensis Planch.)
0810 50 10
0810 50 20
0810 50 30

a)
b)
c)

163,06
969,51
1 389,92

2 243,75
1 069,60
6 577,82

318,92
128,42
98,67

1 213,57
315 728,19

54 103,31
359,34

27 130,90
32 690,59
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Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.230

Romãs
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

96,11
571,43
819,22

1 322,46
630,42
3 876,95

187,97
75,69
58,15

715,28
186 089,29

31 888,34
211,79

15 990,88
19 267,74

2.240

Dióspiros (compreendendo Sharon)
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

142,21
845,53
1 212,18

1 956,82
932,82
5 736,65

278,13
112,00
86,05

1 058,38
275 352,89

47 184,58
313,38

23 661,40
28 510,12

2.250

Lechias
ex 0810 90 30

a)
b)
c)

143,35
852,31
1 221,90

1 972,51
940,30
5 782,64

280,36
112,90
86,74

1 066,87
277 560,04

47 562,80
315,90

23 851,07
28 738,65
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REGULAMENTO (CE) N.o 260/2000 DA COMISSÃO
de 2 de Fevereiro de 2000
relativo à emissão de certificados de exportação do sistema B no sector da fruta e produtos
hortícolas
aos limões, às uvas de mesa e às maçãs uma taxa de
restituição aplicável inferior à taxa indicativa,

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2190/96 da Comissão,
de 14 de Novembro de 1996, que estabelece as normas de
execução do Regulamento (CE) n.o 2200/96 do Conselho, no
que respeita às restituições à exportação no sector das frutas e
produtos hortícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1303/1999 (2), e, nomeadamente, o
n.o 6 do seu artigo 5.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 2331/1999 da Comissão (3),
fixou as quantidades indicativas previstas para a emissão
dos certificados de exportação não solicitados no âmbito
da ajuda alimentar.

(2)

Face às informações actualmente ao dispor da Comissão,
essas quantidades indicativas foram excedidas no que
respeita aos tomates, às laranjas, aos limões, às uvas de
mesa e às maçãs.

(3)

É, pois, conveniente, em relação aos certificados do
sistema B solicitados entre 16 de Novembro de 1999 e
23 de Janeiro de 2000, fixar, aos tomates, às laranjas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Em relação aos certificados de exportação do sistema B, referidos no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 2190/96 alterado,
solicitados entre 16 de Novembro de 1999 e 23 de Janeiro de
2000, são fixadas em anexo as percentagens de emissão das
quantidades pedidas e as taxas de restituição aplicáveis.
O parágrafo anterior não é aplicável aos certificados pedidos
no quadro da ajuda alimentar previstos no n.o 4 do artigo 10.o
do Acordo sobre a agricultura concluído no âmbito das negociações comerciais multilaterais do Uruguay Round.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 3 de Fevereiro de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Fevereiro de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 292 de 15.11.1996, p. 12.
(2) JO L 155 de 22.6.1999, p. 29.
(3) JO L 281 de 4.11.1999, p. 3.
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ANEXO
Percentagens de emissão das quantidades pedidas e taxas de restituição aplicáveis aos certificados do sistema B,
solicitados entre 16 de Novembro de 1999 e 23 de Janeiro de 2000
Destino
ou grupo
de destinos

Percentagem de
emissão das
quantidades pedidas

Tomates

A00

100 %

17,2

Amêndoas sem casca

A00

100 %

50,0

Avelãs com casca

A00

100 %

59,0

Avelãs sem casca

A00

100 %

114,0

Nozes com casca

A00

100 %

73,0

Laranjas

F01, F02, F05

100 %

50,0

Limões

A00

100 %

30,8

Uvas de mesa

A00

100 %

22,4

Maçãs

F01

100 %

38,2

F02

100 %

36,2

F03, F04

100 %

30,9

Produto

Taxa de restituição
(EUR
por tonelada líquida)
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REGULAMENTO (CE) N.o 261/2000 DA COMISSÃO
de 2 de Fevereiro de 2000
que fixa os direitos de importação no sector do arroz
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

O Regulamento (CE) n.o 1503/96 estabeleceu as normas
de execução do Regulamento (CE) n.o 3072/95 no que
respeita aos direitos de importação no sector do arroz.

(4)

Os direitos de importação são aplicáveis até que entre
em vigor o resultado de uma nova fixação; que esses
direitos permanecem igualmente em vigor se não estiver
disponível qualquer cotação para a origem de referência
prevista no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1503/96
no decurso das duas semanas anteriores à fixação periódica seguinte.

(5)

Para permitir o funcionamento normal do regime dos
direitos de importação, é conveniente utilizar para o
cálculo destes últimos as taxas do mercado verificadas
durante um período de referência.

(6)

A aplicação do Regulamento (CE) n.o 1503/96 conduz à
fixação dos direitos de importação em conformidade
com os anexos do presente regulamento,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a organização
comum de mercado do arroz (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2072/98 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1503/96 da Comissão,
de 29 de Julho de 1996, que estabelece as normas de execução
do Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho no que respeita
aos direitos de importação no sector do arroz (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2831/
/98 (4), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
O artigo 11.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95 prevê
que, na importação dos produtos referidos no artigo 1.o
do mencionado regulamento, serão cobradas as taxas
dos direitos da pauta aduaneira comum; todavia, no que
respeita aos produtos referidos no n.o 2 do mesmo
artigo, o direito de importação é igual ao preço de
intervenção válido para esses produtos no momento da
importação, majorado de uma determinada percentagem
consoante se trate de arroz descascado ou branqueado,
diminuído do preço de importação, desde que esse
direito não seja superior à taxa dos direitos da pauta
aduaneira comum.

(1)

Por força do n.o 3 do artigo 12.o do Regulamento (CE)
n.o 3072/95, os preços de importação CIF são calculados
com base nos preços representativos do produto em
questão no mercado mundial ou no mercado de importação comunitário do produto.

(2)

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os direitos de importação no sector do arroz referidos nos n.os
1 e 2 do artigo 11.o do Regulamento (CE) n.o 3072/95 são
fixados no anexo I do presente regulamento com base nos
elementos constantes do anexo II.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 3 de Fevereiro de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 2 de Fevereiro de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

329
265
189
351

de
de
de
de

30.12.1995, p. 18.
30.9.1998, p. 4.
30.7.1996, p. 71.
29.12.1998, p. 25.
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ANEXO I
Direitos de importação aplicáveis ao arroz e às trincas
(em EUR/t)
Direitos de importação (5)
Código NC

Países terceiros
(excepto ACP e
Bangladesh) (3)

ACP
(1) (2) (3)

Bangladesh
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
169,55
169,55
169,55
197,35
169,55
169,55
169,55
197,35
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

76,44
76,44
76,44
76,44
76,44
76,44
76,44
76,44
55,00
55,00
55,00
64,73
55,00
55,00
55,00
64,73
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
146,86
45,38

111,06
111,06
111,06
111,06
111,06
111,06
111,06
111,06
80,44
80,44
80,44
94,34
80,44
80,44
80,44
94,34
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
212,59
(7)

Basmati
Índia
e Paquistão (6)

0,00

0,00

Egipto (8)

173,10
173,10
173,10
173,10
173,10
173,10
173,10
173,10
127,16
127,16
127,16
148,02
127,16
127,16
127,16
148,02
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
341,25
105,00

(1) No que se refere às importações de arroz, originário dos Estados ACP, o direito de importação é aplicável no âmbito do regime definido pelos Regulamentos (CE) n.o
1706/98 do Conselho (JO L 215 de 1.8.1998, p. 12) e (CE) n.o 2603/97 da Comissão (JO L 351 de 23.12.1997, p. 22), alterado.
2
( ) Em conformidade com o Regulamento (CEE) n.o 1706/98, os direitos de importação não são aplicados aos produtos originários dos Estados de África, das Caraíbas e do
Pacífico (ACP) e importados directamente para o departamento ultramarino da Reunião.
(3) O direito de importação de arroz para o departamento ultramarino da Reunião é definido no n.o 3, do artigo 11.o, do Regulamento (CE) n.o 3072/95.
(4) No que se refere às importações de arroz, à excepção das trincas de arroz (código NC 1006 40 00), originário do Bangladesh, o direito de importação é aplicável no âmbito
do regime definido pelos Regulamentos n.o 3491/90 do Conselho (JO L 337 de 4.12.1990, p. 1) e (CEE) n.o 862/91 da Comissão (JO L 88 de 9.4.1991, p. 7), alterado.
5) A importação de produtos originários dos países e territórios ultramarinos (PTU) está isenta de direitos de importação, em conformidade com o n.o 1 do artigo 101.o da
(
Decisão 91/482/CEE do Conselho (JO L 263 de 19.9.1991, p. 1), alterada.
(6) Em relação ao arroz descascado da variedade Basmati de origem indiana e paquistanesa, redução de 250 EUR/t [artigo 4.oA do Regulamento (CE) n.o 1503/96, alterado].
(7) Direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum.
(8) No que se refere às importações de arroz, originário e proveniente do Egipto, o direito de importação é aplicável no âmbito do regime definido pelos Regulamentos (CE) n.o
2184/96 do Conselho (JO L 292 de 15.11.1996, p. 1) e (CE) n.o 196/97 da Comissão (JO L 31 de 1.2.1997, p. 53).
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ANEXO II
Cálculo dos direitos de importação no sector do arroz

Paddy

Tipo Indica

Tipo Japónica

Trincas

Descascado

Branqueado

Descascado

Branqueado

(1)

197,35

455,00

169,55

455,00

(1)

a) Preço CIF ARAG (EUR/T)

—

339,68

306,09

391,35

314,71

—

b) Preço FOB (EUR/T)

—

—

—

360,45

283,81

—

c) Fretes marítimos (EUR/T)

—

—

—

30,90

30,90

—

d) Origem

—

USDA

USDA

Operadores

Operadores

—

1. Direito de importação (EUR/t)
2. Elementos de cálcio:

(1) Direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum.
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 24 de Janeiro de 2000
que nomeia um membro efectivo e um membro suplente português do Comité das Regiões
(2000/90/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 263.o,
Tendo em conta a decisão do Conselho, de 26 de Janeiro de 1998 (1), que nomeia os membros efectivos e
os membros suplentes do Comité das Regiões,
Considerando que vagaram no Comité das Regiões um lugar de membro efectivo na sequência da renúncia
do seu membro efectivo Joaquim Manuel dos Santos Vairinhos, bem como do seu membro suplente José
Carlos Zorrinho, das quais foi dado conhecimento ao Conselho, respectivamente, em 22 de Julho de 1999
e em 17 de Novembro de 1999;
Tendo em conta a proposta do Governo português,
DECIDE:

Artigo único
José Carlos Zorrinho é nomeado membro efectivo do Comité das Regiões em substituição de Joaquim
Manuel dos Santos Vairinhos e Manuel Lopes Ribeiro é nomeado membro suplente do Comité das Regiões
em substituição de José Carlos Zorrinho pelo período remanescente dos seus mandatos, ou seja, até 25 de
Janeiro de 2002.
Feito em Bruxelas, em 24 de Janeiro de 2000.
Pelo Conselho
O Presidente
J. GAMA

(1) JO L 28 de 4.2.1998, p. 19.
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DECISÃO DO CONSELHO
de 24 de Janeiro de 2000
que autoriza o Reino da Dinamarca e o Reino da Suécia a aplicar uma medida derrogatória
ao artigo 17.o da sexta Directiva 77/388/CEE relativa à harmonização das legislações dos
Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios
(2000/91/CE)
respeita as condições estabelecidas no artigo 27.o da
Directiva 77/388/CEE;

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

(7)

Em 17 de Junho de 1998, a Comissão apresentou uma
proposta de directiva (2) do Conselho que altera a Directiva 77/388/CEE no que respeita ao regime de dedução
do IVA, cuja adopção tornaria desnecessárias as medidas
especiais previstas para a maior parte dos casos considerados, ou seja, todos os sujeitos passivos estabelecidos
na Comunidade;

(8)

Por conseguinte, importa conceder a autorização até à
data de entrada em vigor da directiva acima citada mas
esta deverá caducar, o mais tardar, em 31 de Dezembro
de 2002, caso a directiva não tenha entrado em vigor
nessa data, o que permitirá avaliar nesse momento a
pertinência da medida derrogatória, à luz dos debates no
âmbito do Conselho relativos à referida proposta de
directiva;

(9)

A medida derrogatória não tem incidência negativa nos
recursos próprios da Comunidade Europeia provenientes
do imposto sobre o valor acrescentado,

Tendo em conta a sexta directiva (77/388/CEE) do Conselho,
de 17 de Maio de 1977, relativa à harmonização das legislações
dos Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o
volume de negócios — Sistema Comum do Imposto sobre o
Valor Acrescentado: matéria colectável uniforme (1), nomeadamente, o seu artigo 27.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

Nos termos do n.o 1 do artigo 27.o da Directiva 77/
/338/CEE, o Conselho, deliberando por unanimidade,
sob proposta da Comissão, pode autorizar os Estados-Membros a introduzir medidas especiais derrogatórias
da referida directiva para simplificar a cobrança do
imposto, ou para evitar certas fraudes ou evasões fiscais;
Os governos do Reino da Dinamarca e do Reino da
Suécia pediram autorização para aplicar uma medida
derrogatória ao disposto no artigo 17.o da Directiva
77/338/CEE;
Os outros Estados-Membros foram informados dos
pedidos do Reino da Dinamarca e do Reino da Suécia
por carta de 3 de Setembro de 1999;

(4)

Estes pedidos dizem respeito ao regime de IVA (imposto
sobre o valor acrescentado) aplicável à exploração de
uma ligação fixa (ligação de Öresund) entre o Reino da
Dinamarca e o Reino da Suécia e, em particular, à
recuperação do IVA relativo às portagens para a utilização da ligação. Em virtude das regras em vigor em
matéria de territorialidade, o IVA sobre a portagem é
devido em parte ao Reino da Dinamarca e em parte ao
Reino da Suécia;

(5)

Em derrogação dos princípios do artigo 17.o, alterado
pelo artigo 28.oF, segundo os quais um sujeito passivo
deve exercer o seu direito à dedução ou ao reembolso no
Estado-Membro onde foi pago o IVA, as autoridades
suecas e dinamarquesas estão a considerar a criação de
uma medida especial segundo a qual um sujeito passivo
deve dirigir-se a uma única administração para a recuperação deste imposto;

(6)

Tendo em conta o reduzido alcance da medida prevista,
bem como o seu objectivo de simplificação, a medida

(1) JO L 145 de 13.6.1977, p. 1. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 1999/59/CE (JO L 162 de 26.6.1999,
p. 63).

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
Por derrogação do disposto nos n.os 2, 3 e 4 do artigo 17.o da
Directiva 77/388/CEE alterada pelo artigo 28.oF da referida
directiva, o Reino da Suécia e o Reino da Dinamarca são
autorizados a aplicar o seguinte regime para a recuperação do
IVA sobre as portagens relativas ao direito de utilização da
ligação fixa (ligação de Öresund) entre os dois países:
— um sujeito passivo estabelecido no Reino da Dinamarca
pode exercer o direito à dedução do IVA devido pela utilização da parte da ligação no território sueco, imputação
nas declarações períodicas a apresentar do Reino da
Dinamarca,
— um sujeito passivo estabelecido no Reino da Suécia pode
exercer o direito à dedução do IVA devido pela utilização
da parte da ligação no território dinamarquês, por imputação nas declarações periódicas a apresentar ao Reino da
Suécia,
— um sujeito passivo não estabelecido em nenhum dos dois
Estados-Membros supracitados deve dirigir-se às autoridades suecas para obter, segundo o processo previsto na
Directiva 79/1072/CEE ou na Directiva 86/560/CEE, o
reembolso do IVA sobre as portagens, incluindo o IVA
devido pela utilização da parte da ligação no território
dinamarquês.
(2) JO C 219 de 15.7.1998, p. 16.
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Artigo 2.o
A presente autorização caduca na data de entrada em vigor das regras comunitárias que determinarão quais
as despesas que não conferem direito à dedução do imposto sobre o valor acrescentado, em conformidade
com o n.o 6, primeiro parágrafo, do artigo 17.o da Directiva 77/388/CEE ou, o mais tardar, em 31 de
Dezembro de 2002.
Artigo 3.o
O Reino da Suécia e o Reino da Dinamarca são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 24 de Janeiro de 2000.
Pelo Conselho
O Presidente
J. GAMA
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DECISÃO DO CONSELHO
de 24 de Janeiro de 2000
respeitante à celebração de Acordo sob forma de troca de cartas sobre a aplicação provisória do
protocolo que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas no Acordo entre
a Comunidade Europeia e o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe respeitante
à pesca ao largo de São Tomé e Príncipe, para o período compreendido entre 1 de Junho de 1999 e
31 de Maio de 2002
(2000/92/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

DECIDE:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Artigo 1.o

Tendo em conta o Acordo entre a Comunidade Europeia e o
Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe
respeitante à pesca ao largo de São Tomé e Príncipe (1), a seguir
designado «acordo»,

É aprovado, em nome da Comunidade, o Acordo sob forma de
troca de cartas sobre a aplicação provisória do protocolo que
fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira
previstas no Acordo entre a Comunidade Europeia e o Governo
da República Democrática de São Tome e Príncipe respeitante à
pesca ao largo de São Tomé e Príncipe, para o período
compreendido entre 1 de Junho de 1999 e 31 de Maio de
2002.

Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Foram realizadas negociações entre a Comunidade e São
Tomé e Príncipe para determinar as alterações ou
complementos a introduzir no acordo no termo do
período de aplicação do protocolo que lhe está anexo
actualmente em vigor;
Na sequência dessas negociações, foi rubricado um novo
protocolo em 31 de Maio de 1999;
Nos termos do protocolo, os pescadores da Comunidade
podem pescar nas águas sob a soberania ou jurisdição de
São Tomé e Príncipe no período compreendido entre 1
de Junho de 1999 e 31 de Maio de 2002;
Para evitar uma interrupção das actividades de pesca dos
navios da Comunidade, é indispensável que o protocolo
em questão seja aprovado o mais rapidamente possível;
por essa razão, as duas partes rubricaram um acordo sob
forma de troca de cartas que prevê a aplicação, a título
provisório, do protocolo rubricado a partir do dia
seguinte à data em que caduca o protocolo em vigor; o
acordo sob forma de troca de cartas deve ser aprovado,
sob reserva de uma decisão definitiva a título do artigo
37.o do Tratado;
Há que definir a chave de repartição das possibilidades
de pesca pelos Estados-Membros, com base na repartição
das possibilidades de pesca tradicionais no âmbito do
Acordo de Pesca,

(1) JO L 54 de 25.2.1984, p. 1.

O texto do acordo sob forma de troca de cartas acompanha a
presente decisão.
Artigo 2.o
As possibilidades de pesca fixadas no protocolo são repartidas
pelos Estados-Membros do seguinte modo:
— atuneiros cercadores congeladores: França 18, Espanha 18,
— atuneiros de linha e vara: França 7,
— palangreiros de superfície: Espanha 28, Portugal 5.
Se os pedidos de licenças destes Estados-Membros não esgotarem as possibilidades de pesca fixadas no protocolo, a
Comissão pode considerar os pedidos de licenças apresentados
por qualquer outro Estado-Membro.
Artigo 3.o
O presidente do Conselho fica autorizado a designar as pessoas
com poderes para assinar o acordo sob forma de troca de
cartas em nome da Comunidade.
Feito em Bruxelas, em 24 de Janeiro de 2000.
Pelo Conselho
O Presidente
L. CAPOULAS SANTOS
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ACORDO SOB FORMA DE TROCA DE CARTAS
sobre a aplicação provisória do protocolo que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida
financeira previstas no Acordo entre a Comunidade Europeia e o Governo da República
Democrática de São Tomé e Príncipe respeitante à pesca ao largo de São Tomé e Príncipe, para o
período compreendido entre 1 de Junho de 1999 e 31 de Maio de 2002
A. Carta do Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe
Excelentíssimo Senhor,
Referindo-me ao protocolo rubricado em 31 de Maio de 1999, que fixa as possibilidades de pesca e a
contrapartida financeira para o período compreendido entre 1 de Junho de 1999 e 31 de Maio de 2002,
tenho a honra de informar Vossa Excelência de que o Governo da República Democrática de São Tomé e
Príncipe está disposto a aplicar o protocolo, a título provisório, a partir de 1 de Junho de 1999, na
pendência da sua entrada em vigor nos termos do seu artigo 7.o, desde que a Comunidade Europeia esteja
disposta a proceder do mesmo modo.
Nesse caso, o pagamento da primeira fracção da compensação financeira fixada no artigo 2.o do protocolo
deve ser efectuado antes de 31 de Outubro de 1999.
Muito agradeceria a Vossa Excelência se dignasse confirmar o acordo da Comunidade Europeia sobre tal
aplicação privisória.
Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, os protestos da minha mais elevada consideração.
Pelo Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe

B. Carta da Comunidade Europeia

Excelentíssimo Senhor,
Tenho a honra de acusar a recepção da carta de hoje de Vossa Excelência do seguinte teor:
«Referindo-me ao protocolo rubricado em 31 de Maio de 1999, que fixa as possibilidades de pesca e a
contrapartida financeira para o período compreendido entre 1 de Junho de 1999 e 31 de Maio de 2002,
tenho a honra de informar Vossa Excelência de que o Governo da República Democrática de São Tomé e
Príncipe está disposto a aplicar o protocolo, a título provisório, a partir de 1 de Junho de 1999, na
pendência da sua entrada em vigor nos termos do seu artigo 7.o, desde que a Comunidade Europeia esteja
disposta a proceder do mesmo modo.
Nesse caso, o pagamento da primeira fracção da compensação financeira fixada no artigo 2.o do
protocolo deve ser efectuado antes de 31 de Outubro de 1999.
Muito agradeceria a Vossa Excelência se dignasse confirmar o acordo da Comunidade Europeia sobre tal
aplicação privisória.».
Tenho a honra de confirmar o acordo da Comunidade Europeia sobre tal aplicação provisória.
Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, os protestos da minha mais elevada consideração.
Em nome do Conselho da União Europeia
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DECISÃO N.o 3/1999 DO CONSELHO DE ASSOCIAÇÃO UE-REPÚBLICA CHECA
de 15 de Dezembro de 1999
que altera o Protocolo n. 4, relativo à definição da noção de «produtos originários» e aos métodos
de cooperação administrativa, do Acordo Europeu UE-República Checa
o

(2000/93/CE)
O CONSELHO DE ASSOCIAÇÃO,

Tendo em conta o Acordo Europeu que cria uma associação
entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros,
por um lado, e a República Checa, por outro (1), assinado em
Bruxelas, em 4 de Outubro de 1993, e, nomeadamente, o
artigo 38.o do seu Protocolo n.o 4,

1. Nos artigos 21.o e 26.o, o termo «ecu» é substituído por
«euro».
2. O artigo 30.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 30.o
Montantes expressos em euros

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

É aconselhável rever os artigos relativos aos montantes,
a fim de ter inteiramente em conta a entrada em vigor
do euro;

(3)

Para ter em conta a evolução das técnicas de transformação e as faltas de determinadas matérias-primas, deve-se corrigir a lista dos requisitos das operações de
complemento de fabrico ou de transformação que as
matérias não originárias devem satisfazer para adquirir a
qualidade de produto originário;

(4)

1.
O contravalor em moeda nacional do país de exportação do montante expresso em euros será fixado pelo país
de exportação e comunicado aos países de importação pela
Comissão Europeia.

A definição da noção de «produtos originários» deve ser
alterada, a fim de assegurar o correcto funcionamento
do sistema de cumulação alargado que permite a utilização de matérias originárias da Comunidade Europeia,
da Polónia, da Hungria, da República Checa, da República Eslovaca, da Bulgária, da Roménia, da Letónia, da
Lituânia, da Estónia, da Eslovénia, da Turquia, do Espaço
Económico Europeu, da Islândia, da Noruega e da Suíça;

2.
Quando o montante for superior ao montante correspondente fixado pelo país de importação, este último aceitá-lo-á se os produtos estiverem facturados na moeda do país
de exportação. Se os produtos estiverem facturados na
moeda dos Estados-Membros da CE ou de um outro país
referido nos artigos 3.o e 4.o, o país de importação reconhecerá o montante notificado pelo país em causa.
3.
Os montantes a utilizar numa determinada moeda
nacional serão o contravalor, nessa moeda, dos montantes
expressos em euros no primeiro dia útil de Outubro de
1999.
4.
Os montantes expressos em euros e o seu contravalor
nas moedas nacionais dos Estados-Membros e da República
Checa serão revistos pelo Comité de Associação a pedido da
Comunidade ou da República Checa. Ao proceder a essa
revisão, o Comité de Associação assegurará que os
montantes a utilizar em moeda nacional não registem uma
diminuição e considerará, além disso, a conveniência de
preservar os efeitos dos limites em causa em termos reais.
Para o efeito, o Comité de Associação pode decidir alterar
os montantes expressos em euros.»

O Protocolo n.o 4 deve, pois, ser alterado,

DECIDE:

Artigo 1.o
O Protocolo n.o 4 relativo à definição da noção de «produtos
originários» e aos métodos de cooperação administrativa é
alterado do seguinte modo:
«1904

Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou
por torrefacção [por exemplo, flocos de milho (corn
flakes)]; cereais (excepto milho) em grãos ou sob a
forma de flocos ou de outros grãos trabalhados
(excepto farinha e sêmola), pré-cozidos ou preparados
de outro modo, não especificados nem compreendidos
noutras posições

3. O anexo II é alterado do seguinte modo:
a) O descritivo da posição SH 1904 passa a ter a seguinte
redacção:
Fabricação:
— a partir de matérias não classificadas na posição
1806
— na qual os cereais e a farinha (excepto o trigo duro
e seus derivados e o milho Zea indurata) utilizados
devem ser inteiramente obtidos (1)
— na qual o valor das matérias do capítulo 17 utilizadas não deve exceder 30 % do preço do produto
à saída da fábrica

(1) A derrogação relativa ao milho Zea indurata aplica-se até 31 de Dezembro de 2002.»

(1) JO L 360 de 31.12.1994, p. 2.
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b) O descritivo da posição SH 2207 passa a ter a seguinte redacção:

«2207

Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80 % vol; álcool
etílico e outras bebidas espirituosas, desnaturados,
com qualquer teor

Fabricação:
— a partir de matérias não classificadas nas posições 2207 ou 2208,
— na qual as uvas ou as matérias derivadas das
uvas utilizadas devem ser inteiramente obtidas
ou na qual, se todas as matérias utilizadas são já
originárias, pode ser utilizada araca numa
proporção, em volume, não superior a 5 %»

c) O descritivo do capítulo 57 do SH passa a ter a seguinte redacção:

«Capítulo 57

Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de
matérias têxteis:
— De feltros agulhados

Fabricação a partir de (1):
— fibras naturais,
ou
— matérias químicas ou pasta têxtil
No entanto:
— filamentos de polipropileno da posição 5402
ou
— fibras de polipropileno das posições 5503 ou
5506, ou
— cabos de filamentos de polipropileno da posição
5501, cujo título de cada filamento ou fibra que
os constitui é, em todos os casos, inferior a 9
decitex
podem ser utilizados, desde que o seu valor não
exceda 40 % do preço do produto à saída da fábrica
Pode ser utilizado tecido de juta como suporte

— De outros feltros

Fabricação a partir de (1):
— fibras naturais não cardadas nem penteadas
nem transformadas de outro modo para fiação
ou
— matérias químicas ou pasta têxtil

— De outras matérias têxteis

Fabricação a partir de (1):
— fios de cairo ou de juta,
— fios sintéticos ou filamentos artificiais,
— fibras naturais, ou
— fibras sintéticas ou artificiais descontínuas, não
cardadas nem penteadas nem transformadas de
outro modo para fiação
Pode ser utilizado tecido de juta como suporte

(1) As condições especiais aplicáveis aos produtos constituídos por uma mistura de matérias têxteis constam da nota introdutória n.o 5.»
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d) O descritivo da posição SH 8401 passa a ter a seguinte redacção:
«ex 8401

Elementos combustíveis nucleares

Fabricação na qual todas as matérias
utilizadas devem ser classificadas numa
posição diferente da do produto (1)

Fabricação na qual o valor de todas as
matérias utilizadas não deve exceder
30 % do preço do produto à saída da
fábrica

(1) Regra aplicável até 31 de Dezembro de 2005.»

e) Entre os descritivos relativos às posições SH 9606 e 9612, é inserido o seguinte:
«9608

Canetas esferográficas; canetas e marcadores de
ponta de feltro ou de outras pontas porosas;
canetas de tinta permanente e outras canetas; estiletes para duplicadores; lapiseiras; canetas porta-penas, porta-lápis e artigos semelhantes; suas
partes (incluindo as tampas e prendedores), excepto
os artigos da posição 9609

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas
devem ser classificadas numa posição diferente da
do produto. Todavia, podem ser utilizados aparos e
suas pontas classificados na mesma posição»

Artigo 2.o
A presente decisão entra em vigor na data da sua aprovação.
A presente decisão é aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2000.
Feito em Bruxelas, em 15 de Dezembro de 1999.
Pelo Conselho de Associação
O Presidente
T. HALONEN
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DECISÃO N.o 4/1999 DO CONSELHO DE ASSOCIAÇÃO UE-REPÚBLICA ESLOVACA
de 23 de Dezembro de 1999
que altera o Protocolo n. 4, relativo à definição da noção de «produtos originários» e aos métodos
de cooperação administrativa, do Acordo Europeu UE-República Eslovaca
o

(2000/94/CE)
O CONSELHO DE ASSOCIAÇÃO,

Tendo em conta o Acordo Europeu que cria uma Associação
entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros,
por um lado, e a República Eslovaca, por outro (1), assinado em
Bruxelas, em 4 de Outubro de 1993, e, nomeadamente, o seu
artigo 38.o do Protocolo n.o 4,

1. Nos artigos 21.o e 26.o, o termo «ecu» é substituído por
«euro».
2. O artigo 30.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 30.o
Montantes expressos em euros

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

É aconselhável rever os artigos relativos aos montantes,
a fim de ter inteiramente em conta a entrada em vigor
do euro;

(3)

Para ter em conta a evolução das técnicas de transformação e as faltas de determinadas matérias-primas, deve-se corrigir a lista dos requisitos das operações de
complemento de fabrico ou de transformação que as
matérias não originárias devem satisfazer para adquirir a
qualidade de produto originário;

(4)

1.
O contravalor em moeda nacional do país de exportação do montante expresso em euros será fixado pelo país
de exportação e comunicado aos países de importação pela
Comissão Europeia.

A definição de noção de «produtos originários» deve ser
alterada, a fim de assegurar o correcto funcionamento
do sistema de cumulação alargado que permite a utilização de matérias originárias da Comunidade Europeia,
da Polónia, da Hungria, da República Checa, da República Eslovaca, da Bulgária, da Roménia, da Letónia, da
Lituânia, da Estónia, da Eslovénia, da Turquia, do Espaço
Económico Europeu, da Islândia, da Noruega e da Suíça;

2.
Quando o montante for superior ao montante correspondente fixado pelo país de importação, este último aceitá-lo-á se os produtos estiverem facturados na moeda do país
de exportação. Se os produtos estiverem facturados na
moeda dos Estados-Membros da CE ou de um outro país
referido nos artigos 3.o e 4.o, o país de importação reconhecerá o montante notificado pelo país em causa.
3.
Os montantes a utilizar numa determinada moeda
nacional serão o contravalor, nessa moeda, dos montantes
expressos em euros no primeiro dia útil de Outubro de
1999.
4.
Os montantes expressos em euros e o seu contravalor
nas moedas nacionais dos Estados-Membros e da República
Eslovaca serão revistos pelo Comité de Associação a pedido
da Comunidade ou da República Eslovaca. Ao proceder a
essa revisão, o Comité de Associação assegurará, que os
montantes a utilizar em moeda nacional não registem uma
diminuição e considerará; além disso, a conveniência de
preservar os efeitos dos limites em causa em termos reais.
Para o efeito, o Comité de Associação pode decidir alterar
os montantes expressos em euros.».

O Protocolo n.o 4 deve, pois, ser alterado,

DECIDE:

Artigo 1.o
O Protocolo n.o 4 relativo à definição da noção de «produtos
originários» e aos métodos de cooperação administrativa é
alterado do seguinte modo:
«1904

Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou
por torrefacção [por exemplo, flocos de milho (corn
flakes)]; cereais (excepto milho) em grãos ou sob a
forma de flocos ou de outros grãos trabalhados
(excepto farinha e sêmola), pré-cozidos ou preparados
de outro modo, não especificados nem compreendidos
noutras posições

3. O anexo II é alterado do seguinte modo:
a) O descritivo da posição SH 1904 passa a ter a seguinte
redacção:
Fabricação:
— a partir de matérias não classificadas na posição
1806
— na qual os cereais e a farinha (excepto o trigo duro
e seus derivados e o milho Zea indurata) utilizados
devem ser inteiramente obtidos (1)
— na qual o valor das matérias do capítulo 17 utilizadas não deve exceder 30 % do preço do produto
à saída da fábrica

(1) A derrogação relativa ao milho Zea indurata aplica-se até 31 de Dezembro de 2002.»

(1) JO L 359 de 31.12.1994, p. 2.
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b) O descritivo da posição SH 2207 passa a ter a seguinte redacção:

«2207

Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80 % vol; álcool
etílico e outras bebidas espirituosas, desnaturados,
com qualquer teor

Fabricação:
— a partir de matérias não classificadas nas posições 2207 ou 2208,
— na qual as uvas ou as matérias derivadas das
uvas utilizadas devem ser inteiramente obtidas
ou na qual, se todas as matérias utilizadas são já
originárias, pode ser utilizada araca numa
proporção, em volume, não superior a 5 %»;

c) O descritivo do capítulo 57 do SH passa a ter a seguinte redacção:

«Capítulo 57

Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de
matérias têxteis:
— De feltros agulhados

Fabricação a partir de (1):
— fibras naturais,
ou
— matérias químicas ou pasta têxtil
No entanto:
— filamentos de polipropileno da posição 5402,
ou
— fibras de polipropileno das posições 5503 ou
5506, ou
— cabos de filamentos de polipropileno da posição
5501, cujo título de cada filamento ou fibra que
os constitui é, em todos os casos, inferior a 9
decitex
podem ser utilizados, desde que o seu valor não
exceda 40 % do preço do produto à saída da fábrica
Pode ser utilizado tecido de juta como suporte

— De outros feltros

Fabricação a partir de (1):
— fibras naturais não cardadas nem penteadas
nem transformadas de outro modo para fiação,
ou
— matérias químicas ou pasta têxtil

— De outras matérias têxteis

Fabricação a partir de (1):
— fios de cairo ou de juta,
— fios sintéticos ou filamentos artificiais,
— fibras naturais, ou
— fibras sintéticas ou artificiais descontínuas, não
cardadas nem penteadas nem transformadas de
outro modo para fiação
Pode ser utilizado tecido de juta como suporte

(1) As condições especiais aplicáveis aos produtos constituídos por uma mistura de matérias têxteis constam da nota introdutória n.o 5.»
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d) O descritivo da posição SH 8401 passa a ter a seguinte redacção:
«ex 8401

Elementos combustíveis nucleares

Fabricação na qual todas as matérias
utilizadas devem ser classificadas numa
posição diferente da do produto (1)

Fabricação na qual o valor de todas as
matérias utilizadas não deve exceder
30 % do preço do produto à saída da
fábrica

(1) Regra aplicável até 31 de Dezembro de 2005.»

e) Entre os descritivos relativos às posições SH 9606 e 9612, é inserido o seguinte:
«9608

Canetas esferográficas; canetas e marcadores de
ponta de feltro ou de outras pontas porosas;
canetas de tinta permanente e outras canetas; estiletes para duplicadores; lapiseiras; canetas porta-penas, porta-lápis e artigos semelhantes; suas
partes (incluindo as tampas e prendedores), excepto
os artigos da posição 9609

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas
devem ser classificadas numa posição diferente da
do produto. Todavia, podem ser utilizados aparos e
suas pontas classificados na mesma posição».

Artigo 2.o
A presente decisão entra em vigor na data da sua aprovação.
A presente decisão é aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2000.
Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1999.
Pelo Conselho de Associação
O Presidente
T. HALONEN
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 1999
relativa à ajuda financeira da Comunidade ao funcionamento de certos laboratórios de referência
comunitários no domínio das incidências veterinárias (resíduos) na saúde pública e que altera as
Decisões 1999/587/CE e 1999/760/CE
[notificada com o número C(1999) 4678]
(Apenas fazem fé os textos nas línguas espanhola, dinamarquesa, alemã, inglesa, francesa, italiana, neerlandesa e
sueca)

(2000/95/CE)
veterinário; todavia, as referidas decisões não permitem
que o pagamento da assistência tenha lugar antecipadamente; é, pois, necessário alterar as decisões em questão;

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Decisão 90/424/CEE do Conselho, de 26 de
Junho de 1990, relativa a determinadas despesas no domínio
veterinário (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 1258/1999 (2), e, nomeadamente, o n.o 2
do seu artigo 28.o,
Considerando o seguinte:
A Comunidade deve ajudar financeiramente os laboratórios de referência comunitários por ela designados para
lhe prestarem assistência no desempenho das funções e
deveres estabelecidos na Directiva 96/23/CE do
Conselho, de 29 de Abril de 1996, relativa às medidas
de controlo a aplicar a certas substâncias e aos seus
resíduos nos animais vivos e respectivos produtos (3);

(1)

A assistência comunitária ficará obrigatoriamente dependente do desempenho efectivo dessas funções e deveres
por parte do laboratório em questão;

(2)

(6)

As medidas previstas na presente decisão estão em
conformidade com o parecer do Comité Veterinário
Permanente,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
1.
A Comunidade concede assistência financeira aos Países
Baixos para o desempenho das funções e deveres referidos no
capítulo 2 do anexo V da Directiva 96/23/CE por parte do
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
situado em Bilthoven, Países Baixos, com vista à detecção de
resíduos de determinadas substâncias.
2.
A assistência financeira da Comunidade atingirá o
montante máximo de 375 000 euros no período compreendido entre 1 de Agosto de 1999 e 30 de Junho de 2000.

(3)

Por razões orçamentais, a assistência comunitária deve
ser concedida por um período de onze meses;

(4)

Numa perspectiva de supervisão, são aplicáveis os
artigos 8.o e 9.o do Regulamento (CE) n.o 1258/1999
relativo ao financiamento da política agrícola comum;

Artigo 2.o

(5)

Com base nas Decisões 1999/587/CE (4) e 1999/
/760/CE (5), foi prestada assistência comunitária a certos
laboratórios de referência comunitários no domínio

1.
A Comunidade concede assistência financeira à França
para o desempenho das funções e deveres referidos no capítulo
2 do anexo V da Directiva 96/23/CE por parte do Laboratoire
des médicaments vétérinaires, situado em Fougéres, França,
com vista à detecção de resíduos de determinadas substâncias.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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18.8.1990, p. 19.
26.6.1999, p. 103.
23.5.1996, p. 10.
24.8.1999, p. 28.
23.11.1999, p. 35.

2.
A assistência financeira da Comunidade atingirá o
montante máximo de 375 000 euros no período compreendido entre 1 de Agosto de 1999 e 30 de Junho de 2000.
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Artigo 3.o

Artigo 7.o

1.
A Comunidade concede assistência financeira à Alemanha
para o desempenho das funções e deveres referidos no capítulo
2 do anexo V da Directiva 96/23/CE por parte do Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (anteriormente Institut für Veterinärmedizin), situado em
Berlim, Alemanha, com vista à detecção de resíduos de determinadas substâncias.

1.
O artigo 8.o da Decisão 1999/587/CE passa a ter a
seguinte redacção:

2.
A assistência financeira da Comunidade atingirá o
montante máximo de 375 000 euros no período compreendido entre 1 de Agosto de 1999 e 30 de Junho de 2000.
Artigo 4.o
1.
A Comunidade concede assistência financeira à Itália para
o desempenho das funções e deveres referidos no capítulo 2 do
anexo V da Directiva 96/23/CE por parte do Istituto Superiore
di Sanità, situado em Roma, Itália, com vista à detecção de
resíduos de determinadas substâncias.
2.
A assistência financeira da Comunidade atingirá o
montante máximo de 375 000 euros no período compreendido entre 1 de Agosto de 1999 e 30 de Junho de 2000.
Artigo 5.o
A assistência financeira da Comunidade será paga da seguinte
forma:
a) 70 % em pagamento adiantado, a pedido do Estado-Membro beneficiário;
b) O saldo após a apresentação de documentos comprovativos
e de um relatório técnico pelo Estado-Membro beneficiário.
Esses documentos serão obrigatoriamente apresentados no
prazo máximo de seis meses a contar do termo do período
ao qual se reporta a assistência financeira concedida.

«A assistência financeira da Comunidade será paga da
seguinte forma:
a) 70 % em pagamento adiantado, a pedido do Estado-Membro beneficiário;
b) O saldo após a apresentação de documentos comprovativos e de um relatório técnico pelo Estado-Membro
beneficiário. Esses documentos serão obrigatoriamente
apresentados no prazo máximo de seis meses a contar
do termo do período ao qual se reporta a assistência
financeira concedida.».
2.
O artigo 6.o da Decisão 1999/760/CE passa a ter a
seguinte redacção:
«A assistência financeira da Comunidade será paga da
seguinte forma:
a) 70 % em pagamento adiantado, a pedido do Estado-Membro beneficiário;
b) O saldo após a apresentação de documentos comprovativos e de um relatório técnico pelo Estado-Membro
beneficiário. Esses documentos serão obrigatoriamente
apresentados no prazo máximo de seis meses a contar
do termo do período ao qual se reporta a assistência
financeira concedida.».
Artigo 8.o
O Reino da Dinamarca, a República Federal da Alemanha, o
Reino de Espanha, a República Francesa, a República Italiana, o
Reino dos Países Baixos, o Reino da Suécia e o Reino Unido da
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte são os destinatários da
presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 20 de Dezembro de 1999.

Artigo 6.o

Pela Comissão

Os artigos 8.o e 9.o do Regulamento (CE) n.o 1258/1999 são
aplicáveis mutatis mutandis.

David BYRNE

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 22 de Dezembro de 1999
relativa às doenças transmissíveis que devem ser progressivamente abrangidas pela rede
comunitária em aplicação da Decisão n.o 2119/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
[notificada com o número C(1999) 4015]
(2000/96/CE)
contra zoonoses e certos agentes zoonóticos em animais
e produtos de origem animal a fim de evitar focos de
infecção e de intoxicação de origem alimentar (2), com a
última redacção que lhe foi dada pela Directiva 1999/
/72/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (3).

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta a Decisão n.o 2119/98/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 24 de Setembro de 1998, que
institui uma rede de vigilância epidemiológica e de controlo das
doenças transmissíveis na Comunidade (1), e, nomeadamente,
as alíneas a) a e) do seu artigo 3.o,

(7)

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

Nos termos da Decisão n.o 2119/98/CE, deve ser instituída uma rede a nível comunitário para promover a
cooperação e a coordenação entre os Estados-Membros,
com o apoio da Comissão, a fim de melhorar a
prevenção e o controlo na Comunidade das categorias
de doenças transmissíveis enumeradas no anexo à
decisão. Esta rede deve ser utilizada para a vigilância
epidemiológica daquelas doenças e para o estabelecimento de um sistema de alerta rápido e de resposta;

a) Um sistema de alerta rápido e de respsota encarregado das notificações de ameaças específicas para a
população, transmitidas pelas autoridades competentes em matéria de saúde pública de cada Estado-Membro que são responsáveis pela determinação de
medidas que possam ser necessárias para proteger a
saúde pública;

No que respeita à vigilância epidemiológica, a rede deve
ser instituída através de uma ligação permanente, por
todos os meios técnicos adequados, entre a Comissão e
as estruturas e/ou autoridades que, a nível de cada
Estado-Membro e sob a responsabilidade deste, são
competentes a nível nacional e têm a seu cargo a recolha
de informações respeitantes à vigilância epidemiológica
das doenças transmissíveis;
As doenças e os problemas de saúde seleccionados para
serem alvo de vigilância epidemiológica a nível comunitário devem reflectir as necessidades actuais da Comunidade, especialmente o valor acrescentado da vigilância a
nível comunitário;
A lista de doenças ou problemas de saúde seleccionados
para vigilância deve ser alterada em função das modificações registadas na prevalência das doenças e em resposta
à emergência de novas doenças transmissíveis que constituam uma ameaça para a saúde pública;

(5)

A Comissão deve fornecer à rede comunitária os instrumentos informativos adequados, assegurando simultaneamente a coerência e a complementaridade com os
programas e iniciativas pertinentes da Comunidade;

(6)

A presente decisão deve ser aplicável sem prejuízo do
disposto na Directiva 92/117/CEE do Conselho de 17 de
Dezembro de 1992 relativa às medidas de protecção

(1) JO L 268 de 3.10.1998, p. 1.

A presente decisão deve facilitar a integração da rede
comunitária em outras redes de alerta rápido instituídas
aos níveis nacional ou comunitário relativamente a
doenças e problemas de saúde especiais que devem ser
abrangidos pelo sistema de alerta rápido e de resposta.
Para efeitos da sua implementação, a rede comunitária
deve, por conseguinte, funcionar com o Sistema de vigilância sanitária das doenças transmissíveis no âmbito da
Rede europeia de informação em matéria de saúde
pública (Euphin-HSSCD), constituído por três componentes:

b) Intercâmbio de informações entre estruturas e autoridades acreditadas dos Estados-Membros no domínio
da saúde pública;
c) Redes específicas sobre doenças seleccionadas para
serem alvo de vigilância epidemiológica entre estruturas e autoridades acreditadas dos Estados-Membros.
(8)

A evolução de novas tecnologias úteis deve ser objecto
de um acompanhamento periódico e tida em consideração na melhoria do intercâmbio electrónico de informações.

(9)

Por razões logísticas, nem todas as doenças transmissíveis ou problemas de saúde especiais seleccionados para
vigilância epidemiológica podem ser imediatamente
abrangidos por disposições de redes de vigilância específicas. No entanto, a fim de que a rede comunitária possa
iniciar o seu trabalho e adquirir experiência, as autoridades competentes dos Estados-Membros devem
divulgar na rede comunitária as informações úteis de que
disponham.

(2) JO L 62 de 15.3.1993, p. 38.
(3) JO L 210 de 10.8.1999, p. 12.
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As medidas previstas na presente decisão estão em
conformidade com o parecer do Comité, instituído pelo
artigo 7.o da Decisão n.o 2119/98/CE,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
São enumerados no anexo I as doenças transmissíveis e os
problemas de saúde especiais que deverão ser abrangidos pela
vigilância epidemiológica da rede comunitária, nos termos da
Decisão n.o 2119/98/CE. A vigilância deverá ser efectuada de
forma rentável, tendo em conta a natureza da doença, as redes
existentes e o valor acrescentado comunitário.
Artigo 2.o
São enumerados no anexo II os critérios de selecção das
doenças e dos problemas de saúde especiais que deverão ser
abrangidos pela vigilância epidemiológica da rede comunitária.

L 28/51
Artigo 6.o

Os Estados-membros divulgarão na rede comunitária as informações úteis de que disponham, detectadas através dos respectivos sistemas de vigilância nacionais, sobre doenças transmissíveis ou problemas de saúde especiais seleccionados para vigilância epidemiológica, que ainda não estejam abrangidas por
disposições de redes de vigilância específicas.
Artigo 7.o
As informações úteis sobre doenças transmissíveis não enumeradas no anexo I serão difundidas através da rede comunitária,
nos termos do disposto no artigo 4.o da Decisão n.o 2119/
/98/CE, sempre que tal se revelar necessário a fim de proteger a
saúde pública na Comunidade.
Artigo 8.o

Para efeitos da aplicação técnica da presente decisão, a rede
comunitária funcionará inicialmente com o Sistema de vigilância sanitária das doenças transmissíveis (Euphin-HSSCD), no
âmbito da Rede europeia de informação em matéria de saúde
pública.

Quando se criarem redes de vigilância específicas destinadas a
zoonoses para as quais seja necessária a vigilância de casos em
seres humanos, nos termos da Directiva 92/117/CEE, esta vigilância far-se-á em conformidade com a Decisão n.o 2119/98/CE
e os dados necessários à aplicação da Directiva 92/117/CEE
serão inteiramente disponibilizados para esse objectivo. Para o
efeito, proceder-se-á, na medida do possível, à definição de
casos e de métodos de vigilância da doença no ser humano, de
forma a que os dados recolhidos correspondam também aos
objectivos da Directiva 92/117/CEE.

Artigo 4.o

Artigo 9.o

Artigo 3.o

A rede comunitária será implementada através da alteração e
da integração, quando adequado, das redes de vigilância existentes que beneficiem do apoio da Comunidade e pela constituição de novas redes para as doenças ainda não abrangidas
pelas redes de vigilância. Se o número reduzido de casos de
uma doença não permitir a constituição de uma rede de vigilância específica para essa doença, as informações relativas à
vigilância no âmbito da rede comunitária serão partilhadas com
base em relatórios de casos.
Artigo 5.o
Proceder-se-á à determinação de definições de casos, natureza e
tipo de dados para recolha e transmissão bem como dos
métodos adequados de vigilância epidemiológica e microbiológica relativamente a cada rede de vigilância específica integrada
na rede comunitária ou criada no seu âmbito. Proceder-se-á
ainda à definição de casos e de métodos de vigilância relativamente às doenças cujas informações são partilhadas apenas
com base em relatórios de casos.

As autoridades competentes dos Estados-Membros comunicarão à Comissão outras doenças e problemas de saúde especiais cuja vigilância epidemiológica se desenvolverá progressivamente a nível da Comunidade com base nos critérios enumerados no anexo II.
Artigo 10.o
A presente decisão produz efeitos em 1 de Janeiro de 2000.
Artigo 11.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 22 de Dezembro de 1999.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão
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ANEXO I
1.

DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E PROBLEMAS DE SAÚDE ESPECIAIS QUE DEVERÃO SER PROGRESSIVAMENTE ABRANGIDOS PELA REDE COMUNITÁRIA

1.1.

Relativamente às doenças/problemas de saúde enumerados infra, a vigilância no âmbito da rede comunitária será realizada por recolha e análise normalizadas de dados, de uma forma que será determinada para
cada doença/problema de saúde quando forem constituídas redes de vigilância específicas da Comunidade.

2.

DOENÇAS

2.1.

Doenças de prevenção vacinal
Difteria
Infecções por Haemophilus influenzae do grupo B
Gripe
Sarampo
Papeira
Tosse convulsa
Poliomelite
Rubéola

2.2.

Doenças sexualmente transmissíveis
Infecções por clamídias
Infecções por gonocócicas
Infecção pelo VIH
Sífilis

2.3.

Hepatites virais
Hepatite A
Hepatite B
Hepatite C

2.4.

Doenças de origem alimentar, hídrica e ambiental
Botulismo
Campilobacteriose
Criptosporidiose
Giardíase
Infecção por E. coli enteromorrágica
Leptospirose
Listeriose
Infecção por salmonelas
Shigelose
Toxoplasmose
Triquinose
Infecção por Yersinia

2.5.

Outras doenças

2.5.1. Doenças transmitidas por agentes não convencionais
Variante das encefalopatias espongiformes transmissíveis (Doença de Creutzfeldt-Jakob)
2.5.2. Doenças transmitidas pelo ar
Doença do legionário
Doença meningocócia
Infecções pneumocócias
Tuberculose
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2.5.3. Zoonoses (excluindo as referidas em 2.4)
Brucelose
Equinococose
Raiva
2.5.4. Doenças graves importadas
Cólera
Paludismo
Peste
Febres hemorrágicas virais
3.

PROBLEMAS DE SAÚDE ESPECIAIS

3.1.

Infecções nosocomiais

3.2.

Resistência antimicrobiana

ANEXO II
CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS OU DE PROBLEMAS DE SAÚDE ESPECIAIS
QUE SERÃO ABRANGIDOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO ÂMBITO DA REDE
1. Doenças que provoquem, ou possam provocar, uma morbilidade e/ou uma mortalidade significativas em toda a
Comunidade, especialmente nos casos em que a prevenção das doenças exige uma abordagem global de coordenação.
2. Doenças relativamente às quais o intercâmbio de informações possa proporcionar um alerta rápido em caso de ameaça
para a saúde pública.
3. Doenças raras e graves que não seriam reconhecidas a nível nacional e relativamente às quais a partilha de
conhecimentos permitiria a formulação de hipóteses a partir de uma base de conhecimentos mais ampla.
4. Doenças para as quais existam medidas preventivas eficazes com benefício para a protecção da saúde.
5. Doenças cuja comparação pelos Estados-Membros contribuiria para a avaliação de programas nacionais e
comunitários.
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 18 de Janeiro de 2000
respeitante aos certificados de importação em relação aos produtos do sector da carne de bovino
originários do Botsuana, do Quénia, de Madagáscar, da Suazilândia, do Zimbabué e da Namíbia
[notificada com o número C(2000) 117]
(2000/97/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1706/98 do Conselho,
de 20 de Julho de 1998, que fixa o regime aplicável aos
produtos agrícolas e às mercadorias resultantes da sua transformação originários dos Estados de África, das Caraíbas e do
Pacífico (ACP) e que revoga o Regulamento (CEE) n.o 715/
/90 (1), e, nomeadamente, o seu artigo 30.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1918/98 da Comissão,
de 9 de Setembro de 1998, que fixa as normas de execução no
sector da carne de bovino do Regulamento (CE) n.o 1706/98
do Conselho, relativo ao regime aplicável aos produtos agrícolas e a certas mercadorias resultantes da transformação de
produtos agrícolas originários dos Estados ACP, e revoga o
Regulamento (CE) n.o 589/96 (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
O artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1918/98 prevê a
possibilidade de emitir certificados de importação em
relação aos produtos do sector da carne de bovino;
todavia, as importações devem realizar-se nos limites das
quantidades previstas para cada um destes países
terceiros exportadores;

(1)

Os pedidos de certificados apresentados de 1 a 10 de
Janeiro de 2000, expressos em carne desossada, nos
termos do Regulamento (CE) n.o 1918/98, no que se
refere aos produtos originários do Botsuana, do Quénia,
de Madagáscar, da Suazilândia, do Zimbabué e da
Namíbia não são superiores às quantidades disponíveis
para estes Estados; é, por isso, possível emitir certificados de importação para as quantidades pedidas;

(2)

É conveniente proceder à fixação das restantes quantidades em relação às quais podem ser pedidos certificados a partir de 1 de Fevereiro de 2000, no âmbito da
quantidade total de 52 100 toneladas;

(3)

Afigura-se útil recordar que a presente decisão não
prejudica a Directiva 72/462/CEE do Conselho, de 12 de
Dezembro de 1972, relativa aos problemas sanitários e
de polícia sanitária na importação de animais das espécies bovina, suína, ovina e caprina e de carnes frescas ou
de produtos à base de carne provenientes de países
terceiros (3), com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 97/79/CE (4),

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
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Artigo 1.o
Os seguintes Estados-Membros emitem, em 21 de Janeiro de
2000, os certificados de importação respeitantes aos produtos
do sector da carne de bovino, expressos em carne desossada,
originários de determinados Estados de África, das Caraíbas e
do Pacífico, em relação às quantidades e aos países de origem a
seguir indicados:
Alemanha:
— 370 toneladas originárias do Botsuana,
— 245 toneladas originárias da Namíbia;
Reino Unido:
— 280 toneladas originárias do Botsuana,
— 236 toneladas originárias da Namíbia,
— 55 toneladas originárias da Suazilândia,
— 780 toneladas originárias do Zimbabué,
Artigo 2.o
Podem ser apresentados pedidos de certificado, nos termos do
disposto no n.o 2 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1918/
/98, no decurso dos 10 primeiros dias do mês de Fevereiro de
2000, em relação às seguintes quantidades de carne de bovino
desossada:
— Botsuana:
— Quénia:
— Madagáscar:
— Suazilândia:
— Zimbabué:
— Namíbia:

18 266 toneladas,
142 toneladas,
7 579 toneladas,
3 308 toneladas,
8 320 toneladas,
12 519 toneladas.
Artigo 3.o

Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 18 de Janeiro de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

