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REGULAMENTO (CE) N.o 1091/2003 DO CONSELHO
de 18 de Junho de 2003
que altera, pela segunda vez, o Regulamento (CE) n.o 2341/2002 que fixa, para 2003, em relação a
determinadas unidades populacionais de peixes ou grupos de unidades populacionais de peixes, as
possibilidades de pesca e as respectivas condições aplicáveis nas águas comunitárias e, para os
navios de pesca comunitários, nas águas em que são necessárias limitações de capturas
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

1 500 toneladas de solha do mar do Norte, seriam transferidas da Noruega para a Comunidade. Além disso, foi
acordado recomendar que a Comunidade tenha acesso a
48 493 toneladas de arenque atlântico-escandinavo nas
águas norueguesas a norte de 62.o de latitude norte e
que a Noruega tenha acesso a 48 493 toneladas de
arenque atlântico-escandinavo nas águas comunitárias a
norte de 62.o de latitude norte, sendo atribuídas à Comunidade 7 520 toneladas de sarda da parte conjunta na
quota da NEAFC para a sarda nas águas internacionais.
Deverão ser tomadas as medidas necessárias para
transpor na legislação comunitária os resultados das
consultas.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2371/2002 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 2002, relativo à conservação
e à exploração sustentável dos recursos haliêuticos no âmbito
da Política Comum das Pescas (1), e, nomeadamente, os n.os 1 e
4 do seu artigo 20.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 2341/2002 (2) fixa, para 2003,
em relação a determinadas unidades populacionais de
peixes ou grupos de unidades populacionais de peixes,
as possibilidades de pesca e as respectivas condições
aplicáveis nas águas comunitárias e, para os navios de
pesca comunitários, nas águas em que são necessárias
limitações de capturas.

(2)

Estão previstas possibilidades de pesca de capelim para a
Comunidade nas águas da Gronelândia no quarto protocolo sobre as condições de pesca previstas no Acordo de
Pesca entre a Comunidade Económica Europeia, por um
lado, e o Governo da Dinamarca e o Governo local da
Gronelândia, por outro (3). A Comunidade obtém 70 %
da parte da Gronelândia no TAC de capelim, decidido
em Junho e disponível para todos os Estados-Membros.
Para permitir que a pescaria na época do Verão possa
começar mais cedo do que nos últimos anos, devem ser
conferidos à Comissão poderes de decisão nesta matéria.

(3)

Nos termos do Acordo de Pesca entre a Comunidade
Económica Europeia e o Reino da Noruega (4), a Comunidade realizou consultas com o Reino da Noruega. As
delegações acordaram recomendar às respectivas autoridades a atribuição de 40 000 toneladas de galeota das
águas comunitárias do mar do Norte à Noruega,
enquanto que 2 500 toneladas de arinca, assim como

(1) JO L 358 de 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 356 de 31.12.2002, p. 12. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 728/2003 da
Comissão (JO L 105 de 26.4.2003, p. 3).
(3) JO L 209 de 2.8.2001, p. 2.
(4) JO L 226 de 29.8.1980, p. 48.

(4)

Nas Actas Acordadas das Conclusões das Consultas em
matéria de Pesca entre a Comunidade Europeia e a
Noruega, de 20 de Dezembro de 2002, foi acordado
recomendar às respectivas autoridades que 40 000 toneladas de faneca da Noruega na zona IV (águas norueguesas) podiam ser pescadas pela Comunidade Europeia
no âmbito da quota de galeota.

(5)

Nos termos do Acordo de Pesca entre a Comunidade
Económica Europeia, por um lado, e o Governo da Dinamarca e o Governo local das Ilhas Faroé, por outro (5), a
Comunidade realizou consultas com o Governo local das
Ilhas Faroé. As delegações acordaram recomendar às
respectivas autoridades que as partes tenham acesso a
6 022 toneladas de arenque atlântico-escandinavo nas
águas da outra parte a norte de 62.o de latitude norte.
Deverão ser tomadas as medidas necessárias para
transpor na legislação comunitária os resultados das
consultas.

(6)

Na pendência de um acordo de gestão a longo prazo
sobre a unidade populacional de verdinho com os
Estados costeiros interessados, é conveniente que a
Comunidade fixe uma quota de 250 000 toneladas,
disponível para todos os Estados-Membros nas divisões
CIEM I, II, V, VI, VII, XII e XIV (águas internacionais).

(5) JO L 226 de 29.8.1980, p. 12.
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(9)
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Em Janeiro de 2003, a Organização das Pescarias do
Noroeste do Atlântico (NAFO) adoptou um TAC de
13 000 toneladas para o camarão árctico na divisão
NAFO 3L para a Comunidade. A Comunidade deve,
pois, dar execução a esta medida.

Na sequência das medidas comunitárias de urgência
proibindo a pesca de bacalhau com redes de arrasto a
todos os navios em águas comunitárias no período de
15 de Abril a 31 de Maio de 2003, a Estónia solicitou
que fosse permitida a pesca com redes de arrasto por
navios estónios em águas comunitárias no período de 1
de Setembro a 15 de Outubro do corrente ano. O
Conselho considera apropriado alterar na medida do
necessário a parte II do anexo VI do Regulamento (CE)
n.o 2341/2002.

Em razão de circunstâncias excepcionais, a Lituânia solicitou à Comunidade a devolução de 800 toneladas da
quota de arenque que a Lituânia tinha concedido à
Comunidade para ser pescada nas suas águas, reduzindo
assim a correspondente quota da Comunidade. Em troca,
as autoridades lituanas comprometeram-se a oferecer à
Comunidade 800 toneladas de arenque a pescar nas suas
águas, retiradas da sua quota nacional a fixar pela IBSFC
para 2004. O Conselho considera apropriado alterar na
medida do necessário o anexo IA do Regulamento (CE)
n.o 2341/2002.

26.6.2003

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 2341/2002 é alterado do seguinte
modo:
1. Ao artigo 3.o, é aditado o seguinte número:
«4. Logo que tenha sido estabelecido o TAC correspondente, a Comissão fixa as possibilidades de pesca de capelim
nas zonas V, XIV (águas da Gronelândia), disponíveis para a
Comunidade, num nível igual a 70 % da parte da
Gronelândia no TAC desta espécie. Após a transferência de
30 000 toneladas para a Islândia, 10 000 toneladas para as
Ilhas Faroé e de 6 700 toneladas para a Noruega, a quantidade remanescente fica disponível para todos os Estados-Membros.».
2. O anexo IA é alterado em conformidade com o anexo I do
presente regulamento.
3. O anexo IB é alterado em conformidade com o anexo II do
presente regulamento.
4. O anexo IC é alterado em conformidade com o anexo III do
presente regulamento.
5. O anexo ID é alterado em conformidade com o anexo IV do
presente regulamento.
6. O anexo IE é alterado em conformidade com o anexo V do
presente regulamento.
7. O anexo VI é alterado em conformidade com o anexo VI do
presente regulamento.
Artigo 2.o

(10)

É conveniente alterar o Regulamento (CE) n.o 2341/
/2002 em consequência,

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito no Luxemburgo, em 18 de Junho de 2003.
Pelo Conselho
O Presidente
G. DRYS
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ANEXO I
No anexo IA do Regulamento (CE) n.o 2341/2002, as secções relativas ao arenque na zona «IIId (águas lituanas)» passam
a ter a seguinte redacção:

Zona: IIId (águas lituanas)

«Espécie: Arenque
Clupea harengus
Dinamarca

477

Reino Unido

358

Suécia

165
500 (1)

CE
TAC

1 500 (2)
143 349

(1) Disponível para a Dinamarca, a Alemanha e a Suécia no âmbito
das respectivas quotas para IIIbcd (águas da CE).
(2) Das quais 500 toneladas devem ser imputadas à parte comunitária
do TAC para IIIbcd (águas da CE).»
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ANEXO II
No anexo IB do Regulamento (CE) n.o 2341/2002, as secções relativas à galeota na zona «IIa, Skagerrak, Kattegat, mar
do Norte», à arinca na zona «IIa (águas da CE), mar do Norte», à solha nas zonas «IIa (águas da CE), mar do Norte» e à
faneca da Noruega na zona «IV (águas norueguesas)» passam a ter a seguinte redacção:
Zona: IIa (1), Skagerrak, Kattegat, mar do Norte (1)

«Espécie: Galeota
Ammodytidae
Dinamarca

776 336

Reino Unido

16 969

Todos os Estados-Membros

29 695 (2)

CE

823 000

Noruega

75 000 (4)

Ilhas Faroé

20 000 (3) (4)

TAC

918 000

Zona: IIa (águas da CE), mar do Norte

«Espécie: Arinca
Melanogrammus aeglefinus
Bélgica

446

Dinamarca

3 064

Alemanha

1 950

França

3 398

Países Baixos

334

Suécia

216

Reino Unido

32 613

CE

42 021 (1)

Noruega

(1) Águas comunitárias, com exclusão das águas situadas
na zona das 6 milhas marítimas a partir das linhas de
base do Reino Unido em Shetland, Fair Isle e Foula.
(2) Com excepção da Dinamarca e do Reino Unido.
(3) Esta quota é constituída por galeota, faneca norueguesa, um máximo de 2 000 toneladas de espadilha e
capturas acessórias inevitáveis de verdinho. Espadilha e
um máximo de 6 000 toneladas de faneca da Noruega
podem ser pescadas na zona IVa ao norte de 56° 30'
de latitude norte. As capturas de faneca da Noruega
serão sujeitas à comunicação, a pedido da Comissão,
das quantidades e da composição de quaisquer
capturas acessórias efectuadas.
4
( ) A capturar no mar do Norte.»

(1) Com exclusão de cerca de 2 634 toneladas de capturas
acessórias industriais.
(2) TAC acordado no âmbito das Consultas em matéria de
pesca entre a Comunidade Europeia e a Noruega para
2003. Após as trocas, as partes das partes no TAC são
as seguintes: CE: 44 655 toneladas, Noruega: 7 080
toneladas.

7 080

TAC

51 735 (2)

Condições especiais:
Nos limites das quotas supramencionadas, não podem ser capturadas, nas zonas especificadas, quantidades superiores às
indicadas em seguida:

Águas norueguesas
CE

31 357»

Zona: IIa (águas da CE), mar do Norte

«Espécie: Solha
Pleuronectes platessa
Bélgica

4 356

Dinamarca

14 156

Alemanha

4 083

França
Países Baixos

817
27 224

Reino Unido

20 145

CE

70 781

Noruega
TAC

2 469
73 250 (1)

(1) TAC acordado no âmbito das Consultas em matéria de
pesca entre a Comunidade Europeia e a Noruega para
2003. Após as trocas, as partes das partes no TAC são
as seguintes: CE: 70 781 toneladas, Noruega: 2 469
toneladas.
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Condições especiais:

Nos limites das quotas supramencionadas, não podem ser capturadas, nas zonas especificadas, quantidades superiores às
indicadas em seguida:
Águas norueguesas
CE

30 000»

Zona: IV (águas norueguesas)

«Espécie: Faneca da Noruega
Trisopterus esmarki
Dinamarca
Reino Unido

47 500 (1) (2)
2 500 (1) (2)

CE

50 000 (1) (2)

TAC

Sem efeito

(1) Incluindo carapau misturado de forma inextricável.
(2) 80 % desta quota pode ser pescada no âmbito
da quota de galeota.»
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ANEXO III
No anexo IC do Regulamento (CE) n.o 2341/2002, as secções relativas ao arenque na zona «I, II (águas da CE, águas
internacionais)» e ao verdinho na zona «I, II (área de regulamentação da NEAFC)» passam a ter a seguinte redacção:
Zona:

«Espécie: Arenque
Clupea harengus
Bélgica

17

Dinamarca

16 908

Alemanha

2 961

Espanha

(1) Podem ser capturadas na subdivisão IIa (águas comunitárias).

56

França

730

Irlanda

4 377

Países Baixos

6 051

Portugal

56

Finlândia

262

Suécia

6 265

Reino Unido

10 810

CE

48 493

Noruega

48 493 (1)
6 022 (1)

Ilhas Faroé
TAC

I, II (águas internacionais e águas norueguesas)

Sem efeito

Condições especiais
Nos limites das quotas supramencionadas, não podem ser capturadas, nas zonas especificadas, quantidades superiores às
indicadas em seguida:

Águas das ilhas Faroé
Bélgica

2

Dinamarca

2 100

Alemanha

368

Espanha

7

França

91

Irlanda

544

Países Baixos

751

Portugal
Finlândia
Suécia
Reino Unido
CE

7
33
778
1 342
6 022»

Zona:

«Espécie: Verdinho
Micromesistius poutassou
CE
TAC

250 000
Sem efeito»

I, II, V, VI, VII, XII e XIV (águas nacionais)
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ANEXO IV
No anexo ID do Regulamento (CE) n.o 2341/2002, as secções relativas ao verdinho na zona «V, VI, VII, XII e XIV(1)», à
sarda na zona «IIa (águas da CE), Skagerrak e Kattegat, IIIb, c, d (águas da CE), mar do Norte» e na zona «IIa (águas não
comunitárias), Vb (águas da CE), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV» passam a ter a seguinte redacção:

Zona: V, VI, VII, XII, XIV (águas da CE)

«Espécie: Verdinho
Micromesistius poutassou
Dinamarca
Alemanha

2 218
8 582

Espanha

14 304 (1)

França

11 944

Irlanda

17 165

Países Baixos

26 963

Portugal
Reino Unido

1 073 (1)
25 032

CE

107 281

Noruega

120 000 (2) (3)

Ilhas Faroé
TAC

(1) Das quais até 75 % podem ser capturados nas zonas VIIIc,
IX, X, CECAF 34.1.1 (águas da CE).
(2) Podem ser pescadas em águas da CE nas zonas II e IVa, na
subzona VIa, a sul de 56° 30' de latitude norte, e na zona
VII, a leste de 12° de longitude oeste.
(3) Das quais 500 toneladas, no máximo, podem ser constituídas por argentinas (Argentina SpA.).
(4) As capturas de verdinho podem incluir capturas inevitáveis de argentinas (Argentina SpA.).
(5) Podem ser passadas em águas da CE na subzona VIa, a
norte de 56° 30' de latitude norte, na subzona VIb e na
zona VII, a oeste de 12.o de longitude oeste.

45 000 (4) (5)
Sem efeito

Condições especiais:
Nos limites das quotas supramencionadas, não podem ser capturadas, nas zonas especificadas, quantidades superiores às
indicadas em seguida:
IVa
Noruega

40 000»
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«Espécie: Sarda
Scomber scombrus
Bélgica

Zona: IIa (águas da CE), Skagerrak e Kattegat,
IIIb,c,d (águas da CE), mar do Norte

12 745

Alemanha

504

França

1 522

Países Baixos

1 533

Suécia

4 576 (1) (2) (3)
1 419

CE

22 782 (2) (4) (5)

Noruega

40 395 (6)

TAC

(1) Incluindo a pesca por este Estado-Membro de
1 865 toneladas de sarda na divisão CIEM IIIa e
nas águas comunitárias da divisão CIEM IVab.
(2) Incluindo 260 toneladas, a capturar nas águas
norueguesas da subzona CIEM IV, resultantes
das Actas Acordadas das Consultas entre a
Comunidade Europeia, em nome da Suécia, e a
Noruega para 2003.
(3) Aquando da pesca nas águas norueguesas, as
capturas acessórias de bacalhau, arinca, escamudo, juliana e badejo serão imputadas às
quotas para estas espécies.
(4) Incluindo 1 865 toneladas resultantes das
condições definidas na nota de pé-de-página 2
do anexo das Actas Acordadas das Conclusões
das Consultas em matéria de Pesca entre a
Comunidade Europeia e a Noruega. Bruxelas, 9
de Dezembro de 1995.
(5) Incluindo 459 toneladas resultantes do
convénio entre a Comunidade Europeia e a
Noruega relativo à gestão da parte conjunta da
UE/Noruega na quota da NEAFC.
(6) A deduzir da parte da Noruega no TAC (quota
de acesso). Esta quota pode exclusivamente ser
pescada na divisão VIa, com excepção de
3 000 toneladas que podem ser pescadas na
divisão IIIa.
(7) TAC acordado pela Comunidade Europeia, a
Noruega e as ilhas Faroé para a zona norte.

483

Dinamarca

Reino Unido

26.6.2003

556 607 (7)

Condições especiais:
Nos limites das quotas supramencionadas, não podem ser capturadas, nas zonas especificadas, quantidades superiores às
indicadas em seguida:
IIIa

Dinamarca

IIIA,
IVb,c

IVc

4 130

França

490

Países Baixos

490

Suécia
490
3 000»

IIa (águas não comunitárias),
VI, de 1 de Janeiro a 31 de
Março de 2003
4 020

390

Reino Unido
Noruega

IVb

10
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Zona:IIa (águas não comunitárias), Vb (águas da CE), VI, VII,
VIIIa,b,d,e, XII, XIV

«Espécie: Sarda
Scomber scombrus
Alemanha
Espanha

20

França

13 563

Irlanda

67 807

Países Baixos

29 665

Reino Unido

186 472

CE

317 869 (4)

Noruega
Ilhas Faroé
TAC

(1) Só podem ser pescadas nas zonas IIa, IVa, VIa (a norte de
56° 30' N), VIId,e,f,h.
(2) Das quais 1 411 toneladas podem ser pescadas na divisão
CIEM IVa ao norte de 59° N (águas da CE) de 1 de Janeiro
a 15 de Fevereiro e de 1 de Outubro a 31 de Dezembro.
Uma quantidade de 3 893 toneladas da quota das ilhas
Faroé pode ser pescada na divisão CIEM VIa (ao norte de
56°30' N) durante todo o ano e/ou nas divisões CIEM
VIIe,f,h, e/ou na divisão CIEM IVa.
(3) TAC acordado pela CE, a Noruega e as ilhas Faroé para a
zona norte.
(4) Incluindo 7 061 toneladas resultantes do convénio entre a
Comunidade Europeia e a Noruega relativo à gestão da
parte conjunta da UE-Noruega na quota da NEAFC para
2003.

20 342

12 020 (1)
4 679 (2)
556 607 (3)

Condições especiais:
Nos limites das quotas supramencionadas, não podem ser capturadas, nas zonas especificadas e nos períodos compreendidos entre 1 de Janeiro e 15 de Fevereiro e 1 de Outubro e 31 de Dezembro, quantidades superiores às indicadas em
seguida:
IVa (águas da CE)
Alemanha

5 967

França

3 978

Irlanda

19 890

Países Baixos

8 702

Reino Unido

54 699

Noruega

12 020

Ilhas Faroé

1 411 (1)

(1) Ao norte de 5° N (zona CE) de 1 de Janeiro a 15 de Fevereiro e de 1 de Outubro a 31 de Dezembro.»
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ANEXO V
No anexo IE do Regulamento (CE) n.o 2341/2002, a secção relativa ao camarão árctico na zona «NAFO 3L» passa a ter a
seguinte redacção:
«Espécie: Camarão árctico
Pandalus borealis

Zona: NAFO 3L (1)

CE

(1) Não incluindo a zona definida pelas seguintes coordenadas:

TAC

145 (2)
13 000

Ponto n.o

Latitude N

Longitude W

1

47° 20 0

46° 40 0

2

47° 20 0

46° 30 0

3

46° 00 0

46° 30 0

4

46° 00 0

46° 40 0

(2) A pescar nos períodos de 1 de Janeiro a 31 de Março, de 1 de Julho a
14 de Setembro e de 1 de Dezembro a 31 de Dezembro.»

26.6.2003
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ANEXO VI
No anexo VI do Regulamento (CE) n.o 2341/2002, as partes I e II passam a ter a seguinte redacção:
«PARTE I
LIMITAÇÕES QUANTITATIVAS DAS LICENÇAS E DAS AUTORIZAÇÕES DE PESCA APLICÁVEIS AOS
NAVIOS COMUNITÁRIOS QUE PESCAM NAS ÁGUAS DE PAÍSES TERCEIROS

Zona de pesca

Pescaria

Águas norueguesas e zona de
pesca em torno de Jan Mayen

Arenque, a norte de 62° 00' N

Águas da Estónia

Bacalhau, arenque, salmão e espadilha

Águas das ilhas Faroé

Número de
licenças

Número
máximo de
navios
presentes em
qualquer
momento

75

55

250

70

Todas as pescarias de arrasto com navios de 180 pés,
no máximo, na zona situada entre 12 e 21 milhas
marítimas calculadas a partir das linhas de base das
ilhas Faroé

26

13

Pesca dirigida ao bacalhau e à arinca com uma
malhagem mínima de 135 mm, limitada a uma zona
a sul de 62° 28' N e a leste de 6° 30' W

8

4

Arrasto fora das 21 milhas marítimas a partir das
linhas de base das ilhas Faroé. Nos períodos de 1 de
Março a 31 de Maio e de 1 de Outubro a 31 de
Dezembro, estes navios podem operar na zona
situada entre 61° 20' N e 62° 00' N e entre 12 e 21
milhas marítimas calculadas a partir das linhas de
base

70

26

A pesca de arrasto da maruca azul com malhagens
mínimas de 100 mm na zona a sul de 61° 30' N e a
oeste de 9° 00' W e na zona situada entre 7° 00' W e
9° 00' W a sul de 60° 30' N e na zona a sudoeste de
uma linha traçada entre 60° 30' N, 7° 00' W e 60°
00' N, 6° 00' W.

70

20

A pesca de arrasto dirigida ao escamudo com uma
malhagem mínima de 120 mm e com a possibilidade
de utilizar estropos em torno do saco

70

22

Pescaria do verdinho. O número total de licenças
pode ser aumentado de 4 navios para formar pares,
caso as autoridades das ilhas Faroé introduzam regras
especiais de acesso a uma zona designada “principal
zona de pesca do verdinho”

34

20

Pesca com palangre

10

6

Pesca da sarda

12

12

Pesca do arenque a norte de 62° N

21

21

Islândia

Todas as pescarias

18

5

Águas da Letónia

Pesca do bacalhau, arenque e espadilha

130

38

40

15

Pesca do salmão

L 157/12
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Zona de pesca

Pescaria

26.6.2003

Número de
licenças

Número
máximo de
navios
presentes em
qualquer
momento

300

60

Águas da Lituânia

Todas as pescarias

Águas da Polónia

Todas as pescarias. Só são autorizados os navios de
potência motriz igual ou inferior a 750 kW

Águas da Federação da Rússia

Todas as pescarias

pm

pm

Pesca do bacalhau

pm

pm

Pesca da espadilha

pm

pm

PARTE II
LIMITAÇÕES QUANTITATIVAS DAS LICENÇAS E DAS AUTORIZAÇÕES DE PESCA APLICÁVEIS AOS
NAVIOS DE PAÍSES TERCEIROS NAS ÁGUAS COMUNITÁRIAS

Estado de pavilhão

Pescaria

Noruega

Arenque, a norte de 62° 00' N

Estónia

Arenque, salmão, espadilha

Ilhas Faroé

18

18

106

63

Bacalhau

30

15 (1)

Sarda, VIa (a norte de 56° 30' N), VIIe,f,h; carapau,
IV, VIa (a norte de 56° 30' N), VIIe,f,h; arenque, VIa
(a norte de 56° 30' N)

14

14

Arenque, a norte de 62° 00' N

21

21

4

4

Pesca industrial da faneca da Noruega e da espadilha,
IV, VIa (a norte de 56° 30' N); galeota, IV (incluindo
capturas acessórias inevitáveis de verdinho)

15

15

Maruca e bolota (2)

20

10

Verdinho, VIa (a norte de 56° 30' N), VIb, VII (a oeste
de 12° 00' W)

20

20

Maruca azul

16

16

3

3

Arenque, IIIa

Tubarão-sado (todas as zonas excepto NABO CPS)
Letónia

Número de
licenças

Número
máximo de
navios
presentes em
qualquer
momento

Bacalhau, arenque, espadilha, IIId
Salmão, IIId

90
4

45 (3)
2
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Estado de pavilhão

Lituânia

Jornal Oficial da União Europeia

Pescaria

Bacalhau, arenque, espadilha, salmão, IIId
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Número de
licenças

70

Número
máximo de
navios
presentes em
qualquer
momento

40 (4)

Arenque, espadilha, IIId (navios refrigeradores de
transporte)

5

4

Polónia

Pesca do arenque. Só são autorizados os navios de
potência motriz igual ou inferior a 750 kW

60

25

Federação da Rússia

Arenque, IIId (águas suecas)

pm

pm

Arenque, IIId (águas suecas, navios-mãe que não
exerçam actividades de pesca)

pm

pm

Barbados

Camarões Penaeus (5) (águas da Guiana francesa)

5

pm (6)

Lutjanídeos (7) (águas da Guiana francesa)

5

pm

Guiana

Camarões Penaeus (5) (águas da Guiana francesa)

pm

pm (6)

Suriname

Camarões Penaeus (5) (águas da Guiana francesa)

5

pm (8)

Trindade e Tobago

Camarões Penaeus (5) (águas da Guiana francesa)

8

pm (9)

Japão

Atum (10) (águas da Guiana francesa)

pm

Coreia

Atum (10) (águas da Guiana francesa)

pm

Venezuela

Lutjanídeos (7) (águas da Guiana francesa)
Tubarões (7) (águas da Guiana francesa)

(1)

pm (9)

41

pm

4

pm

Dos quais seis navios podem pescar com redes de emalhar no período compreendido entre 1 de Setembro a 15 de Outubro e nove
navios suplementares podem pescar com redes de arrasto.
(2) As autoridades das ilhas Faroé enviarão a lista pertinente antes do dia 25 de cada mês.
(3) Dos quais 32 navios podem pescar com redes de emalhar em qualquer época.
(4) Dos quais, em qualquer momento, um máximo de 10 navios poderá pescar bacalhau com redes de emalhar.
(5) As licenças relativas à pesca do camarão nas águas do departamento francês da Guiana serão emitidas com base num plano de pesca
apresentado pelas autoridades do país terceiro em causa, aprovado pela Comissão. O período de validade de cada licença será limitado ao período de pesca estabelecido no plano de pesca, em cuja base foi emitida a licença.
(6) O número anual de dias no mar é limitado a 200.
7
( ) A pescar exclusivamente com palangres ou armadilhas (lutjanídeos) ou palangres ou redes com uma malhagem mínima de
100 mm, em profundidades superiores a 30 m (tubarões). Para emitir estas licenças, deve ser apresentada prova de que existe um
contrato válido entre o armador que solicita a licença e um estabelecimento de transformação situado no departamento francês da
Guiana, que inclua uma obrigação de desembarcar pelo menos 75 % de todas as capturas de lutjanídeos ou 50 % de todas as
capturas de tubarões do navio em causa no referido departamento para transformação no estabelecimento de transformação interessado.
O contrato supramencionado deve ser aprovado pelas autoridades francesas, que garantirão a sua compatibilidade com as capacidades reais do estabelecimento de transformação contratante e com os objectivos de desenvolvimento da economia da Guiana. Será
anexa ao pedido de licença uma cópia do contrato devidamente aprovado.
Sempre que for recusada a aprovação supramencionada, as autoridades francesas notificarão a parte interessada e a Comissão da
recusa e dos motivos que a fundamentaram.
(8) O número anual de dias no mar é limitado a pm.
(9) O número anual de dias no mar é limitado a 350.
(10) A pescar exclusivamente com palangres.»

L 157/14

Jornal Oficial da União Europeia

PT

26.6.2003

REGULAMENTO (CE) N.o 1092/2003 DA COMISSÃO
de 25 de Junho de 2003
que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de
certos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) 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 1947/2002 (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.

(2)

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 26 de Junho de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 25 de Junho de 2003.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(1) JO L 337 de 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 299 de 1.11.2002, p. 17.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 25 de Junho de 2003, 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

Código países terceiros (1)

Valor forfetário de importação

0702 00 00

052
064
999

58,0
80,7
69,3

0707 00 05

052
999

85,2
85,2

0709 90 70

052
999

77,1
77,1

0805 50 10

382
388
400
528
999

60,3
61,1
50,6
62,6
58,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
524
528
720
800
804
999

76,4
90,4
84,2
75,5
52,4
59,0
70,3
148,7
105,3
84,7

0809 10 00

052
999

211,8
211,8

0809 20 95

052
060
068
094
400
999

285,2
156,6
156,6
197,7
319,8
223,2

0809 40 05

052
624
999

197,1
184,6
190,8

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n.o 2020/2001 da Comissão (JO L 273 de 16.10.2001, p. 6). O código «999»
representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) N.o 1093/2003 DA COMISSÃO
de 24 de Junho de 2003
que altera o Regulamento (CE) n. 668/2001 no que respeita ao aumento da quantidade colocada
em concurso permanente para a exportação de cevada armazenada pelo organismo de intervenção
alemão
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(5)

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

O Regulamento (CE) n.o 668/2001 deve ser, pois, alterado.

(6)

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1666/2000 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 5.o,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

Considerando o seguinte:
O Regulamento (CEE) n.o 2131/93 da Comissão (3), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 1630/2000 (4), estabelece os processos e
condições da colocação à venda dos cereais na posse dos
organismos de intervenção.

O Regulamento (CE) n.o 668/2001 é alterado do seguinte
modo:

(2)

O Regulamento (CE) n.o 668/2001 da Comissão (5), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 989/2003 (6), abriu um concurso permanente
para a exportação de 4 299 449 toneladas de cevada na
posse do organismo de intervenção alemão.

(3)

A Alemanha informou a Comissão da intenção do seu
organismo de intervenção de proceder a um aumento de
225 505 toneladas da quantidade colocada em concurso
para exportação. Atendendo à situação do mercado, é
conveniente dar uma resposta positiva ao pedido da
Alemanha.

1.
O concurso refere-se a uma quantidade máxima de
4 524 954 toneladas de cevada a exportar para todos os
países terceiros com excepção da Bulgária, do Canadá, de
Chipre, da Eslovénia, dos Estados Unidos da América, da
Estónia, da Hungria, da Letónia, da Lituânia, de Malta, do
México, da Polónia, da República Checa, da Eslováquia e da
Roménia.

(1)

(4)

Tendo em conta o aumento das quantidades colocadas
em concurso, afigura-se necessário introduzir alterações,
de forma favorável e sem demora, à lista das regiões e
das quantidades armazenadas.

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

2.
2. As regiões onde as 4 524 954 toneladas de cevada
estão armazenadas são referidas no anexo I.».
2. O anexo I é substituído pelo texto do anexo do presente
regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 24 de Junho de 2003.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

181 de 1.7.1992, p. 21.
193 de 29.7.2000, p. 1.
191 de 31.7.1993, p. 76.
187 de 26.7.2000, p. 24.
93 de 3.4.2001, p. 20.
143 de 11.6.2003, p. 14.
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ANEXO
«ANEXO I
(em toneladas)
Local de armazenagem

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Mecklenburg-Vorpommern
Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland/Baden-Württemberg/Bayern
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen

Quantidade

1 716 314
418 033
2 390 607»
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REGULAMENTO (CE) N.o 1094/2003 DA COMISSÃO
de 24 de Junho de 2003
que altera o Regulamento (CE) n. 1081/2002 no que respeita ao aumento da quantidade colocada
em concurso permanente para a exportação de cevada armazenada pelo organismo de intervenção
francês
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(5)

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

O Regulamento (CE) n.o 1081/2002 deve, pois, ser alterado.

(6)

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1) com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1666/2000 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 5.o,

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1)

Artigo 1.o

O Regulamento (CEE) n.o 2131/93 da Comissão (3), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 1630/2000 (4), estabelece os processos e
condições da colocação à venda dos cereais na posse dos
organismos de intervenção.
5

(2)

O Regulamento (CE) n.o 1081/2002 da Comissão ( ),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 937/2003 (6), abriu um concurso permanente para a exportação de 578 820 toneladas de cevada
armazenada pelo organismo de intervenção francês.

(3)

A França informou a Comissão da intenção do seu organismo de intervenção de proceder a um aumento de
89 000 toneladas da quantidade colocada em concurso
para exportação. Atendendo à situação do mercado, é
conveniente dar uma resposta favorável ao pedido apresentado pela França.

(4)

Atendendo ao aumento das quantidades colocadas em
concurso, afigura-se necessário alterar sem demora, de
forma favorável, a lista das regiões e das quantidades
armazenadas.

O Regulamento (CE) n.o 1081/2002 é alterado do seguinte
modo:
1. O artigo 2.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 2.o
1.
O concurso refere-se a uma quantidade máxima
667 820 toneladas de cevada a exportar para todos
países terceiros com excepção da Bulgária, do Canadá,
Chipre, da Estónia, dos Estados Unidos, da Hungria,
Letónia, da Lituânia, de Malta, do México, da Polónia,
Roménia, da Eslováquia, e da República Checa.

2.
As regiões nas quais as 667 820 toneladas de cevada
estão armazenadas são as mencionadas no anexo I.».
2. O anexo I é substituído pelo texto do anexo do presente
regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 24 de Junho de 2003.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

181 de
193 de
191 de
187 de
164 de
133 de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
31.7.1993, p. 76.
26.7.2000, p. 24.
22.6.2002, p. 16.
29.5.2003, p. 51.
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ANEXO
«ANEXO I
(em toneladas)
Local de armazenagem

Quantidades

Amiens

122 681

Chalons

33 000

Clermont

4 900

Dijon

1 100

Lille

51 332

Nancy

88 341

Nantes

10 400

Orléans

160 844

Paris
Poitiers
Rouen

60 807
8 000
126 415»
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REGULAMENTO (CE) N.o 1095/2003 DA COMISSÃO
de 25 de Junho de 2003
que altera o Regulamento (CE) n. 1500/2001 no que respeita ao aumento da quantidade colocada
em concurso permanente para a exportação de cevada armazenada pelo organismo de intervenção
finlandês
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(5)

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

O Regulamento (CE) n.o 1500/2001 deve, pois, ser alterado.

(6)

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1666/2000 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 5.o,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

Considerando o seguinte:
O Regulamento (CEE) n.o 2131/93 da Comissão (3), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 1630/2000 (4), estabelece os processos e
condições da colocação à venda dos cereais na posse dos
organismos de intervenção.

O Regulamento (CE) n.o 1500/2001 é alterado do seguinte
modo:

(2)

O Regulamento (CE) n.o 1500/2001 da Comissão (5),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 937/2003 (6), abriu um concurso permanente para a exportação de 171 590 toneladas de cevada
armazenada pelo organismo de intervenção finlandês.

(3)

A Finlândia informou a Comissão da intenção do seu
organismo de intervenção de proceder a um aumento de
17 488 toneladas da quantidade colocada em concurso
para exportação. Atendendo à situação do mercado, é
conveniente dar uma resposta favorável ao pedido apresentado pela Finlândia.

1.
O concurso refere-se a uma quantidade máxima de
189 078 toneladas de cevada a exportar para todos os
países terceiros com excepção da Bulgária, do Canadá, de
Chipre, da Estónia, dos Estados Unidos da América, da
Hungria, da Letónia, da Lituânia, de Malta, do México, da
Polónia, da Roménia, da Eslováquia, da Eslovénia e da República Checa.

(1)

(4)

Atendendo ao aumento das quantidades colocadas em
concurso, afigura-se necessário alterar sem demora, de
forma favorável, a lista das regiões e das quantidades
armazenadas.

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

2.
As regiões nas quais as 189 078 toneladas de cevada
estão armazenadas são as mencionadas no anexo I.».
2. O anexo I é substituído pelo texto do anexo do presente
regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 25 de Junho de 2003.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

181 de
193 de
191 de
187 de
199 de
133 de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
31.7.1993, p. 76.
26.7.2000, p. 24.
24.7.2001, p. 3.
29.5.2003, p. 51.
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ANEXO
«ANEXO I
(em toneladas)
Local de armazenagem

Hämeenlinna

Quantidades

20 996

Joensuu

2 267

Kaipiainen

2 157

Kirkniemi

6 863

Kokemäki

28 966

Koria

7 767

Kotka

1 321

Kuopio

2 034

Loimaa

26 406

Mustio

7 620

Perniö

10 516

Seinäjoki
Turinki
Vainikkala

423
69 204
2 538»
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REGULAMENTO (CE) N.o 1096/2003 DA COMISSÃO
de 25 de Junho de 2003
que altera o Regulamento (CE) n. 953/2002 no que respeita ao aumento da quantidade colocada
em concurso permanente para a exportação de cevada armazenada pelo organismo de intervenção
belga
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(5)

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

O Regulamento (CE) n.o 953/2002 deve, pois, ser alterado.

(6)

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1666/2000 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 5.o,

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1)

Artigo 1.o

O Regulamento (CEE) n.o 2131/93 da Comissão (3), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 1630/2000 (4), estabelece os processos e
condições da colocação à venda dos cereais na posse dos
organismos de intervenção.
5

(2)

O Regulamento (CE) n.o 953/2002 da Comissão ( ), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 937/2003 (6), abriu um concurso permanente
para a exportação de 58 081 toneladas de cevada armazenada pelo organismo de intervenção belga.

(3)

A Bélgica informou a Comissão da intenção do seu organismo de intervenção de proceder a um aumento de
35 123 toneladas da quantidade colocada em concurso
para exportação. Atendendo à situação do mercado, é
conveniente dar uma resposta favorável ao pedido apresentado pela Bélgica.

(4)

Atendendo ao aumento das quantidades colocadas em
concurso, afigura-se necessário alterar sem demora, de
forma favorável, a lista das regiões e das quantidades
armazenadas.

O Regulamento (CE) n.o 953/2002 é alterado do seguinte
modo:
1. O artigo 2.o passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 2.o
1.
O concurso refere-se a uma quantidade máxima de
93 204 toneladas de cevada a exportar para todos os países
terceiros com excepção da Bulgária, do Canadá, de Chipre,
da Estónia, dos Estados Unidos da América, da Hungria, da
Letónia, da Lituânia, de Malta, do México, da Polónia, da
Roménia, da Eslováquia, da Eslovénia e da República Checa.
2.
As regiões nas quais as 93 204 toneladas de cevada
estão armazenadas são as mencionadas no anexo I.».
2. O anexo I é substituído pelo texto do anexo do presente
regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 25 de Junho de 2003.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

181 de
193 de
191 de
187 de
147 de
133 de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
31.7.1993, p. 76.
26.7.2000, p. 24.
5.6.2002, p. 3.
29.5.2003, p. 51.
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ANEXO
«ANEXO I
(em toneladas)
Local de armazenagem

Quantidades

Hainaut

37 606

Liège

31 055

Namur

22 313

West-Vlaanderen

2 230»
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REGULAMENTO (CE) N.o 1097/2003 DA COMISSÃO
de 25 de Junho de 2003
que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de importação de
determinados produtos do sector da carne de suíno apresentados em Junho de 2003 ao abrigo do
regime previsto nos acordos concluídos pela Comunidade com a República da Polónia, a República
da Hungria, a República Checa, a Eslováquia, a Bulgária e a Roménia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1898/97 da Comissão,
de 29 de Setembro de 1997, que estabelece as regras de
execução, no sector da carne de suíno, do regime previsto ao
abrigo dos acordos europeus com a Bulgária, a República
Checa, a Eslováquia, a Roménia, a República da Polónia e a
República da Hungria, (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1877/2002 (2), e, nomeadamente, o n.o 5 do seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Os pedidos de certificados de importação apresentados
para o terceiro trimestre de 2003 totalizam, em relação
a certos produtos, quantidades inferiores ou iguais às
disponíveis, podendo, em consequência, ser inteiramente
satisfeitos, e, em relação a outros produtos, quantidades
superiores às quantidades disponíveis, devendo, por
conseguinte, ser reduzidos numa percentagem fixa para
se garantir uma repartição equitativa.
É conveniente determinar o excedente que se adiciona à
quantidade disponível para o período seguinte.

(3)

É oportuno chamar a atenção dos operadores sobre o
facto de os certificados só poderem ser utilizados para
produtos que estejam em regra com todas as disposições
veterinárias actualmente em vigor na Comunidade,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1. Os pedidos de certificados de importação, relativos ao
período de 1 de Julho a 30 de Setembro de 2003, apresentados
ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 1898/97, são aceites como
referido no anexo.
2. Para o período de 1 de Outubro a 31 de Dezembro de
2003, podem ser apresentados pedidos, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1898/97, de certificados de importação em
relação às quantidades totais constantes do anexo II.
3. Os certificados só podem ser utilizados para produtos que
estejam em regra com todas as disposições veterinárias actualmente em vigor na Comunidade.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 25 de Junho de 2003.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(1) JO L 267 de 30.9.1997, p. 58.
(2) JO L 248 de 22.10.2002, p. 9.
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ANEXO I

Grupo

Percentagem de aceitação dos certificados
de importação apresentados
para o período de 1 de Julho a
30 de Setembro de 2003

1

100,0

2

65,0

3

100,0

4

100,0

H1

100,0

7

100,0

8

100,0

9

100,0

T1

100,0

T2

100,0

T3

100,0

S1

100,0

S2

100,0

B1

100,0

15

100,0

16

100,0

17

100,0

ANEXO II
(em t)
Grupo

Quantidade total disponível para o período de
1 de Outubro a 31 de Dezembro de 2003

1

4 301,3

2

292,5

3

610,0

4

15 731,5

H1

1 585,0

7

8 628,6

8

875,0

9

14 807,5

T1

750,0

T2

7 247,0

T3

2 185,0

S1

1 450,0

S2

175,0

B1

1 500,0

15

562,0

16

1 062,5

17

7 812,5
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REGULAMENTO (CE) N.o 1098/2003 DA COMISSÃO
de 25 de Junho de 2003
que determina a quantidade disponível de determinados produtos do sector da carne de suíno, para
o quarto trimestre de 2003, no âmbito do regime previsto nos acordos de comércio livre entre a
Comunidade, por um lado, e a Letónia, a Lituânia e a Estónia, por outro
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2305/95 da Comissão,
de 29 de Setembro de 1995, que estabelece as normas de
execução, no sector da carne de suíno, do regime previsto nos
acordos de comércio livre entre a Comunidade, por um lado, e
a Letónia, a Lituânia e a Estónia, por outro (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1853/
/2002 (2), e, nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo 4.o,

Artigo 1.o
A quantidade disponível, nos termos do Regulamento (CE)
n.o 2305/95, para o período compreendido entre 1 de
Outubro e 31 de Dezembro de 2003 é indicada em anexo.

Considerando o seguinte:
A fim de assegurar a repartição das quantidades disponíveis, é
conveniente adicionar às quantidades disponíveis, relativamente
ao período compreendido entre 1 de Outubro e 31 de
Dezembro de 2003, as quantidades transitadas do período
compreendido entre 1 de Julho e 30 de Setembro de 2003,

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 25 de Junho de 2003.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(1) JO L 233 de 30.9.1995, p. 45.
(2) JO L 280 de 18.10.2002, p. 5.
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ANEXO
(em t)
Grupo

Quantidade total disponível para o período de 1 de
Outubro a 31 de Dezembro de 2003

18

975,0

L1

195,0

19

812,5

20

97,5

21

1 187,5

22

570,0

E1

65,0
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REGULAMENTO (CE) N.o 1099/2003 DA COMISSÃO
de 25 de Junho de 2003
que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de importação de
determinados produtos do sector da carne de suíno apresentados em Junho de 2003 ao abrigo do
regime previsto no Regulamento (CE) n.o 774/94 do Conselho relativo à abertura e modo de gestão
de determinados contingentes pautais comunitários de carne de suíno e outros produtos agrícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1432/94 da Comissão,
de 22 de Junho de 1994, que estabelece as normas de
execução, no sector da carne de suíno, do regime de importação previsto no Regulamento (CE) n.o 774/94 do Conselho
relativo à abertura e modo de gestão de determinados contingentes pautais comunitários de carne de suíno e outros
produtos agrícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1006/2001 (2), e, nomeadamente, o
n.o 4 do seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Os pedidos de certificados de importação apresentados
para o terceiro trimestre de 2003 totalizam quantidades
inferiores às quantidades disponíveis, podendo, em
consequência, ser inteiramente satisfeitos.

(2)

É conveniente determianr a quantidade disponível para o
período seguinte.

(3)

É oportuno chamar a atenção dos operadores sobre o
facto de os certificados só poderem ser utilizados para
produtos que estejam em regra com todas as disposições
veterinárias actualmente em vigor na Comunidade,

Artigo 1.o
1. Os pedidos de certificados de importação, relativos ao
período de 1 de Julho a 30 de Setembro de 2003, apresentados
ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 1432/94 são aceites como
referido no anexo I.
2. Para o período de 1 de Outubro a 31 de Dezembro de
2003, podem ser apresentados pedidos, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1432/94, de certificados de importação em
relação às quantidades totais constantes do anexo II.
3. Os certificados só podem ser utilizados para produtos que
estejam em regra com todas as disposições veterinárias actualmente em vigor na Comunidade.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 25 de Junho de 2003.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(1) JO L 156 de 23.6.1994, p. 14.
(2) JO L 140 de 24.5.2001, p. 13.
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ANEXO I

Grupo

Percentagem de aceitação dos
certificados de importação
apresentados para o período de 1 de
Julho a 30 de Setembro de 2003

1

100,00

ANEXO II
(em t)
Grupo

Quantidade total disponível
para o período
de 1 de Outubro a 31 de Dezembro de 2003

1

6 754,0
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REGULAMENTO (CE) N.o 1100/2003 DA COMISSÃO
de 25 de Junho de 2003
que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de importação apresentados em Junho de 2003 ao abrigo dos contingentes pautais de importação para determinados
produtos no sector da carne de suíno, para o período compreendido entre 1 de Julho e 30 de
Setembro de 2003
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n. 1486/95 da Comissão,
de 28 de Junho de 1995, relativo à abertura e modo de gestão
dos contingentes pautais de importação no sector da carne de
suíno (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1006/2001 (2), e, nomeadamente, o n.o 5 do seu
artigo 5.o,
o

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Os pedidos de certificados de importação apresentados
para o terceiro trimestre de 2003 totalizam quantidades
inferiores às disponíveis, podendo, em consequência, ser
inteiramente satisfeitos.
É conveniente determinar o excedente que se adiciona à
quantidade disponível para o período seguinte,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1. Os pedidos de certificados de importação, relativos ao
período de 1 de Julho a 30 de Setembro de 2003, apresentados
ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 1486/95 são aceites como
referido no anexo I.
2. Para o período de 1 de Outubro a 31 de Dezembro de
2003, podem ser apresentados pedidos, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1486/95, de certificados de importação em
relação às quantidades totais constantes do anexo II.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 25 de Junho de 2003.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(1) JO L 145 de 29.6.1995, p. 58.
(2) JO L 140 de 24.5.2001, p. 13.
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ANEXO I

Grupo

Percentagem de aceitação dos certificados
de importação apresentados
para o período de 1 de Julho a
30 de Setembro de 2003

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100

ANEXO II
(em t)

Grupo

Quantidade total disponível
para o período
de 1 de Outubro a
31 de Dezembro de 2003

G2

15 562,7

G3

2 075,0

G4

1 455,0

G5

3 050,0

G6

7 500,0

G7

2 750,0
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REGULAMENTO (CE) N.o 1101/2003 DA COMISSÃO
de 25 de Junho de 2003
que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de importação de
determinados produtos do sector da carne de suíno apresentados em Junho de 2003 ao abrigo do
regime previsto no acordo concluído pela Comunidade com a Eslovénia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 571/97 da Comissão,
de 26 de Março de 1997, que estabelece as normas de
execução, no sector da carne de suíno, do regime previsto no
acordo provisório entre a Comunidade, por um lado, e a Eslovénia, por outro (1), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1006/2001 (2), e, nomeadamente, o
n.o 4 do seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Os pedidos de certificados de importação apresentados
para o terceiro trimestre de 2003 totalizam quantidades
inferiores às disponíveis, podendo, em consequência, ser
inteiramente satisfeitos.

(2)

É conveniente determinar o excedente que se adiciona à
quantidade disponível para o período seguinte.

(3)

É oportuno chamar a atenção dos operadores sobre o
facto de os certificados só poderem ser utilizados para
produtos que estejam em regra com todas as disposições
veterinárias actualmente em vigor na Comunidade,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1. Os pedidos de certificados de importação, relativos ao
período de 1 de Julho a 30 de Setembro de 2003, apresentados
ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 571/97, são aceites como
referido no anexo I.
2. Para o período de 1 de Outubro a 31 de Dezembro de
2003, podem ser apresentados pedidos, nos termos do Regulamento (CE) n.o 571/97, de certificados de importação em
relação às quantidades totais constantes do anexo II.
3. Os certificados só podem ser utilizados para produtos que
estejam em regra com todas as disposições veterinárias actualmente em vigor na Comunidade.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 25 de Junho de 2003.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(1) JO L 85 de 27.3.1997, p. 56.
(2) JO L 140 de 24.5.2001, p. 13.
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ANEXO I

Grupo

Percentagem de aceitação dos certificados de
importação apresentados para o período de 1 de
Julho a 30 de Setembro de 2003

23

100,00

24

100,00

25

100,00

26

100,00

ANEXO II
(em t)

Grupo

Quantidade total disponível
para o período
de 1 de Outubro a 31 de Dezembro
de 2003

23

383,9

24

142,3

25

126,8

26

776,3
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REGULAMENTO (CE) N.o 1102/2003 DA COMISSÃO
de 25 de Junho de 2003
que fixa a restituição à produção para o azeite utilizado no fabrico de determinadas conservas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

1509 90 00 durante um período de referência e os
elementos aprovados na fixação das restituições à exportação válidos para esse azeite durante um período de
referência. É adequado considerar como período de referência o período de dois meses anterior ao início do
prazo de validade da restituição à produção.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento n.o 136/66/CEE do Conselho,
de 22 de Setembro de 1966, que estabelece uma organização
comum de mercado no sector das matérias gordas (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1513/2001 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 20.oA,

(3)

A aplicação dos critérios supracitados conduz à fixação
da restituição de modo a seguir indicado,

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O artigo 20.oA do Regulamento n.o 136/66/CEE prevê a
concessão de uma restituição para o azeite utilizado no
fabrico de determinadas conservas. Nos termos do n.o 6
do mesmo artigo, e sem prejuízo do seu n.o 3, o
montante dessa restituição é fixado de dois em dois
meses pela Comissão.
Em conformidade com o n.o 2 do artigo 20.oA do regulamento supracitado, o montante da restituição é fixado
com base no desvio existente entre os preços praticados
no mercado comunitário, tendo em conta o encargo na
importação aplicável ao azeite da subposição NC

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Para os meses de Julho e Agosto de 2003 o montante da restituição à produção referida no n.o 2 do artigo 20.oA do Regulamento n.o 136/66/CEE é igual a 44,00 euros/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 25 de Junho de 2003.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(1) JO 172 de 30.9.1966, p. 3025/66.
(2) JO L 201 de 26.7.2001, p. 4.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1103/2003 DA COMISSÃO
de 25 de Junho de 2003
que fixa os direitos de importação no sector do arroz
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

Os direitos de importação são aplicáveis até que entre
em vigor o resultado de uma nova fixação. 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 da segunda alínea do primeiro parágrafo do
artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1503/96 conduz ao
ajuste dos direitos de importação fixado a partir de 15
de Maio de 2003 pelo Regulamento (CE) n.o 832/2003
da Comissão (5), 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 411/2002 da
Comissão (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n. 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 1298/
/2002 (4), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 4.o,
o

Considerando o seguinte:
(1)

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.

(2)

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.

(3)

O Regulamento (CE) n. 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.

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 ajustados em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE)
n.o 1503/96 e fixados no anexo I do presente regulamento com
base nos elementos constantes do anexo II.

Artigo 2.o

o

O presente regulamento entra em vigor em 26 de Junho de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 25 de Junho de 2003.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

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

JO L
JO L
JO L
JO L

329 de 30.12.1995, p. 18.
62 de 5.3.2002, p. 27.
189 de 30.7.1996, p. 71.
189 de 18.7.2002, p. 8.

(5) JO L 120 de 15.5.2003, p. 15.
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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)

Basmati
Índia e Paquistão (6)

Egipto (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

1006 20 17

264,00

88,06

127,66

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 98

264,00

88,06

127,66

1006 30 21

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 23

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 25

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 44

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 46

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 48

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 63

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 65

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 67

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 94

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 96

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

()

41,18

()

96,00

7

7

198,00
14,00

14,00

198,00

198,00

(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
2286/2002 do Conselho (JO L 345 de 10.12.2002, p. 5) 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
Tipo Indica

Tipo Japónica

Paddy

Trincas
Descascado

Branqueado

Descascado

Branqueado

(1)

264,00

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Preço CIF ARAG (EUR/t)

—

233,35

210,83

286,43

323,23

—

b) Preço FOB (EUR/t)

—

—

—

260,49

297,29

—

c) Fretes marítimos (EUR/t)

—

—

—

25,94

25,94

—

d) Origem

—

Operadores

Operadores

—

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

(1) Direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum.

USDA e opera- USDA e operadores
dores
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DIRECTIVA 2003/48/CE DO CONSELHO
de 3 de Junho de 2003
relativa à tributação dos rendimentos da poupança sob a forma de juros
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

(8)

A presente directiva tem por objectivo final permitir que
os rendimentos da poupança sob a forma de juros pagos
num Estado-Membro a beneficiários efectivos que sejam
pessoas singulares residentes noutro Estado-Membro,
sejam sujeitos a uma tributação efectiva em conformidade com a legislação deste último Estado-Membro.

(9)

A melhor forma de atingir o objectivo visado pela
presente directiva é centrar a sua aplicação nos pagamentos de juros efectuados ou atribuídos por operadores
económicos estabelecidos nos Estados-Membros a ou em
nome de beneficiários efectivos que sejam pessoas singulares residentes noutro Estado-Membro.

(10)

Atendendo a que o objectivo da presente directiva não
pode ser suficientemente realizado pelos Estados-Membros, devido à falta de coordenação dos regimes
nacionais de tributação dos rendimentos da poupança, e
pode, pois, ser melhor alcançado ao nível comunitário, a
Comunidade pode adoptar medidas em conformidade
com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo
5.o do Tratado. Em conformidade com o princípio da
proporcionalidade consagrado no mesmo artigo, a
presente directiva limita-se ao mínimo necessário para
alcançar esses objectivos e não excede o necessário para
esse efeito.

(11)

O agente pagador é o operador económico que paga ou
atribui o pagamento de juros em proveito imediato do
beneficiário efectivo.

(12)

Na definição das noções de pagamento de juros e de
mecanismo do agente pagador, deve ser feita referência,
se for caso disso, à Directiva 85/611/CEE do Conselho,
de 20 de Dezembro de 1985, que coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas
respeitantes a alguns organismos de investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM) (4).

(13)

O âmbito de aplicação da presente directiva deve ser
limitado à tributação dos rendimentos da poupança sob
a forma de pagamentos de juros gerados por créditos,
excluindo nomeadamente as questões relacionadas com
a tributação das pensões e das prestações de seguro.

(14)

O objectivo final que consiste em permitir uma tributação efectiva dos juros no Estado-Membro de residência
fiscal do beneficiário efectivo pode ser alcançado através
da troca de informações entre Estados-Membros relativas
a esses pagamentos de juros.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 94.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
3

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social ( ),
Considerando o seguinte:
(1)

Os artigos 56.o a 60.o do Tratado garantem a livre circulação dos capitais.

(2)

Os rendimentos da poupança sob a forma de juros
gerados por créditos constituem rendimentos tributáveis
para os residentes de todos os Estados-Membros.

(3)

Nos termos do n.o 1 do artigo 58.o do Tratado, os
Estados-Membros têm o direito de aplicar as disposições
pertinentes do seu direito fiscal que estabeleçam uma
distinção entre contribuintes que não se encontrem em
idêntica situação no que se refere ao seu lugar de residência ou ao lugar em que o seu capital é investido, bem
como de tomar todas as medidas indispensáveis para
impedir infracções às suas leis e regulamentos, nomeadamente em matéria fiscal.

(4)

As normas de direito fiscal dos Estados-Membros destinadas a combater os abusos ou as fraudes não devem
constituir, nos termos do n.o 3 do artigo 58.o do Tratado,
um meio de discriminação arbitrária, nem uma restrição
dissimulada à livre circulação de capitais e de pagamentos tal como estabelecida no artigo 56.o do Tratado.

(5)

Na ausência de uma coordenação dos regimes nacionais
relativos à fiscalidade dos rendimentos da poupança sob
a forma de juros, nomeadamente no que diz respeito ao
tratamento dos juros recebidos por não residentes, é
actualmente possível e frequente que os residentes dos
Estados-Membros escapem a qualquer forma de tributação no seu Estado-Membro de residência sobre os juros
recebidos num outro Estado-Membro.

(6)

Esta situação está a criar distorções, a nível dos movimentos de capitais entre Estados-Membros, que são
incompatíveis com o mercado interno.

(7)

A presente directiva baseia-se no consenso alcançado no
Conselho Europeu de Santa Maria da Feira de 19 e 20
de Junho de 2000 e nas subsequentes reuniões do
Conselho ECOFIN de 26 e 27 de Novembro de 2000,
13 de Dezembro de 2001 e 21 de Janeiro de 2003.

(1) JO C 270 E de 25.9.2001, p. 259.
(2) JO C 47 E de 27.2.2003, p. 553.
(3) JO C 48 de 21.2.2002, p. 55.

(4) JO L 375 de 31.12.1985, p. 3. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2001/108/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho (JO L 41 de 13.2.2002, p. 35).

26.6.2003
(15)

(16)
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(21)
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A Directiva 77/799/CEE do Conselho, de 19 de
Dezembro de 1977, relativa à assistência mútua das
autoridades competentes dos Estados-Membros no
domínio dos impostos directos e indirectos (1), já constitui uma base para os Estados-Membros procederem à
troca de informações para efeitos fiscais sobre os rendimentos abrangidos pela presente directiva, devendo
continuar a aplicar-se a essa troca de informações, a par
da presente directiva, sempre que esta última não
derrogue o disposto na Directiva 77/799/CEE.
A troca automática de informações entre Estados-Membros relativas aos pagamentos de juros abrangidos
pela presente directiva permite uma tributação efectiva
desses juros no Estado-Membro de residência fiscal do
beneficiário efectivo, nos termos da legislação nacional
desse Estado. Consequentemente, é necessário estabelecer
que os Estados-Membros que troquem informações em
aplicação da presente directiva deixam de poder recorrer
à possibilidade, prevista no artigo 8.o da Directiva 77/
/799/CEE, de limitar a troca de informações.
Devido a diferenças de carácter estrutural, a Bélgica, o
Luxemburgo e a Áustria não poderão aplicar a troca
automática de informações a partir da mesma data que
os outros Estados-Membros. Durante um período de
transição, e uma vez que a retenção na fonte é
susceptível de garantir um mínimo de tributação efectiva, em particular mediante a aplicação de uma taxa que
aumentará progressivamente até 35 %, estes três Estados-Membros devem aplicar a retenção na fonte aos rendimentos da poupança abrangidos pela presente directiva.
Para evitar diferenças de tratamento, a Áustria, a Bélgica
e o Luxemburgo não devem ser obrigados a aplicar a
troca automática de informações enquanto a Confederação Suíça, o Principado de Andorra, o Principado do
Liechtenstein, o Principado do Mónaco e a República de
São Marino não assegurarem uma troca efectiva de
informações, mediante pedido, sobre os pagamentos de
juros.
Esses Estados-Membros deverão transferir a maior parte
das receitas dessa retenção na fonte para o Estado-Membro de residência do beneficiário efectivo dos juros.
Esses Estados-Membros devem estabelecer um procedimento que permita aos beneficiários efectivos com residência fiscal noutros Estados-Membros evitar a aplicação
dessa retenção na fonte, para isso autorizando o seu
agente pagador a comunicar as informações relativas aos
pagamentos de juros ou apresentando um atestado
emitido pela autoridade competente do seu Estado-Membro de residência fiscal.
O Estado-Membro de residência fiscal do beneficiário
efectivo deverá garantir a supressão de qualquer dupla
tributação dos juros eventualmente resultante da aplicação dessa retenção na fonte, em conformidade com os
procedimentos previstos na presente directiva. Para este
efeito, deve conceder um crédito de imposto equivalente
ao imposto retido até ao montante do imposto devido

(1) JO L 336 de 27.12.1977, p. 15. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pelo Acto de Adesão de 1994.
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no seu território e reembolsar qualquer montante
cobrado em excesso ao beneficiário efectivo. Todavia,
pode, em vez de aplicar esse mecanismo de crédito de
imposto, conceder um reembolso imediato da retenção
na fonte.
(22)

De forma a evitar que os mercados sejam perturbados, a
presente directiva não se aplica, durante o período transitório, aos pagamentos de juros sobre certos títulos de
dívida negociáveis.

(23)

A presente directiva não prejudica o direito de os
Estados-Membros aplicarem outros tipos de imposto
com retenção na fonte que não a referida na presente
directiva sobre os juros gerados nos seus territórios.

(24)

Enquanto os Estados Unidos da América, a Suíça,
Andorra, o Liechtenstein, o Mónaco, São Marino e os
territórios dependentes ou associados relevantes dos
Estados-Membros não aplicarem, todos eles, medidas
equivalentes ou idênticas às previstas na presente directiva, a fuga de capitais para esses países e territórios
poderá pôr em risco a consecução dos seus objectivos. É
necessário, por conseguinte, que a directiva produza
efeitos a partir da mesma data a contar em que todos os
referidos países e territórios começarão a aplicar tais
medidas.

(25)

A Comissão deve apresentar ao Conselho, de três em três
anos, um relatório sobre o funcionamento da presente
directiva, bem como qualquer proposta de alteração que
se revele necessária para garantir uma maior eficácia no
que se refere à tributação efectiva dos rendimentos da
poupança e eliminar distorções indesejáveis da concorrência.

(26)

A presente directiva respeita os direitos fundamentais e
os princípios reconhecidos, nomeadamente, na Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

Artigo 1.o
Objectivo
1. A presente directiva tem por objectivo final permitir que
os rendimentos da poupança sob a forma de juros, pagos num
Estado-Membro a beneficiários efectivos que sejam pessoas
singulares com residência fiscal num outro Estado-Membro,
sejam sujeitos a uma tributação efectiva em conformidade com
a legislação deste último Estado-Membro.
2. Os Estados-Membros devem tomar as medidas necessárias
para assegurar a execução das tarefas exigidas pela aplicação da
presente directiva por parte dos agentes pagadores estabelecidos
no seu território, independentemente do lugar de estabelecimento do devedor do crédito gerador dos juros.
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Artigo 2.o
Definição de beneficiário efectivo
1.
Para efeitos da presente directiva, entende-se por «beneficiário efectivo» qualquer pessoa singular que recebe um pagamento de juros ou qualquer pessoa singular a quem é atribuído
um pagamento de juros, a menos que faça prova de que os
juros não lhe foram pagos nem atribuídos em seu proveito, isto
é, que actua:
a) Como agente pagador, na acepção do n.o 1 do artigo 4.o; ou
b) Por conta de uma pessoa colectiva, de uma entidade com
lucros tributados no quadro de disposições de direito
comum sobre a tributação das empresas, de um OICVM
autorizado nos termos da Directiva 85/611/CEE ou de uma
entidade referida no n.o 2 do artigo 4.o da presente directiva
e, neste último caso, revele o nome e o endereço dessa entidade ao operador económico responsável pelo pagamento
de juros, e este último comunique em seguida essas informações à autoridade competente do Estado-Membro em que
está estabelecido; ou
c) Por conta de outra pessoa singular que seja o beneficiário
efectivo e que comunique ao agente pagador a identidade
do beneficiário efectivo, em conformidade com o n.o 2 do
artigo 3.o
2.
Caso possua informações que sugiram que a pessoa
singular que recebeu um pagamento de juros ou a quem foi
atribuído um pagamento de juros pode não ser o beneficiário
efectivo e caso essa pessoa singular não seja abrangida nem
pela alínea a), nem pela alínea b), do n.o 1, o agente pagador
deve tomar as medidas razoáveis para determinar a identidade
do beneficiário efectivo, em conformidade com o n.o 2 do
artigo 3.o Se não puder identificar o beneficiário efectivo, o
agente pagador deve considerar a pessoa singular em causa
como o beneficiário efectivo.
Artigo 3.o
Identificação e determinação do lugar de residência dos
beneficiários efectivos
1.
Cada Estado-Membro deve adoptar e garantir a aplicação,
no seu território, dos procedimentos necessários para permitir
ao agente pagador identificar os beneficiários efectivos e o
respectivo lugar de residência para efeitos dos artigos 8.o a 12.o
Esses procedimentos devem respeitar as normas mínimas estabelecidas nos n.os 2 e 3.
2.
O agente pagador deve determinar a identidade do beneficiário efectivo de acordo com normas mínimas que variam em
função da data de início das relações entre o agente pagador e
o receptor do pagamento de juros, a saber:
a) Para as relações contratuais estabelecidas antes de 1 de
Janeiro de 2004, o agente pagador deve determinar a identidade do beneficiário efectivo, expressa pelo seu nome e
endereço, com base nas informações de que dispõe, nomeadamente em aplicação da regulamentação em vigor no seu
Estado de estabelecimento e da Directiva 91/308/CEE do
Conselho de 10 de Junho de 1991, relativa à prevenção da
utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais (1);
(1) JO L 166 de 28.6.1991, p. 77. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2001/97/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho (JO L 344 de 28.12.2001, p. 76).
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b) Para as relações contratuais estabelecidas, ou para as transacções efectuadas na falta de relações contratuais, a partir
de 1 de Janeiro de 2004, o agente pagador deve determinar
a identidade do beneficiário efectivo, expressa pelo seu
nome, endereço e, caso exista, número de identificação fiscal
atribuído pelo Estado-Membro de residência fiscal. Esses
elementos devem ser determinados com base no passaporte
ou no bilhete de identidade oficial apresentado pelo beneficiário efectivo. Se não constar do passaporte nem do bilhete
de identidade oficial, o endereço é determinado com base
em qualquer outro documento comprovativo apresentado
pelo beneficiário efectivo. Se o número de identificação
fiscal não constar do passaporte, do bilhete de identidade
oficial nem de qualquer outro documento comprovativo,
incluindo, eventualmente, o atestado de residência fiscal,
apresentado pelo beneficiário efectivo, a identidade será
completada pela menção da data e do lugar de nascimento
do beneficiário efectivo, determinada com base no seu
passaporte ou bilhete de identidade oficial.
3. O agente pagador deve determinar a residência do beneficiário efectivo de acordo com normas mínimas que variam em
função da data de início das relações entre o agente pagador e
o receptor do pagamento dos juros. Sob reserva do exposto
infra, considera-se que a residência se situa no país em que o
beneficiário efectivo tem o seu domicílio permanente:
a) Para as relações contratuais estabelecidas antes de 1 de
Janeiro de 2004, o agente pagador deve determinar a residência do beneficiário efectivo com base nas informações de
que dispõe, nomeadamente em aplicação da regulamentação
em vigor no seu Estado de estabelecimento e da Directiva
91/308/CEE;
b) Para as relações contratuais estabelecidas, ou para as transacções efectuadas na falta de relações contratuais, a partir de
1 de Janeiro de 2004, o agente pagador deve determinar a
residência do beneficiário efectivo com base no endereço
mencionado no seu passaporte ou bilhete de identidade
oficial ou, se necessário, em qualquer outro documento
comprovativo apresentado pelo beneficiário efectivo, de
acordo com o seguinte procedimento: para as pessoas singulares que apresentem um passaporte ou um bilhete de identidade oficial emitido por um Estado-Membro e declarem
ser residentes num país terceiro, a residência deve ser determinada com base num atestado de residência fiscal emitido
pela autoridade competente do país terceiro em que a
pessoa singular declare residir. Na falta de apresentação
desse atestado, considera-se que a residência se situa no
Estado-Membro que emitiu o passaporte ou qualquer outro
documento de identidade oficial.

Artigo 4.o
Definição de agente pagador
1. Para efeitos da presente directiva, entende-se por «agente
pagador» qualquer operador económico que pague juros ou
atribua o pagamento de juros em proveito imediato do beneficiário efectivo, independentemente de esse operador ser o
devedor do crédito que gera os juros ou o operador encarregado pelo devedor ou pelo beneficiário efectivo de pagar ou
atribuir o pagamento dos juros.
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2.
Qualquer entidade estabelecida num Estado-Membro à
qual sejam pagos juros ou assegurado o pagamento de juros
em proveito do beneficiário efectivo deve também ser considerada como agente pagador na altura desse pagamento ou da
atribuição desse pagamento. A presente disposição não se
aplica se o operador económico tiver motivos para crer, com
base em elementos comprovativos oficiais apresentados pela
entidade, que:
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b) Em relação aos países terceiros, a autoridade competente
para efeitos de convenções fiscais bilaterais ou multilaterais
ou, na sua falta, qualquer outra autoridade competente para
emitir atestados de residência para efeitos fiscais.

Artigo 6.o

a) Se trata de uma pessoa colectiva, com excepção das pessoas
colectivas referidas no n.o 5, ou

Definição de pagamento de juros

b) Os seus lucros são tributados em aplicação de disposições
de direito comum em matéria de tributação das empresas,
ou

1. Para efeitos da presente directiva, entende-se por «pagamento de juros»:

c) Se trata de um OICVM autorizado nos termos da Directiva
85/611/CEE.
Um operador económico que pague ou atribua o pagamento
de juros a uma entidade desse tipo estabelecida noutro Estado-Membro que seja considerada como agente pagador nos termos
do presente número, deve comunicar o nome e o endereço da
entidade, bem como o montante total de juros pagos ou atribuídos à entidade, à autoridade competente do seu Estado-Membro de estabelecimento, que comunicará em seguida esta
informação à autoridade competente do Estado-Membro de
estabelecimento da referida entidade.
3.
A entidade referida no n.o 2 deve, todavia, ter a possibilidade de ser tratada, para efeitos da presente directiva, como um
OICVM referido na alínea c) do n.o 2. O recurso a essa possibilidade será objecto de um certificado emitido pelo Estado-Membro de estabelecimento da entidade e entregue por essa
entidade ao operador económico.
Os Estados-Membros devem fixar as regras específicas relativas
a essa possibilidade para as entidades estabelecidas no seu território.
4.
Caso o operador económico e a entidade referida no n. 2
estejam estabelecidos no mesmo Estado-Membro, este último
deve tomar as medidas necessárias para assegurar que a entidade respeite as disposições da presente directiva quando agir
na qualidade de agente pagador.
o

5.
As pessoas colectivas excluídas da aplicação da alínea a)
do n.o 2 são as seguintes:
a) Na Finlândia: avoin yhtiö (Ay), kommandiittiyhtiö (Ky)/
/öppet bolag e kommanditbolag;
b) Na Suécia: handelsbolag (HB) e kommanditbolag (KB).

Artigo 5.o
Definição de autoridade competente
Para efeitos da presente directiva, entende-se por «autoridade
competente»:
a) Em relação aos Estados-Membros, a autoridade ou as autoridades por eles notificadas à Comissão;

a) Os juros pagos ou creditados em conta referentes a créditos
de qualquer natureza, com ou sem garantia hipotecária e
com direito ou não a participar nos lucros do devedor,
nomeadamente os rendimentos da dívida pública e de obrigações de empréstimos, incluindo prémios atinentes a esses
títulos. As penalidades por mora no pagamento não são
consideradas como pagamento de juros;
b) Os juros vencidos ou capitalizados realizados na altura da
cessão, do reembolso ou do resgate dos créditos referidos na
alínea a);
c) Os rendimentos provenientes de pagamentos de juros, quer
estes sejam efectuados directamente, quer por intermédio de
uma entidade referida no n.o 2 do artigo 4.o, distribuídos
por:
i) OICVM autorizados nos termos da Directiva 85/611/
/CEE,
ii) entidades que beneficiem da possibilidade prevista no
n.o 3 do artigo 4.o, e
iii) organismos de investimento colectivo estabelecidos fora
do território referido no artigo 7.o
d) Rendimentos realizados na altura da cessão, do reembolso
ou do resgate de partes ou unidades de participação nos
organismos e entidades seguintes, caso tenham investido,
directa ou indirectamente, por intermédio de outros organismos de investimento colectivo ou autoridades abaixo
referidas, mais de 40 % do seu activo em créditos referidos
na alínea a):
i) OICVM autorizados nos termos da Directiva 85/611/
/CEE,
ii) entidades que beneficiem da possibilidade prevista no
n.o 3 do artigo 4.o
iii) organismos de investimento colectivo estabelecidos fora
do território referido no artigo 7.o
Todavia, os Estados-Membros podem limitar a inclusão dos
rendimentos referidos na alínea d) na definição de juros apenas
na proporção em que esses rendimentos correspondam a rendimentos que, directa ou indirectamente, provenham de um
pagamento de juros na acepção das alíneas a) e b).
2. No que se refere às alíneas c) e d) do n.o 1, caso um
agente pagador não disponha de qualquer informação relativa à
parte dos rendimentos proveniente de pagamentos de juros, o
montante total dos rendimentos deve ser considerado como
pagamento de juros.
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3.
No que se refere à alínea d) do n.o 1, caso um agente
pagador não tenha qualquer informação relativa à percentagem
do activo investido em créditos ou em partes ou unidades de
participação tal como definidas nessa alínea, essa percentagem
deve ser considerada como superior a 40 %. Quando o agente
pagador não possa determinar o montante do rendimento realizado pelo beneficiário efectivo, considera-se que o rendimento
é o produto da cessão, do reembolso ou do resgate das partes
ou unidades de participação.
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CAPÍTULO II

INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES

Artigo 8.o
Comunicação de informações por parte do agente pagador

4.
Quando forem pagos juros, tal como definidos no n.o 1, a
uma entidade referida no n.o 2 do artigo 4.o, ou sempre que
sejam creditados juros numa sua conta, e essa entidade não
beneficie da possibilidade prevista no n.o 3 do artigo 4.o, esses
juros devem ser considerados como um pagamento de juros
efectuado por essa entidade.
5.
No que se refere às alíneas b) e d) do n.o 1, os Estados-Membros podem exigir aos agentes pagadores situados no seu
território a anualização dos juros em relação a um período que
não pode exceder um ano, e tratar esses juros anualizados
como um pagamento de juros mesmo que não se tenha verificado qualquer cessão, reembolso ou resgate durante esse
período.

1. Sempre que o beneficiário efectivo dos juros seja residente num Estado-Membro distinto daquele em que se encontre
estabelecido o agente pagador, o conteúdo mínimo das informações a comunicar pelo agente pagador à autoridade competente do seu Estado-Membro de estabelecimento é o seguinte:
a) Identidade e residência do beneficiário efectivo, determinadas em conformidade com o artigo 3.o;
b) Nome ou denominação e endereço do agente pagador;
c) Número de conta do beneficiário efectivo ou, na sua falta,
identificação do crédito gerador dos juros;

6.
Em derrogação das alíneas c) e d) do n.o 1, os Estados-Membros podem excluir da definição de pagamento de juros
qualquer rendimento referido nessas disposições proveniente de
organismos ou entidades estabelecidos no seu território, desde
que os seus investimentos nos créditos referidos na alínea a) do
n.o 1 não excedam 15 % do respectivo activo. Do mesmo
modo, em derrogação do n.o 4, os Estados-Membros podem
decidir excluir da definição de pagamento de juros constante
do n.o 1 os juros pagos ou creditados numa conta de uma entidade referida no n.o 2 do artigo 4.o, que não beneficie da possibilidade prevista no n.o 3 do artigo 4.o, e estabelecida no seu
território, sempre que os investimentos dessas entidades nos
créditos referidos na alínea a) do n.o 1 não excedam 15 % do
seu activo.

2. O conteúdo mínimo das informações que o agente
pagador deve comunicar em relação ao pagamento de juros
deve diferenciar os juros segundo as categorias a seguir mencionadas e incluir:

A utilização desta opção por um Estado-Membro torna-a vinculativa para os demais Estados-Membros.

b) No caso de um pagamento de juros na acepção das alíneas
b) ou d) do n.o 1 do artigo 6.o, o montante dos juros ou dos
rendimentos referidos nessas disposições ou o montante
total do produto da cessão, do reembolso ou do resgate;

7.
A partir de 1 de Janeiro de 2011, a percentagem referida
na alínea d) do n.o 1 e no n.o 3 passará a ser de 25 %.

d) Informações relativas ao pagamento de juros, em conformidade com o disposto no n.o 2.

a) No caso de um pagamento de juros na acepção da alínea a)
do n.o 1 do artigo 6.o, o montante dos juros pagos ou creditados;

c) No caso de um pagamento de juros na acepção da alínea c)
do n.o 1 do artigo 6.o, o montante dos rendimentos referidos
nessa disposição ou o montante total da distribuição;

8.
As percentagens referidas na alínea d) do n.o 1 e no n.o 6
são determinadas em função da política de investimento tal
como definida no regulamento do fundo ou nos documentos
constitutivos dos organismos ou entidades em causa ou, na sua
falta, em função da composição efectiva dos activos desses
organismos ou entidades.

d) No caso de um pagamento de juros na acepção do n.o 4 do
artigo 6.o, o montante dos juros que cabem a cada um dos
membros da entidade referida no n.o 2 do artigo 4.o que
reunam as condições do n.o 1 do artigo 1.o e do n.o 1 do
artigo 2.o;

Artigo 7.o

e) No caso de um Estado-Membro recorrer à possibilidade
prevista no n.o 5 do artigo 6.o, o montante dos juros anualizados.

Âmbito de aplicação territorial
A presente directiva é aplicável aos juros pagos por um agente
pagador estabelecido no território em que o Tratado é aplicável
nos termos do seu artigo 299.o

No entanto, os Estados-Membros podem limitar o conteúdo
mínimo das informações que o agente pagador deve comunicar
no que se refere ao pagamento de juros, ao montante total dos
juros ou dos rendimentos e ao montante total do produto da
cessão, do resgate ou do reembolso.

26.6.2003

Jornal Oficial da União Europeia

PT

Artigo 9.o
Troca automática de informações
1.
A autoridade competente do Estado-Membro do agente
pagador deve comunicar as informações referidas no artigo 8.o
à autoridade competente do Estado-Membro de residência do
beneficiário efectivo.
2.
A comunicação das informações deve fazer-se de forma
automática pelo menos uma vez por ano, nos seis meses subsequentes ao termo do exercício fiscal do Estado-Membro do
agente pagador, em relação a todos os pagamentos de juros
efectuados durante esse ano.
3.
As disposições da Directiva 77/799/CEE aplicam-se à
troca de informações prevista na presente directiva, salvo em
caso de derrogação às mesmas prevista na presente directiva.
Todavia, o artigo 8.o da Directiva 77/799/CEE não se aplica às
informações a prestar no quadro do presente capítulo.
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— data em que o Conselho acordar por unanimidade que os
Estados Unidos da América estão obrigados a trocar informações a pedido, tal como definido no Acordo modelo da
OCDE em relação a pagamentos de juros, na acepção da
presente directiva, efectuados por agentes pagadores estabelecidos no seu território aos beneficiários efectivos residentes no território ao qual se aplica a presente directiva.
3. No final do período de transição, a Bélgica, o Luxemburgo e a Áustria ficarão obrigados a aplicar as disposições do
capítulo II e deixarão de aplicar uma retenção na fonte e a
repartição das receitas previstas nos artigos 11.o e 12.o Se,
durante o período de transição, a Bélgica, o Luxemburgo ou a
Áustria decidirem aplicar as disposições do capítulo II, deixarão
de aplicar a retenção na fonte e a repartição das receitas
previstas nos artigos 11.o e 12.o

Artigo 11.o
Retenção na fonte

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 10.o
Período de transição
1.
Durante um período de transição que terá início na data
indicada nos n.os 2 e 3 do artigo 17.o, e sob reserva do disposto
no n.o 1 do artigo 13.o, a Bélgica, o Luxemburgo e a Áustria
não estão obrigados a aplicar as disposições do capítulo II.
No entanto, estes países têm o direito de receber informações
dos outros Estados-Membros, em conformidade com o capítulo
II.
Durante o período de transição, a presente directiva tem por
objectivo garantir um nível mínimo de tributação efectiva dos
rendimentos da poupança sob a forma de juros pagos num
Estado-Membro a beneficiários efectivos que sejam pessoas
singulares com residência fiscal num outro Estado-Membro.
2.
O período de transição termina no fim do primeiro ano
fiscal completo a seguir àquele das seguintes datas que for mais
tardia:
— data em que entrar em vigor, na sequência de uma decisão
unânime do Conselho, um acordo entre a Comunidade
Europeia e o último dos seguintes países: Confederação
Suíça, Principado do Liechtenstein, República de São
Marino, Principado do Mónaco e Principado de Andorra,
prevendo o intercâmbio de informações a pedido, tal como
definido no Acordo modelo da OCDE sobre a Troca de
Informações em Matéria Fiscal, publicado em 18 de Abril
de 2002 (a seguir denominado «Acordo modelo da OCDE»)
em relação a pagamentos de juros, na acepção da presente
directiva, efectuados por agentes pagadores estabelecidos
nos respectivos territórios aos beneficiários efectivos residentes no território ao qual se aplica a directiva, para além
da aplicação simultânea por esses mesmos países de uma
retenção na fonte sobre tais pagamentos à taxa definida
para os períodos correspondentes, referida no n.o 1 do
artigo 11.o,

1. Durante o período de transição referido no artigo 10.o,
sempre que o beneficiário efectivo dos juros seja residente num
Estado-Membro diverso daquele em que está estabelecido o
agente pagador, a Bélgica, o Luxemburgo e a Áustria devem
aplicar uma retenção na fonte de 15 % durante os primeiros
três anos do período de transição, de 20 % durante os três anos
subsequentes e de 35 % após este último período.
2. O agente pagador deve aplicar a retenção na fonte de
acordo com as seguintes modalidades:
a) No caso de um pagamento de juros na acepção da alínea a)
do n.o 1 do artigo 6.o, sobre o montante dos juros pagos ou
creditados;
b) No caso de um pagamento de juros na acepção das alíneas
b) ou d) do n.o 1 do artigo 6.o, sobre o montante dos juros
ou dos rendimentos referidos nessas disposições ou através
de uma imposição de efeito equivalente a cargo do destinatário sobre o montante total do produto da cessão, do reembolso ou do resgate;
c) No caso de um pagamento de juros na acepção da alínea c)
do n.o 1 do artigo 6.o, sobre o montante dos rendimentos
referidos nessa disposição;
d) No caso de um pagamento de juros na acepção do n.o 4 do
artigo 6.o, sobre o montante dos juros que cabem a cada um
dos membros da entidade referida no n.o 2 do artigo 4.o que
reunam as condições do n.o 1 do artigo 1.o e do n.o 1 do
artigo 2.o;
e) No caso de um Estado-Membro recorrer à possibilidade
prevista no n.o 5 do artigo 6.o, sobre o montante dos juros
anualizados.
3. Para efeitos das alíneas a) e b) do n.o 2, a retenção na
fonte deve ser aplicada proporcionalmente ao período de
detenção do crédito pelo beneficiário efectivo. Caso o agente
pagador não possa determinar o período de detenção com base
nas informações ao seu dispor, deve considerar que o beneficiário efectivo deteve o crédito durante todo o seu período de
existência, excepto se o beneficiário efectivo fizer prova da data
de aquisição.
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4.
A aplicação de uma retenção na fonte pelo Estado-Membro do agente pagador não impede o Estado-Membro de
residência fiscal do beneficiário efectivo de tributar o rendimento em conformidade com o seu direito interno, no respeito
do Tratado.
5.
Durante o período de transição, os Estados-Membros que
apliquem uma retenção na fonte podem prever que um
operador económico que pague juros, ou atribua o pagamento
de juros, a uma entidade referida no n.o 2 do artigo 4.o estabelecida noutro Estado-Membro seja considerado como o agente
pagador em lugar da entidade e aplique a retenção na fonte
sobre esses juros, a menos que a entidade tenha formalmente
aceite que o seu nome e endereço, bem como o montante total
dos juros que lhe são pagos ou atribuídos, sejam comunicados
em conformidade com o último parágrafo do n.o 2 do artigo
4.o
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b) Um procedimento que garanta que a retenção na fonte não
será aplicada quando o beneficiário efectivo apresentar ao
seu agente pagador um atestado de residência emitido em
seu nome pela autoridade competente do seu Estado-Membro de residência fiscal em conformidade com o
disposto no n.o 2.
2. A pedido do beneficiário efectivo, a autoridade competente do seu Estado-Membro de residência fiscal emitirá um
atestado com as seguintes indicações:
a) Nome, endereço e número de identificação fiscal ou, na falta
deste, data e lugar de nascimento do beneficiário efectivo;
b) Nome ou denominação e endereço do agente pagador;
c) Número de conta do beneficiário efectivo ou, na sua falta,
identificação do título de crédito.

Artigo 12.o
Repartição das receitas
1.
Os Estados-Membros que apliquem uma retenção na
fonte em conformidade com o n.o 1 do artigo 11.o devem
conservar 25 % das suas receitas e transferir 75 % dessas
receitas para o Estado-Membro de residência do beneficiário
efectivo dos juros.
2.
Os Estados-Membros que apliquem uma retenção na
fonte em conformidade com o n.o 5 do artigo 11.o devem
conservar 25 % das suas receitas e transferir 75 % dessas
receitas para os restantes Estados-Membros na proporção das
transferências efectuadas em aplicação do n.o 1 do presente
artigo.
3.
Essas transferências devem ter lugar o mais tardar nos seis
meses seguintes ao termo do exercício fiscal do Estado-Membro
do agente pagador, no caso do n.o 1, ou do Estado-Membro do
operador económico, no caso do n.o 2.
4.
Os Estados-Membros que apliquem uma retenção na
fonte devem tomar as medidas necessárias para assegurar o
regular funcionamento do sistema de repartição das receitas.

Artigo 13.o
Excepções ao sistema de retenção na fonte
1.
Os Estados-Membros que apliquem a retenção na fonte
em conformidade com o artigo 11.o devem estabelecer um dos
procedimentos seguintes, para que os beneficiários efectivos
possam solicitar a não aplicação dessa retenção:
a) Um procedimento que permita ao beneficiário efectivo autorizar expressamente o agente pagador a comunicar informações em conformidade com o capítulo II, abrangendo
essa autorização todos os juros pagos ao beneficiário efectivo por esse agente pagador; neste caso, aplica-se o artigo
9.o;

Esse atestado será válido por um período não superior a três
anos. Deve ser passado a qualquer beneficiário efectivo que o
solicite, no prazo de dois meses a contar da apresentação desse
pedido.

Artigo 14.o
Eliminação da dupla tributação
1. O Estado-Membro de residência fiscal do beneficiário
efectivo deve garantir a eliminação de qualquer dupla tributação eventualmente resultante da aplicação da retenção na
fonte referida no artigo 11.o, em conformidade com o disposto
nos n.os 2 e 3.
2. Caso os juros recebidos por um beneficiário efectivo
tenham sido objecto de uma retenção na fonte no Estado-Membro do agente pagador, o Estado-Membro de residência
fiscal do beneficiário efectivo deverá conceder-lhe um crédito
de imposto igual ao montante da retenção na fonte em conformidade com o seu direito interno. No caso de o montante desta
exceder o montante do imposto devido em conformidade com
o seu direito interno, o Estado-Membro de residência fiscal
deverá reembolsar ao beneficiário efectivo o montante da
retenção na fonte pago em excesso.
3. Caso, para além da retenção na fonte referida no artigo
11.o, os juros recebidos por um beneficiário efectivo tenham
sido objecto de qualquer outro tipo de retenção na fonte e o
Estado-Membro de residência fiscal tenha concedido um crédito
fiscal em relação a essa retenção em conformidade com o seu
direito interno ou com convenções relativas à dupla tributação,
essa outra retenção na fonte será creditada antes da aplicação
do procedimento previsto no n.o 2.
4. O Estado-Membro de residência fiscal do beneficiário
efectivo pode substituir o mecanismo de crédito de imposto
previsto nos n.os 2 e 3 por um reembolso imediato da retenção
na fonte a que se refere o artigo 11.o
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Artigo 15.o

Artigo 17.o

Títulos de dívida negociáveis

Transposição

1.
Durante o período de transição referido no artigo 10.o,
mas até 31 de Dezembro de 2003, as obrigações nacionais e
internacionais e outros títulos de dívida negociáveis cuja
emissão inicial seja anterior a 1 de Março de 2001 ou cujos
prospectos iniciais tenham sido visados antes dessa data pelas
autoridades competentes na acepção da Directiva 80/390/
/CEE (1), ou pela autoridades competentes em países terceiros,
não são considerados como créditos na acepção da alínea a) do
n.o 1 do artigo 6.o, desde que não se realize qualquer nova
emissão desses títulos de dívida negociáveis em 1 de Março de
2002 ou após essa data. Todavia, caso o período de transição
referido no artigo 10.o se prolongue para além de 31 de
Dezembro de 2010, as disposições do presente artigo só continuarão a aplicar-se aos títulos de dívida negociáveis:

1. Os Estados-Membros devem aprovar e publicar antes de 1
de Janeiro de 2004 as disposições legislativas, regulamentares e
administrativas necessárias para dar cumprimento à presente
directiva informar imediatamente a Comissão desse facto.

— que incluam cláusulas «de totalidade» e de reembolso antecipado, e
— nos casos em que o agente pagador na acepção do artigo
4.o esteja estabelecido num Estado-Membro que aplique a
retenção na fonte referida no artigo 11.o e em que esse
agente pagador pague juros ou atribua o pagamento de
juros em proveito imediato de um beneficiário efectivo residente noutro Estado-Membro.
Se, a partir de 1 de Março de 2002, se realizar uma nova
emissão de um dos títulos de crédito negociáveis acima referidos emitidos por uma administração pública ou entidade
afim, actuando na qualidade de autoridade pública, ou cuja
função seja reconhecida num tratado internacional, tal como
definido no anexo, todas as emissões desse título, isto é, a
emissão inicial e qualquer emissão adicional, devem ser consideradas como uma emissão de um título de crédito, na acepção
da alínea a) do n.o 1 do artigo 6.o
Se, a partir de 1 de Março de 2002, se realizar uma nova
emissão de um dos títulos de crédito negociáveis acima referidos emitido por qualquer outra entidade emitente não abrangida pelo segundo parágrafo, essa nova emissão deve ser considerada como uma emissão de um título de crédito, na acepção
da alínea a) do n.o 1 do artigo 6.o
2.
Nenhuma disposição do presente artigo impede os
Estados-Membros de tributarem os rendimentos dos títulos de
dívida negociáveis referidos no n.o 1 em conformidade com as
respectivas legislações nacionais.
CAPÍTULO IV

2. Os Estados-Membros devem aplicar essas disposições a
partir de 1 de Janeiro de 2005, desde que:
i) A Confederação Suíça, o Principado do Liechtenstein, a
República de São Marino, o Principado do Mónaco e o Principado de Andorra apliquem a partir dessa mesma data
medidas equivalentes às estabelecidas na presente directiva,
em conformidade com os acordos celebrados entre estes
países e a Comunidade Europeia, na sequência de uma
decisão unânime do Conselho; e
ii) Tenham sido celebrados todos os acordos ou outros convénios que estabeleçam que todos os territórios dependentes
ou associados relevantes (Ilhas Anglo-Normandas, Ilha de
Man e territórios dependentes ou associados das Caraíbas)
aplicarão a partir dessa mesma data a troca automática de
informações nos moldes previstos no capítulo II da presente
directiva (ou que, durante o período de transição definido
no artigo 10.o, aplicarão uma retenção na fonte nas
condições previstas nos artigos 11.o e 12.o).
3. O Conselho decidirá por unanimidade, pelo menos seis
meses antes de 1 de Janeiro de 2005, se a condição enunciada
no n.o 2 irá ser cumprida, atendendo às datas de entrada em
vigor das medidas relevantes nos países terceiros e nos territórios dependentes ou associados em questão. Caso o Conselho
não determine que essa condição irá ser cumprida, deverá, deliberando por unanimidade sob proposta da Comissão, fixar
uma nova data para efeitos do n.o 2.
4. Quando os Estados-Membros aprovarem as disposições
necessárias para dar cumprimento à presente directiva, estas
devem incluir uma referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial.
As modalidades dessa referência serão aprovadas pelos Estados-Membros.
5. Os Estados-Membros devem informar imediatamente
desse facto a Comissão e comunicar-lhe o texto das principais
disposições de direito interno que aprovarem nas matérias
reguladas pela presente directiva, bem como um quadro de
correspondência entre as disposições da presente directiva e as
disposições nacionais aprovadas.

DISPOSIÇÕES DIVERSAS E FINAIS

Artigo 16.o
Outras retenções na fonte
A presente directiva não impede os Estados-Membros de aplicarem outras retenções na fonte para além da referida no artigo
11.o, em conformidade com as respectivas legislações nacionais
ou convenções relativas à dupla tributação.
(1) JO L 100 de 17.4.1980, p. 1. Directiva revogada pela Directiva
2001/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 184 de
6.7.2001, p. 1).

Artigo 18.o
Revisão
A Comissão deve apresentar ao Conselho, de três em três anos,
um relatório sobre a aplicação da presente directiva. Com base
nesses relatórios, a Comissão deve propor ao Conselho, se for
caso disso, as alterações à presente directiva que sejam eventualmente necessárias para assegurar a tributação efectiva dos
rendimentos da poupança e a eliminação de distorções da
concorrência indesejáveis.
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Artigo 19.o
Entrada em vigor
A presente directiva entra em vigor 20 dias após o da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
Artigo 20.o
Destinatários
Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito no Luxemburgo, em 3 de Junho de 2003.
Pelo Conselho
O Presidente
N. CHRISTODOULAKIS
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ANEXO
LISTA DAS ENTIDADES AFINS A QUE SE REFERE O ARTIGO 15.o
Para efeitos do disposto no artigo 15.o, serão consideradas como «uma administração pública ou entidade afim, actuando
na qualidade de autoridade pública, ou cuja função seja reconhecida num tratado internacional», as seguintes entidades:
— Entidades a nível da União Europeia:
Bélgica

Vlaams Gewest (Região Flamenga)
Région wallonne (Região Valã)
Région bruxelloise/Brussels Gewest (Região de Bruxelas)
Communauté française (Comunidade Francesa)
Vlaamse Gemeenschap (Comunidade Flamenga)
Deutschsprachige Gemeinschaft (Comunidade Germanófona)

Espanha

Xunta de Galicia (Junta da Galiza)
Junta de Andalucía (Junta da Andaluzia)
Junta de Extremadura (Junta da Estremadura)
Junta de Castilla-La Mancha (Junta de Castela-Mancha)
Junta de Castilla-León (Junta de Castela-Leão)
Gobierno Foral de Navarra (Governo Regional de Navarra)
Govern de les Illes Balears (Governo das Ilhas Baleares)
Generalitat de Catalunya (Governo Autónomo da Catalunha)
Generalitat de Valencia (Governo Autónomo de Valência)
Diputación General de Aragón (Conselho Regional de Aragão)
Gobierno de las Islas Canarias (Governo das Ilhas Canárias)
Gobierno de Murcia (Governo de Múrcia)
Gobierno de Madrid (Governo de Madrid)
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (Governo da Comunidade Autónoma
do País Basco)
Diputación Foral de Guipúzcoa (Conselho Provincial de Guipuzcoa)
Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Conselho Provincial da Biscaia)
Diputación Foral de Alava (Conselho Provincial de Alava)
Ayuntamiento de Madrid (Município de Madrid)
Ayuntamiento de Barcelona (Município de Barcelona)
Cabildo Insular de Gran Canaria (Conselho Insular da Grã Canária)
Cabildo Insular de Tenerife (Conselho Insular de Tenerife)
Instituto de Crédito Oficial (Instituto de Crédito Oficial)
Instituto Catalán de Finanzas (Instituto Catalão de Finanças)
Instituto Valenciano de Finanzas (Instituto Valenciano de Finanças)

Grécia

Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Organismo das Telecomunicações da Grécia)
Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Organismo dos Caminhos de Ferro da Grécia)
∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Empresa Pública de Electricidade)

França

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Caixa de Amortização da Dívida Social)
L'Agence française de développement (AFD) (Agência Francesa de Desenvolvimento)
Réseau Ferré de France (RFF) (Rede dos Caminhos de Ferro da França)
Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Caixa Nacional das Auto-Estradas)
Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Assistência Pública Hospitais de Paris);
Charbonnages de France (CDF) (Minas de Carvão de França)
Entreprise minière et chimique (EMC) (Empresa Mineira e Química)

Itália

Regiões
Províncias
Municípios
Cassa Depositi e Prestiti (Caixa de Depósitos e Empréstimos)

Portugal

Região Autónoma da Madeira
Região Autónoma dos Açores
Municípios
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— entidades internacionais:
Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento
Banco Europeu de Investimento
Banco Asiático de Desenvolvimento
Banco Africano de Desenvolvimento
Banco Mundial/BIRD/FMI
Sociedade Financeira Internacional
Banco Interamericano de Desenvolvimento
Fundo de Desenvolvimento Social do Conselho da Europa
Euratom
Comunidade Europeia
Corporación Andina de Fomento (CAF) (Corporação Andina de Fomento)
Eurofima
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço
Banco Nórdico de Investimento
Banco de Desenvolvimento das Caraíbas
O disposto no artigo 15.o não prejudica quaisquer obrigações que os Estados-Membros possam ter assumido relativamente às entidades internacionais acima referidas.
— entidades em países terceiros:
As entidades que preenchem os seguintes critérios:
1. A entidade ser claramente considerada uma entidade pública de acordo com os critérios nacionais.
2. Uma entidade pública desse tipo ser um produtor não mercantil que administra e financia um grupo de actividades, que consistem essencialmente em fornecer bens e serviços não mercantis destinados à colectividade, e que
são efectivamente controlados pelas administrações públicas.
3. Uma entidade pública desse tipo emitir títulos de dívida regularmente e em grande quantidade.
4. O Estado em causa estar em condições de garantir que essa entidade pública não procederá ao reembolso antecipado no caso de existirem cláusulas de ressarcimento (gross-up).
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DIRECTIVA 2003/49/CE DO CONSELHO
de 3 de Junho de 2003
relativa a um regime fiscal comum aplicável aos pagamentos de juros e royalties efectuados entre
sociedades associadas de Estados-Membros diferentes
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

lmente os impostos, cobrados mediante retenção na
fonte ou mediante liquidação, sobre os pagamentos de
juros e royalties, até estarem em condições de aplicar o
disposto no artigo 1.o

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 94.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),

(8)

Por razões orçamentais, a Espanha, que lançou um plano
de reforço do potencial tecnológico espanhol, deverá ser
autorizada a não aplicar, durante um período transitório,
o disposto no artigo 1.o aos pagamentos de royalties.

(9)

É necessário que a Comissão apresente um relatório ao
Conselho sobre a aplicação da presente directiva decorridos três anos após a data-limite para a sua transposição, tendo nomeadamente em vista alargar o seu
âmbito de aplicação a outras sociedades ou empresas e
rever o alcance da definição de juros e royalties à luz do
grau de convergência necessário das disposições nesta
matéria contidas nas legislações nacionais e nas convenções bilaterais ou multilaterais relativas à dupla tributação.

(10)

Atendendo a que o objectivo da acção encarada, a saber
a criação de um regime fiscal comum aplicável aos pagamentos de juros e de royalties efectuados entre sociedades
associadas de Estados-Membros diferentes, não pode ser
suficientemente realizado pelos Estados-Membros e
pode, pois, ser melhor alcançado ao nível comunitário, a
Comunidade pode tomar medidas em conformidade
com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo
5.o do Tratado. Em conformidade com o princípio da
proporcionalidade consagrado no mesmo artigo, a
presente directiva não excede o necessário para atingir
aqueles objectivos,

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social
Europeu (3),
Considerando o seguinte:
(1)

Num mercado único com as características de um
mercado interno, as transacções entre sociedades de
Estados-Membros diferentes não deveriam estar sujeitas a
condições fiscais menos favoráveis que as condições que
se aplicam às mesmas transacções quando efectuadas
entre sociedades do mesmo Estado-Membro.

(2)

Este requisito não é actualmente satisfeito no que diz
respeito aos pagamentos de juros e royalties. As legislações fiscais nacionais, conjugadas em certos casos com
acordos bilaterais ou multilaterais, podem nem sempre
assegurar a eliminação da dupla tributação e a sua aplicação acarreta frequentemente formalidades administrativas pesadas e problemas de liquidez para as sociedades
envolvidas.

(3)

É necessário assegurar que os pagamentos de juros e
royalties sejam sujeitos a uma única tributação num
Estado-Membro.

(4)

A abolição da tributação dos pagamentos de juros e
royalties no Estado-Membro em que estes últimos são
gerados, quer a cobrança se efectue mediante retenção
na fonte ou mediante liquidação, constitui a forma mais
adequada de eliminar as formalidades e os problemas
acima referidos e de assegurar a igualdade de tratamento
fiscal entre transacções nacionais e transacções transfronteiras. É em especial necessário abolir esses impostos no
que se refere aos pagamentos efectuados entre sociedades associadas de Estados-Membros diferentes, bem
como entre estabelecimentos permanentes dessas sociedades.

(5)

Este regime deve apenas aplicar-se ao eventual montante
de juros ou royalties que teria sido acordado entre o
pagador e o beneficiário efectivo na ausência de uma
relação especial.

(6)

Convém, além disso, não privar os Estados-Membros da
possibilidade de adoptarem medidas adequadas para
combater as fraudes ou os abusos.

(7)

Por razões orçamentais, a Grécia e Portugal deverão
poder beneficiar de um período transitório a fim de
permitir a estes Estados-Membros diminuírem gradua-

(1) JO C 123 de 22.4.1998, p. 9.
(2) JO C 313 de 12.10.1998, p. 151.
(3) JO C 284 de 14.9.1998, p. 50.

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
Âmbito e procedimentos
1. Os pagamentos de juros ou royalties gerados num Estado-Membro estão isentos de todos os impostos incidentes sobre
esses pagamentos no Estado em questão, quer mediante
retenção na fonte quer mediante liquidação, desde que o beneficiário efectivo dos juros ou royalties seja uma sociedade de
outro Estado-Membro ou um estabelecimento permanente
situado noutro Estado-Membro de uma sociedade de um
Estado-Membro.
2. Um pagamento efectuado por uma sociedade de um
Estado-Membro ou por um estabelecimento permanente
situado noutro Estado-Membro será considerado como tendo
sido gerado nesse Estado-Membro, a seguir designado «Estado
fonte».
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3.
Um estabelecimento permanente só será considerado
como pagador de juros ou royalties na medida em que esses
pagamentos representem para esse estabelecimento uma
despesa dedutível para efeitos fiscais no Estado-Membro em
que estiver situado.

4.
Uma sociedade de um Estado-Membro só será considerada como beneficiário efectivo de juros ou royalties se receber
esses pagamentos por conta própria e não como intermediário,
tal como representante, administrador fiduciário ou signatário
autorizado de terceiros.

5.
Um estabelecimento permanente será considerado como
beneficiário efectivo de juros ou royalties:
a) Se o crédito, o direito ou a utilização de informações, relativamente aos quais se efectuam os pagamentos de juros ou
royalties, estiverem efectivamente relacionados com esse estabelecimento permanente; e
b) Se os pagamentos de juros ou royalties representarem rendimento colectável no Estado-Membro em que está situado
para efeitos de um dos impostos mencionados na subalínea
iii) da alínea a) do artigo 3.o ou, no caso da Bélgica, do impôt
des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders ou, no caso
da Espanha, do Impuesto sobre la Renta de no Residentes ou de
qualquer imposto de natureza idêntica ou equivalente nos
seus aspectos essenciais e que, após a data de entrada em
vigor da presente directiva, seja aplicado em complemento
ou em substituição dos impostos já existentes.

6.
Nos casos em que um estabelecimento permanente de
uma sociedade de um Estado-Membro for considerado como
pagador ou como beneficiário efectivo de juros ou royalties,
nenhuma outra parte da sociedade será considerada como
pagador ou como beneficiário de juros ou royalties para efeitos
do presente artigo.

7.
O presente artigo aplica-se apenas se a sociedade que é o
pagador ou a sociedade cujo estabelecimento permanente é
considerado como sendo o pagador dos juros ou royalties for
uma sociedade associada à sociedade que é o beneficiário efectivo ou cujo estabelecimento permanente é considerado como
sendo o beneficiário efectivo desses juros ou royalties.

8.
O presente artigo não se aplica nos casos em que os juros
ou royalties sejam pagos por um estabelecimento permanente
de uma sociedade de um Estado-Membro, situados num país
terceiro, ou a esse estabelecimento permanente e em que a actividade da sociedade seja total ou parcialmente exercida através
desse estabelecimento permanente.

9.
Nada no presente artigo obsta a que um Estado-Membro,
ao aplicar o seu direito fiscal, tome em consideração os juros
ou royalties recebidos pelas suas sociedades, pelos estabelecimentos permanentes das suas sociedades ou por estabelecimentos permanentes situados nesse Estado.
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10. Um Estado-Membro pode optar por não aplicar a
presente directiva a uma sociedade de outro Estado-Membro ou
a um estabelecimento permanente de uma sociedade de outro
Estado-Membro, caso as condições enunciadas na alínea b) do
artigo 3.o se não tenham verificado por um período ininterrupto de pelo menos dois anos.

11. O Estado da fonte pode exigir que o preenchimento dos
requisitos estabelecidos no presente artigo e no artigo 3.o seja
comprovado, à data do pagamento dos juros ou royalties,
através de um certificado. Se à data do pagamento não tiver
sido comprovado o preenchimento dos requisitos estabelecidos
no presente artigo, o Estado-Membro terá a faculdade de exigir
a cobrança do imposto na fonte.

12. O Estado da fonte pode colocar como condição para a
concessão da isenção nos termos da presente directiva ter
proferido uma decisão aplicável em que conceda essa isenção,
após apresentação de um certificado que comprove o cumprimento dos requisitos estabelecidos no presente artigo e no
artigo 3.o A decisão relativa à isenção deve ser tomada no
prazo máximo de três meses a contar da apresentação do certificado e de todas as informações comprovativas que o Estado
fonte possa razoavelmente pedir e será válida durante o prazo
mínimo de um ano a contar da data em que for proferida.

13. Para efeitos dos n.os 11 e 12, o certificado a fornecer
será válido, no que se refere a cada contrato relativo a pagamentos, no mínimo, por um ano e, no máximo, por três anos
a contar da data da decisão e conterá as seguintes informações:
a) A prova do domicílio fiscal da sociedade destinatária e, se
necessário, da existência de um estabelecimento permanente,
certificada pela autoridade fiscal do Estado-Membro em que
a sociedade destinatária tem o seu domicílio fiscal ou em
que se situa o estabelecimento permanente;
b) A prova da qualidade de beneficiário efectivo, a fornecer
pela sociedade destinatária nos termos do n.o 4, ou da existência das condições previstas no n.o 5, se o destinatário do
pagamento for um estabelecimento permanente;
c) O cumprimento dos requisitos previstos na subalínea iii) da
alínea a) do artigo 3.o, no caso da sociedade destinatária;
d) Uma participação mínima ou o critério de detenção de um
número mínimo de direitos de voto, nos termos da alínea b)
do artigo 3.o;
e) O período de existência da participação ou detenção a que
se refere a alínea d).

Além disso, os Estados-Membros podem exigir a justificação
legal dos pagamentos nos termos do contrato (por exemplo, o
acordo de empréstimo ou o contrato de licença).
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14. Se os requisitos para a isenção deixarem de ser preenchidos, a sociedade ou o estabelecimento permanente destinatário deverão informar imediatamente a sociedade ou o estabelecimento permanente pagador e, se o Estado fonte o exigir, a
autoridade competente desse Estado.

ii) que, de acordo com o direito fiscal desse Estado-Membro, seja considerada como nele domiciliada e que,
na acepção de uma convenção sobre dupla tributação
sobre os rendimentos celebrada com um país terceiro,
não seja considerada, para efeitos fiscais, como domiciliada fora da Comunidade, e

15. Se a sociedade ou o estabelecimento permanente
pagador tiver retido na fonte o imposto abrangido pela isenção
nos termos do presente artigo, pode ser introduzido um pedido
de reembolso desse imposto. O Estado-Membro pode exigir as
informações enumeradas no n.o 13. O pedido de reembolso
deve ser apresentado dentro do prazo estabelecido, o qual deve
durar pelo menos dois anos a contar da data de pagamento dos
juros ou royalties.

iii) que esteja sujeita a um dos impostos a seguir enumerados, sem beneficiar de qualquer isenção, ou a qualquer
imposto de natureza idêntica ou equivalente nos seus
aspectos essenciais e que, após a data de entrada em
vigor da presente directiva, seja aplicado em complemento ou em substituição dos impostos já existentes:

16. O Estado da fonte deve reembolsar o imposto em
excesso retido na fonte no prazo de um ano após a devida
recepção do pedido e das informações comprovativas que possa
ter razoavelmente solicitado. Se o imposto retido na fonte não
tiver sido reembolsado dentro desse prazo, a sociedade ou o
estabelecimento permanente beneficiários estarão habilitados,
no final desse ano, a reclamar juros de mora sobre o imposto a
reembolsar, a uma taxa correspondente à taxa de juro nacional
aplicável em casos idênticos nos termos da legislação interna
do Estado da fonte.

— impôt des
Bélgica,

sociétés/vennootschapsbelasting

na

— selskabsskat na Dinamarca,
— Körperschaftsteuer na Alemanha,
— Φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων na Grécia,
— impuesto sobre sociedades na Espanha,
— impôt sur les sociétés na França,
— corporation tax na Irlanda,
— imposta sul reddito delle persone giuridiche na Itália,
— impôt sur le revenu des collectivités no Luxemburgo,

Artigo 2.o

— vennootschapsbelasting nos Países Baixos,
— Körperschaftsteuer na Áustria,

Definição de juros e royalties

— imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas
em Portugal,

Para efeitos da presente directiva, entende-se por:
a) «Juros»: os rendimentos de créditos de qualquer natureza,
garantidos ou não por hipoteca, e que confiram ou não o
direito à participação nos lucros do devedor, e em particular
os rendimentos de títulos e de obrigações que gozem ou
não de garantia especial, incluindo os prémios e os lotes
associados a esses títulos e obrigações; as penalizações por
mora não serão consideradas juros;
b) «Royalties»: as remunerações de qualquer natureza recebidas
em contrapartida da utilização, ou concessão do direito de
utilização, de direitos de autor sobre obras literárias, artísticas ou científicas, incluindo filmes cinematográficos e
suportes lógicos, patentes, marcas registadas, desenhos ou
modelos, planos, fórmulas ou processos secretos, ou em
contrapartida de informações relativas à experiência adquirida no domínio industrial, comercial ou científico; serão
considerados royalties os pagamentos efectuados em contrapartida da utilização ou da concessão do direito de utilização de equipamento industrial, comercial ou científico.

— yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund na
Finlândia,
— statlig inkomstskatt na Suécia,
— corporation tax no Reino Unido;
b) Uma sociedade constitui uma «sociedade associada» de outra
sociedade caso se verifique, no mínimo, uma das seguintes
condições:
i) tenha uma participação directa de, no mínimo, 25 % no
capital da outra sociedade, ou
ii) a outra sociedade tenha uma participação directa de, no
mínimo, 25 % no seu capital, ou
iii) uma terceira sociedade tenha uma participação directa
de, no mínimo, 25 % tanto no seu capital como no
capital da outra sociedade.
As participações devem referir-se apenas a sociedades domiciliadas no território da Comunidade.

Artigo 3.o
Definição

de sociedade, sociedade associada
estabelecimento permanente

Para efeitos da presente directiva, entende-se por:
a) «Sociedade de um Estado-Membro», qualquer sociedade:
i) que assuma uma das formas enunciadas no anexo, e

e

No entanto, os Estados-Membros dispõem da faculdade de
substituir o critério de uma participação mínima no capital
pelo da detenção de um número mínimo de direitos de
voto.
c) «Estabelecimento permanente», as instalações fixas, situadas
num Estado-Membro, através das quais uma sociedade de
outro Estado-Membro exerce, no todo ou em parte, a sua
actividade.
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Artigo 4.o
Exclusão de pagamentos como juros ou royalties
1.
O Estado da fonte não tem de assegurar o benefício da
aplicação da presente directiva nos seguintes casos:
a) Pagamentos equiparados a distribuições de lucros ou reembolsos de capital nos termos da legislação do Estado da
fonte;
b) Pagamentos de créditos que confiram o direito a participar
nos lucros do devedor;
c) Pagamentos de créditos que habilitem o credor a trocar o
seu direito aos juros pelo direito a participar nos lucros do
devedor;
d) Pagamentos de créditos que não impliquem o reembolso do
capital ou em que o reembolso seja devido mais de 50 anos
após a data de emissão.
2.
Quando, em virtude de uma relação especial entre o
pagador e o beneficiário efectivo dos juros ou royalties, ou entre
ambos e um terceiro, o montante em juros e royalties for superior ao montante que, na ausência de tal relação, teria sido
acordado entre o pagador e o beneficiário efectivo, o disposto
na presente directiva apenas se aplica a este último montante,
se existir.
Artigo 5.o
Fraudes e abusos
1.
A presente directiva não impede a aplicação das disposições internas ou baseadas em acordos necessárias para evitar
fraudes e abusos.
2.
Os Estados-Membros podem retirar o benefício da aplicação da presente directiva, ou recusar-se a aplicá-la, no caso
de operações que tenham por principal motivo, ou que se
contem entre os seus motivos principais, a fraude fiscal, a
evasão fiscal ou práticas abusivas.
Artigo 6.o
Regras transitórias para a Grécia, Espanha e Portugal
1.
A Grécia e Portugal estão autorizados a não aplicar o
disposto no artigo 1.o até à data de aplicação a que se referem
os n.os 2 e 3 do artigo 17.o da Directiva 2003/48/CE do
Conselho, de 3 de Junho de 2003, relativa à tributação da
poupança sob a forma de juros (1). Durante um período transitório de oito anos a contar da referida data, a taxa de imposto
aplicável ao pagamento de juros e royalties a uma sociedade
associada de outro Estado-Membro ou a um estabelecimento
permanente situado noutro Estado-Membro de uma sociedade
associada de um Estado-Membro, não pode ser superior a 10 %
durante os primeiros quatro anos e a 5 % durante os últimos
quatro anos.
A Espanha está autorizada, em relação apenas aos pagamentos
de royalties, a não aplicar o disposto no artigo 1.o até à data de
aplicação a que se referem os n.os 2 e 3 do artigo 17.o da Direc(1) Ver página 38 do presente Jornal Oficial.

26.6.2003

tiva 2003/48/CE. Durante um período transitório de seis anos
a contar da referida data, a taxa de imposto aplicável ao pagamento de royalties a uma sociedade associada de outro Estado-Membro ou a um estabelecimento permanente situado noutro
Estado-Membro de uma sociedade associada de um Estado-Membro, não pode ser superior a 10 %.
No entanto, as presentes regras transitórias vigoram sob reserva
de se continuar a aplicar uma taxa de imposto mais baixa do
que as referidas nos primeiro e segundo parágrafos nos termos
de acordos bilaterais celebrados entre a Grécia, Espanha ou
Portugal e outros Estados-Membros. Até ao final de qualquer
um dos períodos transitórios mencionados no presente
número, o Conselho pode decidir por unanimidade, sob
proposta da Comissão, sobre a eventual prorrogação dos ditos
períodos transitórios.
2. Se uma sociedade de um Estado-Membro ou um estabelecimento permanente situado nesse Estado-Membro de uma
sociedade de um Estado-Membro:
— receber juros ou royalties de uma sociedade associada da
Grécia ou de Portugal,
— receber royalties de uma sociedade associada de Espanha,
— receber juros ou royalties de um estabelecimento permanente situado na Grécia ou em Portugal de uma sociedade
associada de um Estado-Membro, ou
— receber royalties de um estabelecimento permanente situado
em Espanha de uma sociedade associada de um Estado-Membro,
o primeiro Estado-Membro autorizará que seja deduzido do
imposto sobre o rendimento da sociedade ou do estabelecimento permanente que tiver recebido esses rendimentos um
montante igual ao do imposto sobre esses rendimentos que
tiver sido pago na Grécia, na Espanha ou em Portugal nos
termos do disposto no n.o 1.
3. A dedução prevista no n.o 2 não deve exceder o mais
baixo dos dois valores seguintes:
a) O imposto devido na Grécia, na Espanha ou em Portugal
sobre esses rendimentos com base no n.o 1; ou
b) A parte do imposto sobre o rendimento da sociedade ou
estabelecimento permanente que recebeu os juros ou royalties, calculado antes de aplicada a dedução, que for
imputável a esses pagamentos, nos termos do direito
nacional do Estado-Membro a que pertence a sociedade ou
no qual se situa o estabelecimento permanente.

Artigo 7.o
Aplicação
1. Os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para
dar cumprimento à presente directiva até 1 de Janeiro de 2004
e informar imediatamente a Comissão desse facto.
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Quando os Estados-Membros aprovarem essas disposições,
estas devem incluir uma referência à presente directiva ou ser
acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação
oficial. As modalidades dessa referência serão aprovadas pelos
Estados-Membros.
2.
Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão o
texto das principais disposições de direito interno que aprovarem nas matérias reguladas pela presente directiva, bem
como um quadro de correspondência entre as disposições da
presente directiva e as disposições nacionais aprovadas.
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Artigo 9.o
Cláusula de delimitação

A presente directiva não afecta a aplicação de disposições
internas ou baseadas em acordos que vão além do disposto na
presente directiva e se destinem a eliminar ou a mitigar a dupla
tributação de juros e royalties.
Artigo 10.o
Entrada em vigor
A presente directiva entra em vigor na data da sua publicação
no Jornal Oficial da União Europeia.
Artigo 11.o

Artigo 8.o

Destinatários
Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Reexame
Feito no Luxemburgo, em 3 de Junho de 2003.
Até 31 de Dezembro de 2006, a Comissão apresentará ao
Conselho um relatório sobre a aplicação da presente directiva,
tendo em vista nomeadamente alargar o seu âmbito de aplicação a outras sociedades ou empresas não abrangidas pelo
artigo 3.o e pelo anexo.

Pelo Conselho
O Presidente
N. CHRISTODOULAKIS
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ANEXO
Lista das sociedades abrangidas pela alínea a) do artigo 3.o da directiva
a) Sociedades de direito belga conhecidas por «naamloze vennootschap»/«société anonyme», «commanditaire vennootschap op aandelen»/«société en commandite par actions», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»/
/«société privée à responsabilité limitée», bem como os organismos de direito público que operam em regime de
direito privado;
b) Sociedades de direito dinamarquês conhecidas por «aktieselskab» e «anpartsselskab»;
c) Sociedades de direito alemão conhecidas por «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft
mit beschränkter Haftung» e «bergrechtliche Gewerkschaft»;
d) Sociedades de direito helénico conhecidas por «aνώνυµη εταιρiα»;
e) Sociedades de direito espanhol conhecidas por «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad
de responsabilidad limitada» bem como os organismos de direito público que operam em regime de direito privado;
f) Sociedades de direito francês conhecidas por «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à
responsabilité limitée», bem como as empresas e estabelecimentos públicos de carácter industrial e comercial;
g) Sociedades de direito irlandês conhecidas por «public companies limited by shares or by guarantee», «private companies limited by shares or by guarantee», os organismos registados sob o regime dos «Industrial and Provident Societies Acts», bem como as «building societies» registadas sob o regime dos «Building Societies Acts»;
h) Sociedades de direito italiano conhecidas por «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a
responsabilità limitata», bem como as entidades públicas e privadas que exercem actividades industriais e comerciais;
i) Sociedades de direito luxemburguês conhecidas por «société anonyme», «société en commandite par actions» e
«société à responsabilité limitée»;
j) Sociedades de direito neerlandês conhecidas por «naamloze vennootschap» e «besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid»;
k) Sociedades de direito austríaco conhecidas por «Aktiengesellschaft» e «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»;
l) Sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, cooperativas e empresas públicas constituídas de acordo com o
direito português;
m) Sociedades de direito finlandês conhecidas por «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank» e «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;
n) Sociedades de direito sueco conhecidas por «aktiebolag» e «försäkringsaktiebolag»;
o) Sociedades constituídas de acordo com o direito do Reino Unido.
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 27 de Novembro de 2002
relativa ao regime de auxílios «Programa destinado a reforçar os fundos de maneio das empresas
do Land da Turíngia» implementado pela Alemanha
[notificada com o número C(2003) 4359]
(Apenas faz fé o texto em língua alemã)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2003/469/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

mercado comum. Por carta de 31 de Maio de 1994, a
Alemanha comunicou os seguintes dados: o programa
destinado a reforçar os fundos de maneio das empresas
do Land da Turíngia, de 20 de julho de 1993, aplicava-se
às pequenas e médias empresas (em conformidade com
a definição dada no enquadramento comunitário para as
PME de 1992) economicamente viáveis, mas que, devido
à sua pequena dimensão, ao facto de não disporem de
garantias bancárias e à situação global no mercado dos
capitais, tinham dificuldade em obter um financiamento
externo. As empresas em dificuldade não podem beneficiar destes auxílios, mas podem pedir apoio no quadro
de outros regimes autorizados. Além disso, o regime de
auxílios tinha sido concebido de acordo com as disposições de minimis do enquadramento comunitário para as
PME de 1992.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 2, primeiro parágrafo, do seu artigo
88.o,
Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu
e, nomeadamente, o n.o 1, alínea a), do seu artigo 62.o,
Após ter notificado os interessados para apresentarem as
respectivas observações nos termos do n.o 2 do artigo 88.o do
Tratado CE,
Considerando o seguinte:
1. PROCEDIMENTO
(1)

(2)

Em 1993, entrou em vigor o regime de auxílios relativo
ao programa destinado a reforçar os fundos de maneio
das empresas do Land da Turíngia de 20 de Julho de
1993 (a seguir denominado «regime de auxílios») (1). As
autoridades do Land da Turíngia consideraram que este
regime de auxílios estava em conformidade com a regra
de minimis prevista no enquadramento comunitário dos
auxílios estatais às pequenas e médias empresas (PME) de
1992 (a seguir denominado «Enquadramento comunitário para as PME») (2), não o tendo assim notificado nos
termos do n.o 3 do artigo 88.o do Tratado CE.
Na sequência da publicação na imprensa de um artigo
sobre este programa de empréstimos, segundo o qual
algumas empresas teriam obtido aparentemente no
quadro deste regime empréstimos com condições vantajosas sem disporem de garantias bancárias com o fim de
financiarem as suas existências, a Comissão pediu à
Alemanha, por carta de 2 de Maio de 1994 (GD IV/D
3761), a transmissão de dados que lhe permitissem apreciar a compatibilidade do regime de auxílios com o

(1) Thüringer Staatsanzeiger n.o 33/1993, p. 1415.
(2) JO C 213 de 19.8.1992, p. 2.

(3)

A Alemanha subscreveu a apreciação das autoridades do
Land da Turíngia, segundo a qual o regime de auxílios
não estava sujeito à obrigação de notificação prevista no
n.o 3 do artigo 88.o

(4)

Em resposta a um pedido de informações da Comissão
de 29 de Maio de 1995, a Alemanha transmitiu, por
carta de 27 de Junho de 1995, uma cópia do regime de
auxílios relativo ao programa destinado a reforçar os
fundos de maneio.

(5)

No quadro do processo C 85/98 (ex NN 106/98, aplicação incorrecta das disposições de minimis no quadro
do programa de consolidação do Land da Turíngia, de
20 de Julho de 1993), a Alemanha confirmou por carta
de 8 de Junho de 1998 que o regime de auxílios em
causa tinha expirado em 16 de Janeiro de 1996. Por
carta de 7 de Dezembro de 1998, a Alemanha transmitiu dados sobre a execução do regime e sobre as
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qual pode dizer respeito a às actividades referidas no
anexo I do Tratado CE, mas igualmente outras actividades. Os outros sectores sensíveis (aço, construção
naval, fibras sintéticas, indústria automóvel, agricultura,
pesca, transportes e indústria do carvão) não estão
expressamente excluídos. Em casos excepcionais (por
decisão do ministro competente), o auxílio pode ser
igualmente concedido a favor de empresas cujo volume
de negócios e o número de efectivos excedam os limiares
indicados no Enquadramento comunitário para as PME.

empresas beneficiárias, tendo a Comissão deduzido que
algumas empresas dos sectores sensíveis (produtos referidos no anexo I do Tratado CE) haviam também beneficiado do referido regime. Estes dados indicavam, além
disso, que algumas empresas em dificuldade que tinham
beneficiado de auxílios, no mesmo ano ou no ano anterior, no quadro de regimes autorizados a favor de
empresas em dificuldade, tinham obtido empréstimos a
título do regime de auxílios em causa. Esta presunção foi
confirmada por uma carta da Alemanha de 29 de Janeiro
de 1999, a qual indicia que alguns beneficiários do
regime de auxílios em causa tinham recebido ainda
auxílios no quadro do programa de consolidação de 20
de Julho de 1993, cuja aplicação incorrecta foi objecto
do processo C 85/98.
(6)

Por carta de 18 de Maio de 1999, com a referência
SG(99) D/3539, a Comissão informou a Alemanha da
sua decisão de dar início ao procedimento previsto no
n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE relativamente ao
auxílio em questão.

(7)

A decisão da Comissão de dar início ao procedimento
foi publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (3). A Comissão convidou os interessados a apresentarem as respectivas observações relativas ao auxílio em
causa, não tendo, contudo, recebido quaisquer observações a este respeito.

2.3. Duração
(11)

O regime de auxílios relativo ao programa destinado a
reforçar os fundos de maneio das empresas do Land da
Turíngia entrou em vigor em 20 de Julho de 1993 por
tempo indeterminado, tendo sido substituído em 16 de
Janeiro de 1996 pelo programa de empréstimos do Land
da Turíngia a favor das PME.

2.4. Objectivos
(12)

O regime de auxílios destina-se às empresas que não
dispõem de garantias bancárias suficientes e não estão
em condições de pagar as taxas de juro elevadas exigidas
para os empréstimos a curto prazo, oferecendo-lhes
empréstimos com juros bonificados para o financiamento dos seus fundos de maneio. Nos termos do n.o 1
(objectivo do auxílio), o auxílio tinha por objectivo
«apoiar as pequenas e médias empresas aquando da sua
criação ou da sua consolidação, em especial para evitar
riscos para o seu funcionamento e para os postos de
trabalho.».

(13)

As subvenções são concedidas pelo banco público
Thüringer Aufbaubank sob a responsabilidade do Ministério da Economia e dos Transportes da Turíngia, com
base nos artigos 23.o, 44.o e 44.oa do regime orçamental
do Land da Turíngia de acordo com o disposto no
regime de auxílios relativo ao programa destinado a
reforçar os fundos de maneio das empresas do Land da
Turíngia.

Os auxílios são concedidos sob a forma de empréstimo
bonificado pelo banco público Thüringer Aufbaubank e
por intermédio do banco habitual da empresa e a risco
deste. Este último pode beneficiar de uma garantia de
60 % do montante do empréstimo, não estando previsto
no regime de auxílios o pagamento de uma comissão de
garantia. O Thüringer Aufbaubank e o banco habitual da
empresa recebem uma comissão única de 0,1 % sobre o
montante do empréstimo.

(14)

Um reescalonamento a cargo do Thüringer Aufbaubank
está excluído.

2.2. Beneficiários do auxílio

(15)

Os empréstimos são concedidos com uma taxa de juro
de 5 a 8 % por um período de três anos prorrogável. O
ministro competente do Land pode autorizar outras
modalidades.

As observações da Alemanha foram transmitidas por
cartas de 24 de Junho e 19 de Agosto de 1999.
(8)
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Por carta de 26 de Novembro de 2001, a Alemanha
transmitiu o seu parecer final.

2. DESCRIÇÃO DO AUXÍLIO

2.1. Título e base jurídica
(9)

(10)

O regime de auxílios destina-se às pequenas e médias
empresas (PME) definidas segundo os critérios «volume
de negócios» e «efectivos», mas não segundo o critério
«independência» previsto no enquadramento comunitário
para as PME, às empresas criadas de raiz, às empresas
adquiridas pelos seus quadros, às empresas adquiridas
por quadros exteriores e às empresas reprivatizadas,
sendo dada prioridade a projectos de consolidação. O n.o
3 do regime de auxílios («Beneficiários do auxílio») refere
expressamente a elegibilidade da indústria alimentar, a

(3) JO C 203 de 17.7.1999, p. 3.

2.5. Intensidade do auxílio
(16)

O n.o 5 do regime de auxílios («Natureza, âmbito de aplicação e montante do auxílio»), remete expressamente
para o carácter de minimis do regime e para as disposições de minimis do enquadramento comunitário para as
PME de 1992.
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De acordo com o regime de auxílios, o elemento de
auxílio de um empréstimo bonificado é calculado com
base na diferença entre a taxa de juro efectiva e a taxa
de juro de referência em vigor. Se bem que não haja um
limiar directo para o montante do empréstimo, o auxílio
de que uma empresa pode beneficiar para o mesmo fim
e por um período de 36 meses (ou seja, o elemento de
auxílio decorrente da bonificação dos juros) não pode
exceder o limiar fixado pela regra de minimis do enquadramento comunitário para as PME de 1992. (4) O
elemento de auxílio contido na garantia não foi tido em
conta.

actividades e até mesmo de as expandir. Por conseguinte
a Comissão entende que estes auxílios eram susceptíveis
de afectar a concorrência.
(24)

Na medida em que foram concedidos empréstimos em
sectores sensíveis a empresas economicamente viáveis, a
Comissão emitiu reservas quanto à compatibilidade do
programa destinado a reforçar os fundos de maneio das
empresas do Land da Turíngia com as disposições em
vigor para os auxílios com finalidade regional.

(25)

Os empréstimos concedidos a empresas economicamente viáveis em sectores sensíveis constituem auxílios
ao funcionamento que a Comissão devia examinar ao
abrigo das disposições em vigor para os auxílios com
finalidade regional. Com base na prática da Comissão, os
auxílios desta natureza devem preencher nomeadamente
os seguintes critérios:

Segundo os documentos transmitidos pela Alemanha no
quadro do procedimento preliminar, foram concedidos
de 1993 a 1996 460 empréstimos que representam um
montante total de 202 milhões de marcos alemães, dos
quais cerca de 20 à indústria alimentar. Em dois casos
pelo menos (Thuro Back Südthüringer Backwaren e
Bergner & Weiser GmbH), empresas que tinham obtido,
no mesmo ano ou no ano anterior, auxílios ao abrigo de
um regime autorizado a favor de empresas em dificuldade, beneficiaram destes empréstimos.

a) Limitação no tempo e degressividade;
b) Concessão apenas em regiões assistidas ao abrigo do
n.o 3, alínea a) do artigo 87.o do Tratado CE;

2.6. Cumulação de auxílios
(19)

c) Exclusão dos sectores sensíveis.

O regime de auxílios não inclui quaisquer disposições
sobre a cumulação de auxílios.

2.7. Motivos

que

levaram
ao
procedimento
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início

(26)

Na decisão de início do procedimento, a Comissão considerou que o regime de auxílios não previa qualquer
degressividade e não excluía os sectores sensíveis.

(27)

Os dados transmitidos pela Alemanha revelaram que em
dois casos pelo menos, o regime de auxílios beneficiou
empresas em dificuldade (nos termos da definição das
orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais de
emergência e à reestruturação concedidos a empresas em
dificuldade de 1994 (5) (a seguir designadas por «Orientações de 1994»). De acordo com o regime de auxílios,
as empresas em dificuldade não estavam excluídas do
âmbito de aplicação. Assim, a Comissão considerou que
o regime se aplicava também parcialmente às empresas
em dificuldade.

(28)

Os empréstimos bonificados dotados de uma garantia do
Thüringer Aufbaubank e concedidos a favor de empresas
em dificuldade podiam exceder os limiares de minimis.
No cálculo do limiar de minimis, dever-se-ia ter tido em
conta o elemento de auxílio associados à garantia e os
riscos específicos das empresas beneficiárias. O elemento
de auxílio da garantia deve reflectir o risco particular de
uma empresa em dificuldade e pode atingir o montante
total do empréstimo garantido.

(29)

Por conseguinte, a aplicação do regime de auxílios a
empresas em dificuldade só reflectia de modo insuficiente as disposições de minimis, salvo nos casos em que o
total do empréstimo e dos outros auxílios, os quais
tiveram de ser tidos em conta devido às disposições relativas à cumulação, não excedia o limiar de minimis.
Contudo, na presente forma de aplicação, a Comissão
teve de considerar o programa destinado a reforçar os
fundos de maneio das empresas do Land da Turíngia
com um regime de auxílios não notificado.

do

(20)

A Comissão deu início ao procedimento devido á aplicação do regime de auxílios a favor de empresas que
operam em sectores sensíveis e a favor de empresas em
dificuldade. Em contrapartida, a Comissão não emitiu
quaisquer reservas quanto à aplicação do regime de
auxílios a favor de empresas economicamente viáveis
que não operam em sectores sensíveis.

(21)

A Comissão fundamenta a sua posição do seguinte
modo.

(22)

Dado que os sectores sensíveis não estavam excluídos do
regime, tratava-se de uma aplicação incorrecta da regra
de minimis do enquadramento comunitário para as PME
de 1992. Segundo o ponto 3.2 do enquadramento
comunitário para as PME, este não é aplicável a
empresas que operam em sectores que são objecto de
regras específicas. Dado que o regime de auxílios foi
aplicado a um destes sectores, a Comissão teve de
considerá-lo como um auxílio não notificado.

(23)

Devido ás especificidades dos sectores sensíveis, as
medidas em causa constituíram auxílios estatais a favor
de empresas na acepção do n.o1 do artigo 87.o do
Tratado CE e do artigo 61.o do Acordo EEE. Os auxílios
deram às empresas que só dificilmente tinham acesso ao
mercado de capitais a possibilidade de contrair empréstimos com vista ao financiamento do seu fundo de
maneio com condições preferenciais e de manter as suas

(4) As disposições em vigor à data eram mais rigorosas, ou seja, o
limiar de minimis era de 50 000 ecus; ver JO C 68 de 6.3.1996, p.
9.

(5) JO C 368 de 23.12.1994, p. 12.
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Os empréstimos disponibilizaram às empresas meios
financeiros que lhes permitiram não ter de abandonar o
mercado. Se a empresa em causa abandonasse o
mercado, as capacidades excedentes seriam reduzidas ou
as quotas de mercado assim libertadas seriam assumidas
pelos concorrentes, o que poderia, em ambos os casos,
melhorar a sua rentabilidade. Os empréstimos em apreço
não excluem a concessão de empréstimos a empresas
que participam em trocas comerciais entre os Estados-Membros. Assim, é de considerar que os empréstimos
para o fundo de maneiro em apreço no quadro do
presente procedimento podem afectar as trocas comerciais entre os Estados-Membros.

(31)

Os empréstimos para fundos de maneio concedidos pelo
Thüringer Aufbaubank a empresas em dificuldade constituíam assim auxílios estatais na acepção do n.o 1 do
artigo 87.o do Tratado CE e do n.o 1 do artigo 61.o do
Acordo EEE, devendo ser assim apreciados com base nas
orientações pertinentes.

(32)

Na medida em que o regime tenha por fim a recuperação de uma empresa em dificuldade, as orientações
pertinentes prevêem como condição sine qua non para a
compatibilidade que os auxílios de emergência sejam
concedidos sob a forma de empréstimos públicos a
condições de mercado ou sob a forma de garantias estatais para os créditos privados. Esta condição não foi
cumprida no caso em apreço, uma vez que se tratava de
empréstimos com juros bonificados. Além disso, as
orientações prevêem uma notificação individual dos
auxílios a grandes empresas e a empresas em sectores
sensíveis. Ora o regime de auxílios em causa não excluiu
os auxílios a favor das grandes empresas e foi aplicado
num sector sensível.

(33)

(34)

(35)

Nas suas observações, a Alemanha informou terem sido
concedidos, ao abrigo do programa destinado a reforçar
os fundos de maneio das empresas do Land da Turíngia,
365 empréstimos correspondentes a um montante
global de 81,6 milhões de euros. Segundo a Alemanha, a
diferença em relação ao valores indicados na decisão de
início do procedimento deve-se ao facto de estes
incluírem os empréstimos para reforço do fundo de
maneio do programa de empréstimos do Land da
Turíngia de 1996, o qual foi objecto do processo C 87/
/98 (ex NN 137/98).

(36)

Na opinião da Alemanha, os valores indicados na
decisão de início do procedimento quanto às empresas
Thuro Back Südthüringer Backwaren e Bergner & Weiser
GmbH não correspondem à realidade, uma vez que
nenhuma destas duas empresas beneficiou de um
empréstimo a título do programa destinado a reforçar os
fundos de maneio das empresas do Land da Turíngia.

(37)

Defende ainda que o programa destinado a reforçar os
fundos de maneio das empresas do Land da Turíngia não
é aplicável a empresas em dificuldade. Assim, se é certo
que o regime não excluía explicitamente as empresas em
dificuldade e que, de um total de 365 empréstimos, três
foram concedidos a empresas em dificuldade, não é
menos verdade que a abertura do regime a empresas em
dificuldade não estava estipulada ou prevista. Segundo a
Alemanha, o programa destinado a reforçar os fundos
de maneio das empresas do Land da Turíngia deve ser
apreciado em conjunto com o programa de consolidação
do Land da Turíngia (processo C 85/98, ex NN 106/98).
Enquanto que o âmbito de aplicação do programa de
consolidação englobava explicitamente as empresas em
dificuldade, tal não é o caso do programa para reforço
do fundo de maneio.

(38)

Além disso, a Alemanha afirma que a quota do risco
próprio do banco habitual obriga este último a verificar
devidamente a solvência do mutuário de modo a reduzir
o risco de incumprimento.

(39)

Segundo dados da Alemanha, o cálculo do limiar de
minimis foi efectuado exclusivamente a partir do
elemento de auxílio constituído pela bonificação de juros
resultante da diferença entre a taxa de juros real para o
mutuário final e a taxa de referência. Aquando da
execução do programa para o reforço do fundo de
maneio, o elemento de auxílio da garantia não foi tido
em conta, dado que «as autoridades alemãs ignoravam,
referente ao período de 1993 a inícios de 1996, que era
necessário ter em conta e elemento de auxílio da
garantia.» Esta situação só mudou após a carta da
Comissão D/54570 de 11 de Novembro de 1998.

a) Apresentação e execução de um plano de reestruturação que possibilite a recuperação da rentabilidade
da empresa a longo prazo;

c) Contribuição adequada da empresa beneficiária e dos
seus accionistas;
d) Cumprimento das regras de aplicação específicas para
os sectores sensíveis, o que implica a notificação dos
casos individuais;
e) Notificação individual dos auxílios concedidos a favor
de grandes empresas;
f) Com excepção de casos especiais imprevisíveis e
independentes da vontade da empresa, proibição da
concessão reiterada de auxílios à reestruturação.
(6) JO C 288 de 9.10.1999, p. 2.

O regime de auxílios em causa não prevê nem a notificação individual de auxílios a grandes empresas, nem a
proibição da concessão reiterada de auxílios à reestruturação.

3. OBSERVAÇÕES DA ALEMANHA

Na medida em que o regime de auxílios visa a reestruturação de uma empresa em dificuldade, a Comissão verificou que as orientações, tal como confirmadas pelas
orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais de
emergência e à reestruturação concedidos a empresas em
dificuldade de 1999 (6), fazem depender a compatibilidade, essencialmente do cumprimento das seguintes
condições:

b) Limitação do montante do auxílio ao mínimo estritamente necessário para alcançar este objectivo;
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Na medida em que estejam em causa os sectores sensíveis, a Alemanha defende que o apoio a empresas dos
sectores sensíveis estava excluída ao abrigo do n.o 5 do
regime de auxílios relativo ao programa destinado a
reforçar os fundos de maneio das empresas do Land da
Turíngia, no qual se indica explicitamente que «os
empréstimos […] são concedidos no respeito do enquadramento comunitário dos auxílios estatais às pequenas
e médias empresas (JO C 213 de 19.8.1992, p. 2).» Ao
abrigo do referido n.o 5, as disposições relativas aos
sectores sensíveis eram directamente aplicáveis e o apoio
a estes sectores estava obrigatoriamente excluído.

(41)

Segundo dados da Alemanha, não foram concedidos
quaisquer empréstimos a empresas dos sectores sensíveis
referidos no ponto 1.6 do enquadramento comunitário
para as PME de 1992.

(42)

Refere ainda que só em 1998 teriam entrado em vigor
as disposições especiais do enquadramento comunitário
dos auxílios estatais relativos aos investimentos no sector
da transformação e comercialização de produtos
agrícolas (7) de 1996 em aplicação da Decisão 1999/
/183/CE da Comissão, de 20 de Maio de 1998, relativa a
auxílios estatais para transformação e comercialização de
produtos agrícolas susceptíveis de serem concedidos na
Alemanha com base nos regimes de auxílios regionais
existentes (8). Assim, de 1993 a 1996 não teriam existido
disposições especiais para os auxílios.

(43)

Dos 365 empréstimos para reforço do fundo de maneio
autorizados, só cinco foram concedidos a empresas do
sector no sector dos produtos alimentares, das bebidas e
do tabaco.

(44)

Segundo a Alemanha, a aplicação a título excepcional do
regime de auxílios a empresas que não sejam PME
respeitou o disposto na regra de minimis no âmbito do
enquadramento comunitário para as PME.

(45)

(46)

A Alemanha comunicou à Comissão um quadro dos
empréstimos para reforço do fundo de maneio concedidos de 1993 a 1995. Esta lista indica que, dos 365
empréstimos concedidos, três diziam respeito a empresas
em dificuldade. Além disso, o quadro indica que só
foram concedidos cinco empréstimos a empresas do
sector sensível da agricultura, ao passo que, segundo
uma carta da Alemanha, de 29 de Janeiro de 1999,
foram concedidos no total cerca de 20 empréstimos a
empresas da indústria alimentar.

4.1. Existência de um auxílio estatal
(47)

tivo nas trocas comerciais e na concorrência entre os
Estados-Membros. Assim sendo, excluem-se da obrigação
de notificação, nos termos do n.o 3 do artigo 88.o do
Tratado CE, os auxílios que não excedam um limite
máximo absoluto e que, enquanto auxílios de minimis,
não se insiram no âmbito de aplicação do n.o 1 do artigo
87.o do Tratado CE.
(48)

A definição do que se entende, na perspectiva da
Comissão, por auxílios de minimis foi consagrada pela
primeira vez no enquadramento comunitário para as
PME de 1992 (9). O ponto 3.2 fixa o âmbito de aplicação
da regra de minimis num montante de auxílio de 50 000
ecus por empresa durante um período de três anos relativamente a uma determinada categoria principal de
despesas (por exemplo, investimentos, formação). Por
conseguinte, os auxílios concedidos sob a forma de
pagamentos únicos até 50 000 ecus, destinados a uma
determinada categoria de despesas, bem como os
regimes de auxílios, que limitam a esse montante os
auxílios sob a forma de pagamentos destinados a uma
determinada categoria de despesas da empresa durante
um período de três anos, deixaram de ficar sujeitos a
notificação individual nos termos do n.o 3 do artigo 88.o
(n.o 3 do antigo artigo 93.o) do Tratado CE. Era obrigatório, porém, indicar expressamente na notificação individual de concessão ou no regime de auxílio que o
montante de auxílio, incluindo os auxílios eventualmente
concedidos para o mesmo tipo de despesa, provenientes
de outras fontes ou concedidos ao abrigo de outros
regimes, não podia exceder 50 000 ecus. O ponto 3.2
esclarecia que a regra de minimis não se aplicava aos
sectores sensíveis (aço, construção naval, fibras sintéticas,
indústria automóvel, agricultura, pesca, transportes e
indústria do carvão).

(49)

A comunicação da Comissão relativa aos auxílios de
minimis de 1996 (10) alterou a regra de minimis do enquadramento comunitário para as PME de 1992. O
montante máximo total do auxílio de minimis foi fixado
em 100 000 ecus para um período de três anos, com
início no momento da concessão do primeiro auxílio de
minimis. Este montante abrangia todos os auxílios
públicos concedidos a título de auxílio de minimis e não
afectava a possibilidade de o beneficiário receber outros
auxílios com base em regimes aprovados pela Comissão.

(50)

Os sectores abrangidos pelo Tratado CECA, a construção
naval, o sector dos transportes e os auxílios concedidos
para despesas relativas à actividade da agricultura ou da
pesca estavam excluídos do âmbito de aplicação desta
regra.

(51)

O artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 69/2001 da
Comissão, de 12 de Janeiro de 2001, relativo à aplicação
dos artigos 87.o e 88.o do Tratado CE aos auxílios de
minimis (11) alarga o âmbito de aplicação da regra de
minimis, embora o regulamento continue a não se aplicar
ao sector dos transportes e às actividades relacionadas
com o fabrico, a transformação ou a comercialização

Os documentos transmitidos pela Alemanha não
indicam os critérios utilizados para definir o sector
sensível da agricultura e as empresas em dificuldade.

4. APRECIAÇÃO DO AUXÍLIO

Embora qualquer contribuição financeira a favor das
empresas altere, de certa forma, as condições de concorrência, nem todos os auxílios têm um impacte significa-

(7) JO C 29 de 2.2.1996, p. 4.
(8) JO L 60 de 9.3.1999, p. 61.

L 157/59

(9) Ver nota de pé-de-página 2
(10) JO C 68 de 6.3.1996, p. 9.
(11) JO L 10 de 13.1.2001, p. 30.
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abrigo do referido regulamento, é devidamente salvaguardado o respeito do princípio jurídico geral da
confiança legítima e do princípio da segurança jurídica.
De um ponto de vista económico, a Comissão considera
que uma medida financeira que, num mercado integrado, não é passível de ser classificada, ao abrigo do
Regulamento (CE) n.o 69/2001 actualmente em vigor,
como «auxílio», na acepção do n.o 1 do artigo 87.o do
Tratado CE, não pode ter constituído um «auxílio» no
passado, num mercado menos integrado. Por conseguinte, a Comissão prosseguirá a análise dos auxílios
financeiros com base no Regulamento (CE) n.o 69/2001,
o que não exclui a possibilidade de aplicar as regras em
vigor à data da concessão dos auxílios, desde que estes
não estejam isentos ao abrigo do referido regulamento.

dos produtos referidos no anexo I do Tratado CE. O
regulamento também não se aplica aos auxílios concedidos a actividades relacionadas com a exportação,
nomeadamente os auxílios directamente associados às
quantidades exportadas, a favor da criação e funcionamento de uma rede de distribuição ou a favor de outras
despesas correntes ligadas às actividades de exportação.
Por fim, são excluídos do âmbito de aplicação do regulamento, os auxílios subordinados à utilização de produtos
nacionais em detrimento de produtos importados.

(52)

(53)

(54)

Nos termos do artigo 2.o do referido regulamento, o
montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma
empresa não pode exceder 100 000 euros durante um
período de três anos. Este limiar é aplicável independentemente da forma dos auxílios ou do objectivo prosseguido.

Dado que o Regulamento (CE) n.o 69/2001 só entrou
em vigor em 2 de Fevereiro de 2001 e que o regime de
auxílios em apreço vigorou entre 20 de Julho de 1993 e
16 de Janeiro de 1996, importa saber se a Comissão
poderá aplicar o Regulamento (CE) n.o 69/2001 retroactivamente a auxílios financeiros concedidos antes da sua
entrada em vigor ou se terá de se basear na regra de
minimis do enquadramento comunitário para as PME de
1992 e na Comunicação relativa aos auxílios de minimis
de 1996 (consecutio legis).

O Regulamento (CE) n.o 69/2001 da Comissão é omisso
quanto à sua aplicabilidade a auxílios concedidos antes
da sua entrada em vigor. Contudo, o texto do regulamento não exclui a sua aplicação a casos anteriores que,
em todo o caso, se encontram sujeitos ao mecanismo de
controlo previsto no seu artigo 3.o A Comissão conclui,
perante a inexistência de uma outra regulamentação, que
é aplicável o Regulamento (CE) n.o 69/2002 aos auxílios
de minimis concedidos antes da sua entrada em vigor.
Por um lado, como o Regulamento (CE) n.o 69/2001
isenta determinada categoria de auxílios da obrigatoriedade de notificação, constitui uma regra processual que,
por conseguinte, deverá aplicar-se directamente aos
procedimentos pendentes. Por outro lado, a aplicação
directa do Regulamento (CE) n.o 69/2001 está em
consonância com os objectivos de simplificação dos
processos e de descentralização. A Comissão apenas
utilizará as disposições em vigor à data da concessão dos
auxílios para as medidas não abrangidas pelo âmbito de
aplicação do Regulamento (CE) n.o 69/2001 e que,
consequentemente, não podem ser isentas com base
neste regulamento. Uma vez que o Regulamento (CE) n.o
69/2001 tem, por princípio, um âmbito de aplicação
mais lato do que as anteriores regras de minimis e já que
estas são aplicáveis a todos os auxílios não isentos ao
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(55)

Assim sendo, a decisão de dar início ao procedimento
abrange não só o regime de auxílios, mas também os
casos de aplicação que não se inscrevem no âmbito de
aplicação do Regulamento (CE) n.o 69/2001 ou de outras
regras de minimis, e ainda os casos que estão abrangidos
pelo âmbito de aplicação do Regulamento (CE) n.o 69/
/2001 ou por outras regras de minimis relevantes e que,
por cumulação com outros auxílios, excederam o limiar
de minimis.

(56)

De antemão, estão excluídos do âmbito de aplicação do
Regulamento (CE) n.o 69/2001, os auxílios a actividades
relacionadas com o fabrico, a transformação ou a comercialização dos produtos referidos no anexo I do Tratado
CE.

(57)

Por conseguinte, a Comissão entende que os empréstimos para reforço do fundo de maneio concedidos às
empresas da indústria alimentar com o objectivo de
promover o fabrico, a transformação ou a comercialização de produtos referidos no anexo I do Tratado CE
não se inserem no Regulamento (CE) n.o 69/2001 ou
noutras regras de minimis, dado que devem ser então
imputados ao sector sensível da agricultura.

(58)

O argumento da Alemanha, segundo o qual as disposições do enquadramento comunitário dos auxílios estatais aos investimentos no sector da transformação e
comercialização de produtos agrícolas, de 1996, só
entraram em vigor em 1998, é irrelevante para o caso,
dado que estas disposições não afectaram o âmbito de
aplicação da regra de minimis (12).

(59)

Segundo a Comissão, o restante âmbito de aplicação do
Regulamento (CE) n.o 69/2001 ou da regra de minimis
relevante poderá ter sido excedido, na medida em que os
empréstimos concedidos excederam o limiar pelo facto
de, ao concederem os empréstimos para reforço do

(12) Aliás, este enquadramento comunitário entrou em vigor com a
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (JO C 29 de
2.2.1996, p. 4). Na sua Decisão 1999/183/CE, a Comissão estabeleceu que os regimes de auxílios nacionais da Alemanha são incompatíveis com o mercado comum, nos termos do n.o 1 do artigo
87.o do Tratado CE, na medida em que não respeitam o enquadramento comunitário e medidas adequadas (dos auxílios estatais relativos aos investimentos no sector da transformação e comercialização de produtos agrícolas), comunicadas à Alemanha por carta
de 20 de Outubro de 1995 [SG (95) D/13086].
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na sua formulação, mas antes no programa de consolidação, ou seja, uma apreciação conjunta de ambos os
regimes permitirá o estabelecimento do âmbito de aplicação do programa destinado a reforçar os fundos de
maneio. Assim, em sua opinião, o programa destinado a
reforçar os fundos de maneio das empresas do Land da
Turíngia não se destinava a empresas em dificuldade.

fundo de maneio, não terem tido em conta o elemento
de auxílio contido na garantia. O regime de auxílios não
garante de modo algum o cumprimento do limiar de
minimis em todos os casos, nomeadamente nos casos em
que se dirige a empresas em dificuldade que se caracterizam por um elevado risco de incumprimento.
(60)

A Comissão considera que alguns dos beneficiários do
regime de auxílios eram empresas em dificuldade.

(61)

Para poder distinguir uma empresa em dificuldade de
uma empresa economicamente viável, a Comissão aditou
uma explicação da definição de empresa em dificuldade
ao ponto 2.1 das Orientações de 1994 (13). Esta definição
de uma empresa em dificuldade tem vindo a ser confirmada essencialmente na prática da Comissão dos últimos
anos [ver pontos 227 a 229 do VIII Relatório sobre a
Política de Concorrência de 1979 (14)].

(62)

As Orientações de 1994 (sobre cujo teor a Comissão se
refere na presente decisão) definem uma empresa em
dificuldade como uma empresa «incapaz de assegurar a
sua recuperação com os seus próprios recursos ou com
meios obtidos junto dos seus accionistas ou através de
empréstimos». «Os indicadores habituais são o decréscimo de rendibilidade ou o nível crescente de prejuízos,
a diminuição do volume de negócios, o aumento das
existências, o excesso de capacidade, a diminuição da
margem bruta de autofinanciamento, o crescente endividamento, a progressão dos encargos com juros, bem
como o baixo valor dos activos líquidos. Nos casos mais
graves, a empresa pode mesmo encontrar-se já em
situação de insolvência ou em processo de liquidação».

(63)

Segundo o n.o 3 do regime de auxílios («Beneficiários do
auxílio»), este último destina-se às empresas criadas de
raiz, às empresas adquiridas pelos seus quadros, às
empresas adquiridas por quadros exteriores e às
empresas reprivatizadas, sendo dada prioridade a
projectos de consolidação. A Comissão defende que a
inclusão das empresas que necessitam de consolidação
indica que também empresas que necessitam de recuperação, na acepção da definição das empresas em dificuldade, podiam beneficiar de empréstimos bonificados
para o reforço dos seus fundos de maneio.

(64)

A Alemanha argumenta que o programa destinado a
reforçar os fundos de maneio das empresas do Land da
Turíngia deve ser apreciado em conjunto com o
programa de consolidação do Land da Turíngia.
Enquanto que o âmbito de aplicação do programa de
consolidação englobava explicitamente as empresas em
dificuldade, tal não é o caso do programa para reforço
do fundo de maneio. A Alemanha considera, assim, que
a determinação do teor do regime não pode assentar só

(13) Ver nota de pé-de-página n.o 5.
(14) Relativamente aos auxílios não notificados, o ponto 101 das orientações comunitárias dos auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade (comunicação aos
Estados-Membros com proposta de medidas adequadas) de 1999
(JO C 288 de 9.10.1999, p. 2) define que a Comissão analisará a
compatibilidade com o mercado comum de qualquer auxílio destinado à recuperação e à reestruturação que seja concedido sem
autorização da Comissão e, por conseguinte, em infracção do n.o 3
do artigo 88.o do Tratado CE, com base nas orientações em vigor
no momento da concessão do auxílio. Por conseguinte, a Comissão
analisou o regime de auxílios com base na sua prática indicada no
VIII Relatório sobre a Política de Concorrência de 1979 e nas
Orientações de 1994.

L 157/61

(65)

Este argumento não é suficientemente convincente para
provar que o programa de reforço dos fundos de maneio
não foi aplicado a empresas em dificuldade. Segundo a
formulação do regime de auxílios, este último tinha
precisamente por objectivo apoiar as empresas no
quadro do seu arranque ou da sua consolidação, em
especial para evitar riscos para o seu funcionamento e
para os postos de trabalho. Além disso, os pedidos relacionados com medidas de consolidação deviam ser apreciados prioritariamente.

(66)

A Alemanha refere ainda que o risco próprio dos bancos
habituais da empresa levou a que se verificasse a
solvência do mutuário.

(67)

Embora o risco remanescente assumido pelo banco habitual da empresa reduzisse a probabilidade de os beneficiários serem empresas em dificuldade, o regime de
auxílios não excluía de modo algum a aplicação deste
último a essas empresas. A Comissão considera ainda
que poderia ser vantajoso para o banco habitual da
empresa, em particular no caso de empresas em dificuldade, participar na concessão de empréstimos ao abrigo
do regime de auxílios, uma vez que a concessão dos
respectivos empréstimos de reforço dos fundos de
maneio melhorava a liquidez das empresas beneficiárias
e reduzia o risco de incumprimento relativamente a
anteriores empréstimos disponibilizados pelo banco
habitual. De facto, poderá ser economicamente interessante para um banco reduzir o elevado risco de incumprimento de antigos empréstimos graças à injecção na
empresa de novos fundos destinados à sua reestruturação, sobretudo quando o risco é parcialmente assumido pelo Estado.

(68)

Por fim, as listas transmitidas pela Alemanha que
indicam os auxílios aprovados ou pagos ao abrigo do
regime de auxílios provam que foram apoiadas empresas
em dificuldade. De resto, a Alemanha reconheceu nas
suas observações que o programa destinado a reforçar os
fundos de maneio das empresas do Land da Turíngia
tinha beneficiado empresas em dificuldade.

(69)

O elemento de auxílio contido na garantia deveria ter
sido considerado no cálculo do montante do auxílio
contido nos empréstimos, sobretudo tendo em conta os
riscos de incumprimento das empresas em dificuldade.
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O facto de a Alemanha alegar que ignorava que devia
considerar no cálculo do montante do auxílio, referente
ao período de 1993 a inícios de 1996, o elemento de
auxílio contido na garantia e nos riscos especiais
inerentes à concessão de empréstimos a empresas em
dificuldade, não altera de modo algum a presente apreciação. A Comissão não pode partilhar este ponto de
vista, dado que já em 1989 enviara uma carta aos
Estados-Membros comunicando que todas as garantias
estatais se inseriam no âmbito de aplicação do n.o 1 do
artigo 87.o do Tratado CE (15). As autoridades alemãs
deveriam, no mínimo, ter duvidado do carácter de
auxílio de medidas como a garantia para empréstimos a
empresas com problemas de tesouraria e deveriam ter
notificado atempadamente as medidas adoptadas ao
abrigo do regime para que a Comissão se pudesse
pronunciar.
De acordo com a comunicação da Comissão relativa à
aplicação dos artigos 87.o e 88.o do Tratado CE aos
auxílios estatais sob forma de garantias, (16) o equivalente
de subvenção pecuniário de uma garantia de empréstimo
num determinado ano pode ser:

(75)

O regime de auxílios, quando aplicado a empresas em
dificuldade, permitia às empresas beneficiárias receberem
fundos de um banco privado, sendo que, de outro modo,
essas empresas já não receberiam apoio de instituições
de crédito privadas nas condições de crédito habituais
devido à sua situação financeira.

(76)

Estas verbas impedem que as empresas beneficiárias
abandonem o mercado ou permitem que estas
melhorem a sua posição no mercado. Se a empresa em
causa abandonasse o mercado, as capacidades excedentes
seriam reduzidas ou as quotas de mercado assim libertadas seriam assumidas pelos concorrentes, o que
poderia, em ambos os casos, melhorar a sua rentabilidade. Os empréstimos de reforço dos fundos de maneio
não excluem a concessão de empréstimos a empresas
que fabricam produtos ou prestam serviços que são
objecto de trocas comerciais entre os Estados-Membros.
Assim, é de considerar que as medidas financeiras em
apreço no quadro do presente procedimento podem
afectar as trocas comerciais entre os Estados-Membros.

(77)

Mesmo as empresas viáveis não teriam podido obter
estes financiamentos com estas condições junto de
bancos privados e puderam assim melhorar a sua
posição no mercado interno face aos seus concorrentes.
Tal é aplicável, em particular, às empresas viáveis que
exerciam a sua actividade nos sectores sensíveis. Dado
que os mercados dos sectores sensíveis se caracterizam
por excedentes de capacidades, os benefícios financeiros
que os empréstimos de reforço dos fundos de maneio
concedem a estas empresas específicas reforça a sua
posição de mercado face a outros concorrentes, o que
pode afectar as trocas comerciais entre os Estados-Membros.

(78)

Assim, o regime de auxílios em apreço pode falsear ou
ameaça falsear a concorrência.

(79)

A Comissão conclui, assim, que o regime de auxílios e a
sua aplicação constituem auxílios na acepção do n.o 1 do
artigo 87.o do Tratado CE, na medida em que afectam as
trocas comerciais entre os Estados-Membros, favorecendo certas empresas.

a) Calculado de forma idêntica ao equivalente de
subvenção de um empréstimo em condições favoráveis, sendo a bonificação dos juros correspondente à
diferença entre a taxa de mercado e a taxa obtida em
virtude da garantia estatal, após dedução dos eventuais prémios pagos; ou
b) Considerado como a diferença entre o montante
garantido em dívida, multiplicado pelo factor de risco
(probabilidade de incumprimento), e os eventuais
prémios pagos, ou seja: (montante garantido x risco)
— prémio; ou
c) Calculado com base em qualquer outro método geralmente aceite e passível de ser justificado em termos
objectivos.
(72)

A Comissão confirma assim a sua posição, há muito
defendida, de que sempre que, aquando da concessão do
empréstimo, existirem fortes probabilidades de incumprimento por parte do mutuário, o montante do auxílio
poderá atingir o montante efectivamente coberto pela
garantia.

(73)

De resto, o elemento de auxílio contido na garantia
também pode levar a um excedimento do limiar de
minimis no caso de empresas viáveis.
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4.2. Legalidade do auxílio

(74)

(80)

A Comissão entende que o regime de auxílios e os casos
em que foi aplicado constituem auxílios na acepção do
n.o 1 do artigo 87.o do Tratado CE, sempre que não
forem abrangidos pelo Regulamento (CE) n.o 69/2001
ou, quando forem abrangidos pelo Regulamento (CE) n.o
69/2001, excedam o limiar de minimis. O mesmo é
aplicável às outras regra de minimis em vigor à data da
aplicação das medidas.

(15) Carta da Comissão aos Estados-Membros SG(89) D/4328, de 5 de
Abril de 1989.
(16) JO C 71 de 11.3.2000, p. 14.

A Comissão lamenta o facto de o Governo alemão ter
concedido auxílios em violação do disposto no n.o 3 do
artigo 88.o do Tratado CE.

4.3. Compatibilidade do auxílio com o mercado
comum no caso de incumprimento do Regulamento (CE) n.o 69/2001 ou, se for caso disso, de
outras regras de minimis pertinentes
(81)

A Comissão analisou o programa de empréstimos e
concluiu que este se dirigia tanto a empresas viáveis
como a empresas em dificuldade.
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(82)

Na medida em que os auxílios tenham sido concedidos a
empresas em dificuldade, tratava-se de auxílios de acompanhamento, de auxílios à reestruturação ou de auxílios
de emergência, na acepção do VIII Relatório da
Comissão das Comunidades Europeias sobre a Política de
Concorrência de 1979 e das Orientações de 1994 (17)
que foram confirmadas pelas Orientações de 1999 (18).

(83)

Os auxílios concedidos a empresas viáveis em sectores
sensíveis constituíram auxílios ao funcionamento de
acordo com a comunicação da Comissão de 1998 sobre
as modalidades de aplicação do n.o 3, alíneas a) e c), do
artigo 92.o aos auxílios com finalidade regional de
1979 (19), bem como com a comunicação da Comissão
de 1998 sobre as modalidades de aplicação do n.o 3,
alíneas a) e c), do artigo 92.o aos auxílios com finalidade
regional de 1988 (20). Estas comunicações foram confirmadas pelas orientações relativas aos auxílios estatais
com finalidade regional de 1998 (21).

(84)

Seguidamente, será analisada a compatibilidade do
regime à luz das disposições aplicáveis a cada caso (22).

(85)

Relativamente à reestruturação de empresas em dificuldade, importa verificar se foram cumpridos, com base na
prática da Comissão e nas Orientações de 1994, como
condição prévia para a compatibilidade do auxílio com o
mercado comum, os seguintes critérios:

(86)

Segundo o regime de auxílios, a única condição para a
concessão de apoio era que o banco habitual proponente
participasse de modo adequado, a partir dos seus
próprios recursos, na disponibilização dos fundos de
maneio.

(87)

Em contrapartida, o regime, não previa a apresentação
de um plano de reestruturação viável que permitisse, em
conjunto com o empréstimo de reforço dos fundos de
maneio, recuperar a rentabilidade da empresa de forma
duradoura.

(88)

O regime de auxílios não prevê tão-pouco a proibição
da concessão repetida de auxílios à reestruturação à
mesma empresa nem a limitação do montante do auxílio
ao mínimo estritamente necessário para alcançar o
objectivo em vista. A Alemanha não indicou se tinha
cumprido estes critérios quando concedeu as subvenções.

(89)

O regime de auxílios não previa nem a notificação individual dos auxílios a favor das grandes empresas nem
regras de aplicação específicas para os sectores sensíveis.

(90)

Por esta razão, a Comissão considera que, na medida em
que o regime de auxílios prevê auxílios à reestruturação
a favor de empresas em dificuldade, estes auxílios não
são compatíveis com o mercado comum.

(91)

Na medida em que se trata da recuperação de empresas
em dificuldade, constata-se que a prática adoptada neste
contexto exige, como condição prévia de compatibilidade com o mercado comum, que os auxílios de emergência se restrinjam às modalidades de empréstimo
público concedido nas condições de mercado ou de
garantia estatal sobre créditos privados. Esta condição
não foi cumprida no caso em apreço, uma vez que os
empréstimos tinham juros bonificados.

(92)

Os auxílios de emergência concedidos ao abrigo do
regime de auxílios são incompatíveis com o mercado
comum.

(93)

Na medida em que os empréstimos tenham sido concedidos a empresas economicamente viáveis em sectores
sensíveis, estes constituem auxílios ao funcionamento
que a Comissão deve examinar com base nas disposições
relativas aos auxílios regionais aplicáveis ao regime de
auxílios em apreço.

a) Apresentação e execução de um plano de reestruturação que possibilite a recuperação da rentabilidade
da empresa a longo prazo;
b) Contribuição adequada da empresa beneficiária e dos
seus accionistas;
c) Limitação do montante do auxílio ao mínimo estritamente necessário;
d) Cumprimento das regras de aplicação específicas para
os sectores sensíveis, o que implica normalmente a
notificação dos casos individuais;
e) Notificação individual dos auxílios concedidos a favor
de grandes empresas;
f) Os auxílios à reestruturação, salvo em situações
excepcionais imprevisíveis que não podem ser imputadas à empresa, só podem ser concedidos uma vez.
(17) Nos termos do n.o 2.2 das Orientações de 1994, nos sectores que
eram objecto de regras comunitárias especiais em matéria de
auxílios estatais, estas orientações só eram aplicáveis na medida em
que fossem compatíveis com as regras especiais aplicáveis aos
sectores sensíveis. No período em apreço vigoravam regras especiais para os auxílios nos sectores da agricultura, pescas, siderurgia,
construção naval, têxteis e vestuário, fibras sintéticas, sector automóvel, transportes e indústria do carvão. No sector agrícola, o
Estado-Membro interessado podia, se o desejasse e a título de alternativa às orientações, continuar a aplicar aos beneficiários individuais as regras especiais previstas pela Comissão para os auxílios de
emergência e à reestruturação.
(18) Ver ibidem ponto 101.
(19) JO C 31 de 3.2.1979, p. 9.
(20) JO C 212 de 12.8.1988, p. 2.
(21) JO C 74 de 10.3.1998, p. 9.
(22) JO C 119 de 22.5.2002 (No que toca às definições, a Comissão
remete para os textos citados. A Comissão analisou os auxílios
concedidos às empresas viáveis com base na sua comunicação de
1988 sobre as modalidades de aplicação do n.o 3, alíneas a) e c), do
artigo 92.o aos auxílios com finalidade regional. A aplicação das
orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional,
de 1998, não alteraria os resultados da apreciação).
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O Land da Turíngia é uma região assistida na acepção do
n.o 3, alínea a), do artigo 87.o (n.o 3, alínea a), do antigo
artigo 92.o) do Tratado CE. As comunicações da
Comissão sobre os auxílios com finalidade regional de
1979 e 1988 (23), prevêem que a Comissão, reconhecendo as dificuldades especiais das regiões assistidas,
possa autorizar, através de uma derrogação, certos
auxílios ao funcionamento nessas regiões em determinadas condições.
Uma condição sine qua non para a concessão de um
auxílio ao funcionamento é que o auxílio deve destinar-se a promover um desenvolvimento duradouro e equilibrado da actividade económica e não deve originar um
excesso de capacidade sectorial a nível da Comunidade, a
fim de evitar que o problema sectorial comunitário dele
decorrente seja mais grave que o problema regional
inicial. Neste contexto, é necessária uma abordagem
sectorial e, em especial, devem ser observadas as normas
e orientações comunitárias aplicáveis a outros sectores
industriais (siderurgia, construção naval, fibras sintéticas,
têxteis e vestuário) e agrícolas, bem como as relativas a
certas empresas de transformação de produtos agrícolas.
Estas normas e orientações comunitárias opõem-se à
concessão de auxílios ao funcionamento nos sectores em
causa.

(96)

Na medida em que os auxílios constituem auxílios ao
funcionamento concedidos a empresas economicamente
viáveis de sectores sensíveis, estes não são compatíveis
com o mercado comum, dado que as normas e orientações comunitárias sobre os sectores sensíveis proíbem
a concessão de auxílios ao funcionamento a empresas
economicamente viáveis.

(97)

A Comissão entende que não se aplicam ao caso em
apreço as derrogações previstas no n.o 2 do artigo 87.o
do Tratado CE, dado que o regime de auxílios não prossegue nenhum dos objectivos aí referidos. Além disso, a
Alemanha não invocou estas derrogações (24).

(98)

(99)

A Comissão conclui que, à excepção das orientações
relativas aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação de empresas em dificuldade, não se aplicam ao
regime de auxílios quaisquer outras regras especiais relativas a auxílios com finalidade horizontal na acepção do
n.o 3, alínea c), do artigo 87.o do Tratado CE, uma vez
que o regime de auxílios não prossegue nenhum dos
seus objectivos específicos e que a Alemanha não
invocou que tal fosse o caso.
No entender da Comissão, os auxílios não têm tão-pouco por objectivo apoiar projectos importantes de
interesse europeu comum ou sanar uma perturbação
grave da economia de um Estado-Membro e não se
destinam a promover a cultura e a conservação do patri-

(23) Ver notas de pé-de-página 19 e 20.
(24) Relativamente à aplicação das derrogações previstas no n.o 2, alínea
c), do artigo 87.o do Tratado CE, a Comissão remete para as considerações do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeia sobre o
n.o 8 do artigo 52.o da lei alemã relativa aos impostos sobre o
rendimento (Einkommenssteuergesetz), ver acórdão de 19 de
Setembro de 2000 no processo C-156/98, Alemanha/Comissão
(ainda não publicado).
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mónio. A Comissão conclui, portanto, que nem o n.o 3,
alínea b), do artigo 87.o, nem o n.o 3, alínea d), do artigo
87.o do Tratado CE são aplicáveis ao regime de auxílios
em apreço.

(100) Alguns casos de aplicação do regime de auxílios em

apreço poderão ter sido objecto de um outro procedimento formal de investigação nos termos do n.o 2 do
artigo 88.o do Tratado CE. A presente decisão não se
aplica a esses casos.

5. CONCLUSÕES

(101) O regime de auxílios é ilegal. Os auxílios que não se

insiram no âmbito de aplicação do Regulamento (CE) n.o
69/2001 ou que, não sendo abrangidos por este, não se
inscrevam na outra regra de minimis pertinente em vigor
na altura da execução do regime, foram concedidos
ilegalmente.

(102) O regime de auxílios é incompatível com o mercado

comum, na medida em que autorize, à margem da regra
de minimis, a concessão de auxílios de emergência com
bonificação de juros, a concessão de auxílios à reestruturação sem ter em conta as condições impostas pela
prática corrente da Comissão, não imponha a obrigação
de notificação individual para os sectores sensíveis e não
exclua os auxílios a favor de empresas viáveis em
sectores sensíveis.

(103) Por conseguinte, é incompatível com o mercado comum,

a aplicação do regime de auxílios, à margem do âmbito
de aplicação do Regulamento (CE) n.o 69/2001 ou da
outra regra de minimis pertinente, a favor de empresas
em dificuldade e relativamente a auxílios ao funcionamento a empresas economicamente viáveis de sectores
sensíveis.

(104) De acordo com a prática corrente da Comissão, os

auxílios ilegalmente concedidos e incompatíveis, nos
termos do artigo 87.o do Tratado CE, devem ser recuperados junto dos beneficiários, na medida em que não
estejam cobertos por regras de minimis. Esta prática foi
confirmada pelo artigo 14.o do Regulamento (CE) n.o
659/1999 do Conselho, de 22 de Março de 1999, que
estabelece as regras de execução do artigo 93.o do
Tratado CE (25) De acordo com o artigo 14.o do referido
regulamento, o Estado-Membro em causa deverá adoptar
todas as medidas necessárias para recuperar o auxílio
junto do beneficiário. Para poder estabelecer de forma
definitiva o número de casos que serão objecto de recuperação, a Comissão considera que a Alemanha deverá
elaborar uma lista de todas as empresas que não se
inserem no âmbito de aplicação do Regulamento (CE)
n.o 69/2001,
(25) JO L 83 de 27.3.1999, p. 1.
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ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
O regime de auxílios relativo ao programa destinado a reforçar
os fundos de maneio das empresas do Land da Turíngia (a
seguir denominado «regime de auxílios») estabelece auxílios
estatais na acepção do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado CE.
O regime de auxílios não estabelece auxílios estatais na acepção
do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado CE, se os pagamentos se
inserirem no âmbito de aplicação do Regulamento (CE) n.o 69/
/2001 ou, se não for esse o caso, se se inscreverem no âmbito
de aplicação das regras de minimis em vigor à data de concessão
do auxílio e cumulados com outros auxílios de minimis, não
excederem o limiar de minimis estabelecido no Regulamento
(CE) n.o 69/2001 ou noutras regras de minimis anteriores pertinentes.
O regime de auxílios não estabelece auxílios na acepção do n.o
1 do artigo 87.o do Tratado CE, se os pagamentos tiverem sido
feitos a favor de empresas que não fabricam produtos ou não
prestam serviços objecto de trocas comerciais entre os Estados-Membros.
Na medida em que o regime de auxílios se insere no n.o 1 do
artigo 87.o do Tratado CE, os auxílios concedidos por este são
ilegais.
Artigo 2.o
Na medida em que o regime de auxílios prevê auxílios a favor
de empresas economicamente viáveis fora dos sectores sensíveis, este é compatível com o mercado comum.
Artigo 3.o
Na medida em que o regime de auxílios prevê auxílios de emergência e à reestruturação a favor de empresas em dificuldade,
este é incompatível com o mercado comum se se inserir no
âmbito de aplicação do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado CE.
Artigo 4.o
Na medida em que o regime de auxílios estabelece auxílios ao
funcionamento a favor de empresas de sectores sensíveis, este é
compatível com o mercado comum se se inserir no âmbito de
aplicação do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado CE.
Artigo 5.o
A Alemanha tomará as medidas necessárias para recuperar
junto dos respectivos beneficiários os auxílios pagos indevidamente referidos nos artigos 3.o e 4.o
A recuperação do auxílio terá lugar imediatamente e em
conformidade com os procedimentos em vigor a nível nacional,
desde que estes permitam uma execução imediata e efectiva da
decisão da Comissão. O auxílio objecto de recuperação dará
lugar ao cálculo de juros a contar da data em que o auxílio
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ilegal foi colocado à disposição do beneficiário até à respectiva
recuperação efectiva. Os juros são calculados com base na taxa
de referência utilizada para o cálculo do equivalente-subvenção
no âmbito dos auxílios com finalidade regional.
Artigo 6.o
Esta decisão não é aplicável aos casos de aplicação do regime
de auxílios que já foram objecto de outros procedimentos ou
de uma decisão final da Comissão. A Alemanha elaborará uma
lista das empresas em causa.
Artigo 7.o
No âmbito da execução da presente decisão, a Alemanha
elaborará uma lista das empresas excluídas do âmbito de aplicação sectorial do Regulamento (CE) n.o 69/2001 ou que,
tomando em consideração o elemento de auxílio contido na
garantia e noutros auxílios de minimis concedidos no período
pertinente, excedam o limiar estabelecido no Regulamento (CE)
n.o 69/2001.
No quadro da execução da presente decisão, a Alemanha
elaborará uma lista de todas as empresas em dificuldade que
não se inserem no âmbito de aplicação do Regulamento (CE)
n.o 69/2001 e beneficiaram do regime de auxílios em causa e
especificará os critérios aplicados para a respectiva classificação.
Neste contexto, a Alemanha apurará um método de cálculo do
elemento de auxílio da garantia.
No âmbito da execução da presente decisão, a Alemanha
elaborará uma lista das empresas que não estão abrangidas pelo
âmbito de aplicação do Regulamento (CE) n.o 62/2001 e que
beneficiaram do regime de auxílios em causa, mas que não
fabricam produtos nem prestam serviços objecto de trocas
comerciais entre os Estados-Membros; indicará ainda os seus
critérios.
Artigo 8.o
A Alemanha comunicará à Comissão, no prazo de dois meses a
contar da data de notificação da presente decisão, as medidas
que tenha adoptado para lhe dar cumprimento.
Artigo 9.o
A República Federal da Alemanha é a destinatária da presente
decisão.

Feito em Bruxelas, em 27 de Novembro de 2002.
Pela Comissão
Mario MONTI

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 24 de Junho de 2003
relativa à autorização de determinados métodos alternativos a utilizar em análises microbiológicas
de carnes destinadas à Finlândia e à Suécia
[notificada com o número C(2003) 1928]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2003/470/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

nização Internacional de Normalização (ISO) e Nordic
System for Validation of Alternative Microbiological
Methods (NorVal — Sistema Nórdico para a Validação
de Métodos Microbiológicos Alternativos), são semelhantes nas suas linhas gerais, mas diferentes em
pequenos pormenores.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Decisão 95/409/CE do Conselho, de 22 de
Junho de 1995, que estabelece as regras relativas às análises
microbiológicas por amostragem a efectuar, em matéria de
salmonelas, nas carnes frescas de bovinos e suínos destinadas à
Finlândia e à Suécia (1), alterada pela Decisão 98/227/CE (2), e,
nomeadamente, o primeiro parágrafo da secção C do seu
anexo,
Tendo em conta a Decisão 95/411/CE do Conselho, de 22 de
Junho de 1995, que estabelece as regras relativas às análises
microbiológicas por amostragem a efectuar, em matéria de
salmonelas, nas carnes frescas de aves de capoeira destinadas à
Finlândia e à Suécia (3), alterada pela Decisão 98/227/CE, e,
nomeadamente, o primeiro parágrafo da secção C do seu
anexo,

(4)

É oportuno ter em conta o parecer do comité científico.

(5)

A norma EN/ISO 16140 foi adoptada em 2002, sendo
curta a experiência adquirida com a aplicação desta
norma. Assim, é necessário autorizar, durante um
período provisório, a utilização de métodos validados de
acordo com os procedimentos de validação que forem
semelhantes ao procedimento descrito na norma EN/ISO
16140. Esta possibilidade deveria ser reexaminada e as
disposições relevantes revistas, se necessário.

(6)

As medidas previstas na presente decisão estão em
conformidade com o parecer do Comité Permanente da
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal,

Considerando o seguinte:
(1)

É necessário utilizar métodos analíticos rápidos quando
as carnes frescas e as carnes frescas de aves de capoeira
destinadas à Finlândia e à Suécia estão a ser analisadas
para determinação da presença de Salmonella spp., devido
ao curto período de conservação destes produtos. É, por
conseguinte, adequado prever a possibilidade de recorrer
a métodos alternativos mais rápidos que ofereçam garantias equivalentes às dos métodos autorizados pelas Decisões 95/409/CE e 95/411/CE.

(2)

O Comité Científico das Medidas Veterinárias relacionadas com a Saúde Pública emitiu um parecer sobre os
critérios de avaliação de métodos de detecção da Salmonela em 19 e 20 de Junho de 2002. Neste parecer, o
comité recomendou que a validação de novos métodos
alternativos respeitasse um procedimento oficial, defendendo o procedimento da norma EN/ISO 16140 (4).

(3)

O comité científico concluiu igualmente que os procedimentos de validação, conforme descritos pelos organismos de normalização Association Française de
Normalisation (AFNOR — Associação Francesa de
Normalização), Association of Official Analytical
Chemists (AOAC — Associação de Analistas Químicos
Oficiais), Comité Europeu de Normalização (CEN), Orga-

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

JO L 243 de 11.10.1995, p. 21.
JO L 87 de 21.3.1998, p. 14.
JO L 243 de 11.10.1995, p. 29.
EN/ISO 16140:2003 — Microbiologia de alimentos para consumo
humano e para alimentação animal — Protocolo de validação de
métodos alternativos.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
Autoriza-se a utilização dos métodos analíticos alternativos a
seguir indicados nas análises microbiológicas referidas nas Decisões 95/409/CE e 95/411/CE.
— métodos que tiverem sido validados por comparação com
as mais recentes edições da norma ISO 6579 (5) ou do
método n.o 71 do Nordic Committee on Food Analyses
(NMKL — Comité Nórdico de Análises de Alimentos) (6) e
certificados por terceiros em conformidade com o protocolo estabelecido na mais recente edição da norma EN/ISO
16140,
— na pendência da experiência a adquirir com a aplicação da
norma EN/ISO 16140, métodos que tiverem sido validados
por comparação com os métodos analíticos mencionados
supra e sido certificados a fim de darem garantias equivalentes em conformidade com protocolos descritos pela
Association Française de Normalisation (AFNOR), pelo
Nordic System for Validation of Alternative Microbiological
Methods (NordVal) ou pela Association of Official Analytical Chemists (AOAC).
(5) ISO/ISO 6579:2002 — Microbiologia de alimentos para consumo
humano e para alimentação animal - Método horizontal para a
detecção de Salmonella spp.
(6) Método n.o 71 do NMKL, quinta edição, 1999 — Detecção de
salmonelas nos alimentos.
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A validação destes métodos alternativos deverá incluir a utilização de amostras de carnes nos estudos de validação.

Artigo 2.o
A presente decisão será reexaminada no prazo de dois anos a
contar da data de adopção, a fim de ter em conta a experiência
adquirida e os progressos alcançados na validação de métodos
microbiológicos alternativos.

L 157/67
Artigo 3.o

Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 24 de Junho de 2003.
Pela Comissão
David BYRNE

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

ESTRATÉGIA COMUM 2003/471/PESC DO CONSELHO EUROPEU
de 20 de Junho de 2003
que altera a Estratégia Comum 1999/414/PESC em relação à Rússia a fim de prorrogar o seu prazo
de aplicação
O CONSELHO EUROPEU,

Tendo em conta o Tratado da União Europeia e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 13.o,
Tendo em conta a recomendação do Conselho,
Considerando o seguinte:
(1)

O prazo de aplicação da Estratégia Comum 1999/414/PESC da União Europeia em relação à Rússia
expira em 24 de Junho de 2003.

(2)

A necessidade de alterar a referida Estratégia Comum de modo a prorrogar o seu prazo de aplicação,

ADOPTOU A PRESENTE ESTRATÉGIA COMUM:

Artigo único:
Na parte IV da Estratégia Comum 1999/414/PESC, o primeiro ponto intitulado «VIGÊNCIA», passa a ter a
seguinte redacção:
«A presente Estratégia Comum é aplicável até 24 de Junho de 2004, podendo ser prorrogada, revista e,
se necessário, adaptada pelo Conselho Europeu, sob recomendação do Conselho.».
A presente Estratégia Comum será publicada no Jornal Oficial da União Europeia.

Feito na Salónica, em 20 de Junho de 2003.
Pelo Conselho Europeu
O Presidente
C. SIMITIS
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ACÇÃO COMUM 2003/472/PESC DO CONSELHO
de 24 de Junho de 2003
que prorroga o programa de cooperação da União Europeia para a não proliferação e o desarmamento na Federação Russa
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado da União Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 14.o, conjugado com o n.o 2 do seu artigo
23.o,
Tendo em conta a Estratégia Comum 1999/414/PESC da União
Europeia em relação à Rússia (1), aprovada pelo Conselho
Europeu em 4 de Junho de 1999 e alterada pela Estratégia
Comum 2003/471/PESC da União Europeia que altera a Estratégia Comum 1999/414/PESC em relação à Rússia a fim de
prorrogar o seu prazo de aplicação, aprovada pelo Conselho
Europeu em 20 de Junho de 2003 (2), a qual exprimiu, nomeadamente, o compromisso da União Europeia de promover o
desarmamento e a redução da proliferação de armas de
destruição maciça (ADM), o apoio ao controlo das armas, a
aplicação dos acordos existentes e o reforço dos controlos das
exportações de armas,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

O Acordo de Parceria e Cooperação que estabelece uma
parceria entre as Comunidades Europeias e os seus
Estados-Membros, por um lado, e a Federação Russa, por
outro (3), promove nomeadamente uma maior convergência de posições sobre questões internacionais de interesse mútuo, aumentando assim a segurança e a estabilidade.
Em 25 e 26 de Junho, em Kananaskis (Canadá), os dirigentes das nações do G8 lançaram a iniciativa «Parceria
global contra a difusão de armas e materiais de
destruição maciça», no âmbito da qual apoiarão
projectos de cooperação específicos, inicialmente na
Federação Russa, para resolver questões relacionadas
com a não proliferação, o desarmamento, o combate ao
terrorismo e a segurança nuclear.
A União Europeia (UE) apoia o objectivo e os princípios
da iniciativa «parceria global» do G8, e continua a
promover actividades de cooperação para a redução da
ameaça e o desmantelamento seguro dos recursos relacionados com as ADM na Federação Russa.
As actividades da UE serão desenvolvidas em paralelo
com actividades da Comunidade Europeia e, bilateralmente e multilateralmente, pelos Estados-Membros.

(5)

Todas essas actividades devem ser tanto quanto possível
coordenadas, para evitar redundâncias desnecessárias.

(6)

As actividades da União Europeia podem igualmente ser
realizadas em cooperação com outros países.

(1) JO L 157 de 24.6.1999, p. 1.
(2) Ver página 68 do presente Jornal Oficial.
(3) JO L 327 de 28.11.1997, p. 3.

(7)

A Comissão aceitou ser incumbida de determinadas
funções necessárias à execução da presente acção
comum,

ADOPTOU A PRESENTE ACÇÃO COMUM:

Artigo 1.o
1. É prorrogado o programa de cooperação da União Europeia para a não proliferação e o desarmamento na Federação
Russa (a seguir designado por «programa»), criado pela Acção
Comum 1999/878/PESC do Conselho, de 17 de Dezembro de
1999, que cria um programa comunitário de cooperação para
a não proliferação e o desarmamento na Federação Russa (4).
2. O objectivo do programa consiste em apoiar a Federação
Russa nos seus esforços de controlo dos armamentos, de desarmamento e de não-proliferação e, para o efeito:
— cooperar com a Federação Russa nos seus esforços de
desmantelamento seguro e não prejudicial ao ambiente e/
/ou de reconversão das infra-estruturas e do equipamento
ligados às ADM,
— criar um enquadramento jurídico e operacional que permita
à União Europeia desempenhar um papel reforçado em actividades de cooperação para a redução da ameaça na Federação Russa, através de uma cooperação orientada para
projectos,
— promover, na medida do necessário, a coordenação de
programas e projectos neste domínio aos níveis comunitário, dos Estados-Membros e internacional.
Artigo 2.o
1. O Conselho determinará, com base em recomendação de
um Estado-Membro e/ou da Comissão, que novos projectos de
desarmamento e não proliferação serão financiados pelo
programa.
2. Os novos projectos a aprovar ao abrigo do programa
devem enquadrar-se nos domínios químico, nuclear ou biológico, ou dizerem respeito ao controlo das exportações.
Artigo 3.o
1. Sob reserva do disposto no artigo 5.o, o Conselho
incumbirá a Comissão, pelo período de duração do programa,
da preparação dos projectos a aprovar, bem como da supervisão da sua correcta execução. Regularmente e na medida do
necessário, a Comissão informará o Conselho, sob a autoridade
da Presidência, assistida pelo secretário-geral do Conselho, alto
representante para a PESC.
(4) JO L 331 de 23.12.1999, p. 11.

L 157/70

Jornal Oficial da União Europeia

PT

26.6.2003

2.
A Comissão será assistida por uma unidade de peritos
que incluirá uma equipa de apoio aos projectos baseada em
Moscovo. O número de membros da unidade, bem como uma
definição das respectivas funções, estão especificados no
mandato constante do anexo.

5. A execução da presente acção comum fica sujeita a
consultas bilaterais com a Federação Russa e outros parceiros
no quadro das reuniões de diálogo político existentes.

3.
A Comissão continuará a ter uma equipa de apoio aos
projectos baseada em Moscovo, a fim de:

1. O Conselho procederá a uma análise regular das acções
efectuadas ao abrigo do programa. Nessa análise, avaliar-se-á
também a capacidade da Rússia para absorver e utilizar uma
maior assistência.

— trabalhar em estreita coordenação com o pessoal afecto a
projectos financiados pela Comunidade,
— realizar estudos de viabilidade, sempre que necessário,
— assegurar a ligação com as autoridades locais e com os
representantes dos outros países contribuintes,
— negociar com as autoridades locais as disposições necessárias à execução do programa,
— supervisionar a utilização dos fundos consignados à
execução do programa.
Artigo 4.o
1.
O montante de referência financeira previsto para cobrir
as despesas administrativas da unidade de peritos referida nos
n.os 2 e 3 do artigo 3.o até ao final do programa é de 680 000
euros.
2.
A gestão das despesas financiadas pelo montante previsto
no n.o 1 fica sujeita aos procedimentos e regras da Comunidade
aplicáveis em matéria orçamental.
3.
A União Europeia financiará as infra-estruturas e as
despesas correntes do programa.
4.
O Conselho e a Comissão garantirão uma coordenação
adequada entre o programa, a assistência comunitária e a assistência tanto bilateral como multilateral prestada pelos Estados-Membros. Neste contexto, o Conselho regista que a Comissão
tenciona dirigir a sua acção para o cumprimento dos objectivos
e prioridades da presente acção comum, se necessário através
de medidas comunitárias adequadas.

Artigo 5.o

2. Periodicamente e em função dos progressos realizados, o
programa será objecto de avaliações e auditorias independentes.
3. O Conselho poderá suspender o programa se a Federação
Russa:
— não cooperar plenamente na sua execução,
— não permitir a monitorização por parte da União Europeia
e/ou a realização periódica de avaliações e auditorias
externas para esse efeito.
Artigo 6.o
A presente acção comum entra em vigor na data da sua
adopção.
Deixa de vigorar na data de caducidade da Estratégia Comum
1999/414/PESC da União Europeia em relação à Rússia.
Artigo 7.o
A presente acção comum será publicada no Jornal Oficial da
União Europeia.

Feito em Bruxelas, em 24 de Junho de 2003.
Pelo Conselho
O Presidente
G. PAPANDREOU
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ANEXO
Mandato para a unidade de peritos no âmbito do programa de cooperação da UE para a não-proliferação e o
desarmamento na Federação Russa
A Acção Comum 1999/878/PESC encarregou a Comissão de criar uma unidade de peritos no âmbito do programa de
cooperação para a não proliferação e o desarmamento na Federação da Russa. A referida acção comum foi complementada por duas decisões de execução (a Decisão 2001/493/PESC, de 25 de Junho de 2001, que define projectos adicionais,
e a Decisão 2002/381/PESC, de 21 de Maio de 2002, que estabelece um orçamento suplementar para a unidade de
peritos).
Algumas das actividades incluídas nos projectos decididos em 1999 e 2001 não puderam ser concluídas até à data de
caducidade da Acção Comum 1999/878/PESC, e hão-de ser tomadas decisões sobre novos projectos ao abrigo da
presente acção comum, o que requer a prorrogação do mandato da unidade de peritos.
A unidade de peritos inclui uma secção de coordenação de políticas e projectos, sediada na Comissão, em Bruxelas, e
uma equipa de apoio aos projectos, baseada em Moscovo e responsável perante a secção de coordenação de políticas e
projectos de Bruxelas. Da secção de coordenação de políticas e projectos de Bruxelas fazem parte dois peritos da UE e
um chefe de secção, destacado pela Comissão. A secção é assistida nas tarefas administrativas por um secretário e um
agente administrativo. A equipa de apoio aos projectos baseada em Moscovo compreende um perito da UE e um secretário local.
O chefe de secção assume globalmente a responsabilidade pela execução da acção comum. Mantém estreitas relações
com a Presidência do Conselho da UE, com os Estados-Membros e com o secretário-geral do Conselho/alto representante
para a PESC.
Entre as funções relacionadas com a coordenação e desenvolvimento de políticas e projectos contam-se, designadamente,
as seguintes:
— apoiar a coordenação dos programas de não proliferação e desarmamento na Federação Russa a nível da Comunidade e dos Estados-Membros, bem como a níveis mais vastos,
— criar uma base de dados de projectos financiados pela UE, pela Comunidade e pelos Estados-Membros,
— criar e alimentar uma base de dados de peritos da UE para os diferentes sectores das políticas nesta matéria,
— criar uma rede de pontos de contacto nos Estados-Membros, que funcionará como complemento dos grupos de
trabalho competentes do Conselho no que diz respeito à implementação da acção comum e às actividades conexas,
— elaborar e apresentar regularmente relatórios intercalares,
— funcionar como ponto de contacto para iniciativas internacionais,
— assegurar a ligação com as autoridades do país receptor e com os representantes oficiais dos outros países contribuintes não membros da UE,
— organizar ou co-organizar conferências no âmbito da iniciativa de cooperação para a não proliferação e o desarmamento (ICNPD).
Entre as funções sectoriais contam-se, designadamente, as seguintes:
— elaborar relatórios sectoriais completos,
— fornecer uma análise aprofundada dos problemas fundamentais de cada sector,
— identificar projectos para resolver esses problemas fundamentais,
— definir e efectuar estudos de viabilidade de âmbito limitado, sempre que necessário,
— preparar projectos a submeter à apreciação do Conselho tendo em vista um eventual financiamento no âmbito das
medidas de seguimento da presente acção comum;
— ultimar e coordenar a execução dos projectos financiados ao abrigo da presente acção comum e da Acção Comum
1999/878/PESC, incluindo os previstos nas decisões de execução das acções comuns, em estreita colaboração,
sempre que adequado, com os Estados-Membros que acolhem os projectos,
— assegurar uma estreita coordenação com o pessoal a trabalhar em projectos financiados pela UE.
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ACÇÃO COMUM 2003/473/PESC DO CONSELHO
de 25 de Junho de 2003
relativa a uma contribuição da União Europeia para o processo de resolução do conflito na
Geórgia/Ossécia do Sul
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado da União Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 14.o,

2. Para este efeito, a União Europeia prestará uma contribuição à OSCE para financiar as reuniões da CCC e do grupo
de peritos, assegurar a organização de conferências sob a égide
da CCC e assegurar a publicação de um boletim da CCC.

Considerando o seguinte:
(1)

Em 26 de Fevereiro de 2001, o Conselho manifestou a
sua vontade de desempenhar um papel político mais
activo no sul do Cáucaso e de procurar novos meios de
apoiar os esforços de prevenção e resolução de conflitos
na região, nomeadamente através do reforço da cooperação com a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE).

(2)

Em 29 de Outubro de 2001, o Conselho adoptou a
Acção Comum 2001/759/PESC (1), relativa a uma contribuição da União Europeia para o processo de resolução
do conflito na Ossécia do Sul.

(3)

A contribuição da União Europeia, ao abrigo da referida
acção comum, para a Missão da OSCE na Geórgia, assegurou eficazmente o funcionamento de secretariados
permanentes para a Geórgia e a Ossécia do Sul, sob a
égide da OSCE, tendo ainda facilitado as reuniões da
comissão de controlo conjunta (CCC) e do grupo de
peritos, que são os principais instrumentos do processo
de resolução do conflito.

(4)

A União Europeia considera que a sua assistência
reforçou a eficácia do seu próprio papel, juntamente
com o da OSCE, na resolução do conflito.

(5)

A OSCE e os co-presidentes da CCC solicitaram a prorrogação do auxílio da União Europeia, e a União Europeia aceitou conceder um apoio financeiro suplementar
ao processo de resolução do conflito.

(6)

A Comissão deu o seu acordo a que lhe seja confiada a
execução da presente acção comum.

(7)

A Comissão garantirá um visibilidade adequada da
contribuição da União Europeia para o projecto,

ADOPTOU A PRESENTE ACÇÃO COMUM:

Artigo 2.o
1. O pagamento da ajuda financeira prevista na presente
acção comum está subordinado à realização de, pelo menos,
duas reuniões da CCC e duas reuniões do grupo de peritos nos
12 meses subsequentes à data de entrada em vigor do acordo
de financiamento a celebrar entre a Comissão e a missão da
OSCE na Geórgia. Tanto a Geórgia como a Ossécia do Sul
devem realizar esforços visíveis para alcançar progressos
políticos efectivos no sentido de uma resolução duradoura e
pacífica dos diferendos que as separam.
2. O Conselho incumbe a Comissão de dar execução à
presente acção comum, com vista à realização do objectivo
indicado no n.o 2 do artigo 1.o Para esse efeito, a Comissão
celebrará com a missão da OSCE na Geórgia um acordo financeiro sobre a utilização da contribuição da União Europeia, que
assumirá a forma de subvenção.
3. A missão da OSCE na Geórgia é responsável pelo reembolso das despesas de missão, pela organização de conferências
sob a égide da CCC e pela publicação de um boletim da CCC.
O acordo de financiamento deve impor à missão da OSCE na
Geórgia a obrigação de assegurar a visibilidade da contribuição
da União Europeia para o projecto.
4. A Comissão, por intermédio da sua delegação em Tbilissi,
deve manter uma estreita ligação com a missão da OSCE na
Geórgia, a fim de acompanhar e avaliar os progressos, de modo
a garantir o êxito da acção, bem como a correcta utilização da
subvenção para os fins definidos no n.o 2 do artigo 1.o
5. A Comissão deve informar por escrito o Conselho, sob a
autoridade da Presidência, assistida pelo secretário-geral do
Conselho, alto representante para a PESC, sobre a execução da
presente acção comum. Esta informação deve basear-se, nomeadamente, nos relatórios regulares que a missão da OSCE na
Geórgia deve apresentar nos termos da sua relação contratual
com a Comissão, definida no n.o 2 do artigo 2.o

Artigo 1.o
1.
A União Europeia contribuirá para o reforço do processo
de resolução do conflito na Ossécia do Sul.
(1) JO L 286 de 30.10.2001, p. 4.

Artigo 3.o
1. O montante de referência financeira para os fins referidos
no n.o 2 do artigo 1.o é de 160 000 euros.
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2.
As despesas financiadas pelo montante especificado no
n.o 1 devem ser geridas de acordo com os procedimentos e
regras da Comunidade Europeia aplicáveis ao orçamento geral
da União Europeia, com a ressalva de que qualquer eventual
pré-financiamento deixará de ser propriedade da Comunidade
Europeia.

L 157/73
Artigo 5.o

A presente acção comum será publicada no Jornal Oficial da
União Europeia.

Artigo 4.o
1.
A presente acção comum entra em vigor em 1 de Julho
de 2003.
Caduca em 30 de Junho de 2004.
2.
A presente acção comum deve ser revista 10 meses após
a sua entrada em vigor.

Feito em Bruxelas, em 25 de Junho de 2003.
Pelo Conselho
O Presidente
G. PAPANDREOU

