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REGULAMENTO (CE) N.o 1400/2003 DA COMISSÃO
de 6 de Agosto 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 7 de Agosto de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 6 de Agosto 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 6 de Agosto 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 ( )

0702 00 00

060
999

34,6
34,6

0709 90 70

052
999

83,4
83,4

0805 50 10

382
388
524
528
999

56,8
63,2
51,0
52,1
55,8

0806 10 10

052
204
220
400
600
624
999

133,6
147,8
126,8
243,9
115,8
151,9
153,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
528
720
800
804
999

61,5
88,5
72,8
63,8
43,7
55,5
61,6
84,3
66,5

0808 20 50

052
388
512
528
999

117,2
98,5
52,8
85,5
88,5

0809 20 95

052
400
404
999

316,9
261,2
258,0
278,7

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

129,8
129,8

0809 40 05

064
068
094
624
999

67,2
72,5
72,0
183,8
98,9

1

Valor forfetário de importação

(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 1401/2003 DA COMISSÃO
de 6 de Agosto de 2003
que altera o Regulamento (CE) n. 245/2001 que estabelece as normas de execução do Regulamento
(CE) n.o 1673/2000 do Conselho que estabelece a organização comum de mercado no sector do
linho e do cânhamo destinados à produção de fibras
o

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

É, por conseguinte, conveniente alterar a data-limite para
a comunicação à Comissão pelos Estados-Membros das
informações recapitulativas sobre a campanha de comercialização.

(4)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1673/2000 do
Conselho, de 27 de Julho de 2000, que estabelece a organização comum de mercado no sector do linho e do cânhamo
destinados à produção de fibras (1), alterado pelo Regulamento
(CE) n.o 651/2002 da Comissão (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 9.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O n.o 1, segundo travessão, do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 245/2001 da Comissão (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
651/2002, estabelece que só são elegíveis para a ajuda à
transformação de palhas de linho e de cânhamo destinadas à produção de fibras, as fibras obtidas antes da
data-limite de 1 de Maio subsequente ao final da
campanha de comercialização em causa. De acordo com
o n.o 2 do artigo 12.o do referido regulamento, a ajuda à
transformação e, se for caso disso, a ajuda complementar, instauradas pelo Regulamento (CE) n.o 1673/
/2000, serão pagas pelo Estado-Membro antes do dia 1
de Agosto subsequente à data-limite acima referida.
Tendo em conta o prazo necessário para cumprir as
formalidades administrativas e os controlos prévios à
concessão e ao pagamento definitivo das ajudas, é
conveniente prorrogar a data-limite de pagamento das
ajudas pelo Estado-Membro. Para garantir a continuidade, é necessário prever a aplicação retroactiva da
medida a partir de 1 de Agosto de 2003.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 245/2001 é alterado do seguinte
modo:
1. No n.o 2 do artigo 12.o, a data de 1 de Agosto é substituída
pela de 15 de Outubro.
2. No n.o 3 do artigo 15.o, a data de 30 de Setembro é substituída pela de 15 de Dezembro.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
E aplicável a partir de 1 de Agosto de 2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 6 de Agosto de 2003.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 193 de 29.7.2000, p. 16.
(2) JO L 101 de 17.4.2002, p. 3.
(3) JO L 35 de 6.2.2001, p. 18.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1402/2003 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 2003
que estabelece um programa de quadros e de definições referentes aos inquéritos estatísticos de
base sobre as superfícies vitícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 357/79 do Conselho,
de 5 de Fevereiro de 1979, relativo aos inquéritos estatísticos
sobre as superfícies vitícolas (1), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2329/98 (2), e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 4.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n. 1493/1999, de 17 de
Maio de 1999, que estabelece uma organização comum de
mercado vitivinícola (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 2585/2001 (4), e, nomeadamente, o
seu artigo 73o,
o

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

O Regulamento (CEE) n.o 991/79 da Comissão, de 17 de
Maio de 1979, que estabelece um programa de quadros
e de definições referentes aos inquéritos estatísticos de
base sobre as superfícies vitícolas e revoga os Regulamentos n.o 143 e n.o 26/64/CEE (5), foi substancialmente
alterado (6). No interesse de salvaguarda da sua clareza e
racionalidade o referido regulamento deve ser codificado.
Nos termos do Regulamento (CEE) n.o 357/79, os
Estados-Membros devem comunicar os resultados dos
inquéritos de base de acordo com um programa de
quadros a estabelecer segundo o processo previsto no
artigo 8.o deste mesmo regulamento.
A fim de assegurar a comparabilidade dos dados constantes desses quadros, é necessário prever certas definições relativas aos inquéritos de base.

(4)

As medidas previstas no presente regulamento estão de
acordo com o parecer do Comité Permanente de Estatística Agrícola e do Comité de Gestão de Vinhos,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A forma do programa de quadros para os inquéritos de base
sobre as superfícies vitícolas é estabelecida no anexo I.
Artigo 2.o
1. As definições referentes aos inquéritos de base figuram no
anexo II.
2. Dado que os inquéritos estatísticos de base se referem à
situação no fim de uma campanha vitícola, a superfície vitícola
plantada, replantada ou enxertada durante a campanha vitícola
que precede o inquérito é considerada como tendo menos de
um ano.
Artigo 3.o
É revogado o Regulamento (CEE) n.o 991/79.
As remissões feitas para o regulamento revogado devem
entender-se como feitas para o presente regulamento e ser lidas
de acordo com o quadro de correspondência que consta do
anexo IV.
Artigo 4.o
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo 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 em Bruxelas, em 1 de Agosto de 2003.
Pela Comissão
Pedro SOLBES MIRA

Membro da Comissão

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

JO L 54 de 5.3.1979, p. 124.
JO L 291 de 30.10.1998, p. 2.
JO L 179 de 14.7.1999, p. 1.
JO L 345 de 29.12.2001, p. 10.
JO L 129 de 28.5.1979, p. 1.
Ver Anexo III.
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ANEXO I
QUADRO 1
EXPLORAÇÕES, SUPERFÍCIE VITÍCOLA E SUPERFÍCIE AGRÍCOLA UTILIZADA DE ACORDO COM A NATUREZA DA PRODUÇÃO E
POR CLASSE DE GRANDEZA
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QUADRO 2
EXPLORAÇÕES, SUPERFÍCIE VITÍCOLA CULTIVADA (1) E SUPERFÍCIE AGRÍCOLA UTILIZADA POR CLASSE DE GRANDEZA E DE
ACORDO COM A PARTE (%) DA SUPERFÍCIE AGRÍCOLA UTILIZADA CULTIVADA COM VINHA
2.1. Todas as explorações, que tenham exclusivamente superfícies destinadas à produção.
2.2. Explorações que tenham exclusivamente superfícies destinadas à produção de vqprd
2.3. Explorações que tenham exclusivamente superfícies destinadas à produção de outros vinhos.
2.4. Explorações que tenham exclusivamente superfícies cultivadas com variedades de uvas de mesa.
2.5. Explorações que tenham exclusivamente superfícies cultivadas com variedades de uvas para secar (2).
2.6. Outras explorações com superfícies vitícolas (3).

(1) Para os quadros 2.1 a 2.6, a superfície para a produção de matérias de multiplicação vegetativa da vinha não é tomada em consideração.
(2) Facultativo para todos os Estados-Membros, à excepção da Grécia.
(3) «Outros» significa as explorações que não pertencem às explorações do tipo 2.2, 2.3, 2.4, e 2.5.
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QUADRO 3
EXPLORAÇÕES E SUPERFÍCIE VITÍCOLA CULTIVADA EM VARIEDADES DE UVAS DE VINHO POR CLASSE DE GRANDEZA E DE
ACORDO COM A PARTE (%) DA SUPERFÍCIE EM VQPRD NA SUPERFÍCIE VITÍCOLA CULTIVADA COM UVAS DE VINHO
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QUADRO 4
SUPERFÍCIE VITÍCOLA CULTIVADA COM UVAS DE VINHO DE ACORDO COM AS VARIEDADES DE VINHA E A IDADE DAS
VINHAS, EM HECTARES
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QUADRO 5
SUPERFÍCIE VITÍCOLA CULTIVADA COM UVAS DE VINHO DE ACORDO COM A NATUREZA DA PRODUÇÃO E PELA ORDEM DE
RENDIMENTO, EM HECTARES
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ANEXO II
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
a) «Exploração»:
Uma unidade técnico-económica submetida a uma gestão única e produzindo produtos agrícolas;
b) «Superfície agrícola utilizada (SA)»:
Conjunto da superfície das terras aráveis, pastagens permanentes e prados, das terras com culturas permanentes e de
hortas familiares;
c) «Superfície vitícola cultivada»:
Conjunto das superfícies plantadas com videiras, em produção ou ainda não em produção, destinadas à produção de
uvas e/ou material de multiplicação vegetativa da videira submetidas regularmente a operações de cultivo para obter
um produto comerciável;
d) «Superfícies cultivadas com variedades de uvas para vinho, para vqprd»:
Superfícies, cultivadas com variedades de uvas para vinho, aptas para a produção de vinhos de qualidade produzidos
em regiões determinadas (vqprd) correspondendo ao prescrito no Regulamento (CE) n.o 1493/1999 às prescrições
adoptadas para sua execução, assim como às disposições nacionais aprovadas para efeitos desse regulamento;
e) «Superfícies cultivadas com variedades de uvas para vinho, para outros vinhos»:
Superfícies, cultivadas com variedades de uvas para vinho, destinadas à produção de outros vinhos que não sejam
vqprd;
f) «Campanha vitícola»:
A campanha vitícola começa a 1 de Agosto e termina a 31 de Julho;
g) «Materiais de multiplicação vegetativa da videira, viveiros, videiras mães de porta-enxerto»:
Tal como definidos na Directiva 68/193/CEE do Conselho, de 9 de Abril de 1968, relativa à comercialização dos
materiais de multiplicação vegetativa da videira (1);
h) «Variedades de uvas para vinho; variedades de uvas de mesa»:
Tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1493/1999.

(1) JO L 93 de 17.4.1968, p. 15.
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ANEXO III
REGULAMENTO REVOGADO E SUA MODIFICAÇÃO
Regulamento (CEE) n.o 991/79 da Comissão (JO L 129 de 28.5.1979, p. 1)
Regulamento (CEE) n.o 2802/85 da Comissão (JO L 265 de 8.10.1985, p. 15)

ANEXO IV
QUADRO DE CORRESPONDÊNCIA
Regulamento (CEE) n.o 991/79

Presente regulamento

Artigos 1.o — 2.o

Artigos 1.o — 2.o

Artigo 3.o

—

—

Artigo 3.o

—

Artigo 4.o

Anexo I

Anexo I

Anexo II

Anexo II

—

Anexo III

—

Anexo IV
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REGULAMENTO (CE) N.o 1403/2003 DA COMISSÃO
de 6 de Agosto de 2003
relativo à suspensão da donzela azul pelos navios arvorando pavilhão da França
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um regime
de controlo aplicável à política comum das pescas (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
806/2003 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 21.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

O Regulamento (CE) n.o 2341/2002 do Conselho, de 20
de Dezembro de 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 das
capturas (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 1091/2003 (4), estabelece quotas
de donzela azul para 2003.
Para assegurar o respeito das disposições relativas às
limitações quantitativas das capturas de uma unidade
populacional submetida a quota, é necessário que a
Comissão fixe a data em que se considera que as
capturas efectuadas por navios arvorando pavilhão de
um Estado-Membro esgotaram a quota atribuída.
De acordo com as informações comunicadas à
Comissão, as capturas de donzela azul nas águas das
zonas CIEM II, IV e V (águas da CE e águas que não

estão sob a soberania ou jurisdição de países terceiros),
efectuadas por navios arvorando pavilhão da França ou
registados em França, atingiram a quota atribuída para
2003. A França proibiu a pesca desta unidade populacional a partir de 20 de Julho de 2003. É, por conseguinte, conveniente reter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Considera-se que as capturas de donzela azul nas águas das
zonas CIEM II, IV e V (águas da CE e águas que não estão sob a
soberania ou jurisdição de países terceiros), efectuadas pelos
navios arvorando pavilhão da França ou registados em França,
esgotaram a quota atribuída a França para 2003.
É proibida a pesca de donzela azul nas águas das zonas CIEM
II, IV e V (águas da CE e águas que não estão sob a soberania
ou jurisdição de países terceiros), por navios arvorando
pavilhão da França ou registados em França, assim como a
manutenção a bordo, o transbordo e o desembarque desta
unidade populacional capturada pelos referidos navios após a
data de aplicação do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
É aplicável com efeitos desde 20 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 6 de Agosto de 2003.
Pela Comissão
Jörgen HOLMQUIST

Direcção-Geral das Pescas

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

JO L
JO L
JO L
JO L

261 de
122 de
356 de
157 de

20.10.1993, p. 1.
16.5.2003, p. 1.
31.12.2002, p. 12.
26.6.2003, p. 1.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1404/2003 DA COMISSÃO
de 6 de Agosto de 2003
relativo à suspensão da pesca do tamboril pelos navios arvorando pavilhão da França
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2847/93 do
Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um regime
de controlo aplicável à política comum das pescas (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
806/2003 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 21.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O Regulamento (CE) n.o 2341/2002 do Conselho, de 20
de Dezembro de 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 (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 1091/2003 (4), estabelece quotas
de tamboril para 2003.
Para assegurar o respeito das disposições relativas às
limitações quantitativas das capturas de uma unidade
populacional submetida a quota, é necessário que a
Comissão fixe a data em que se considera que as
capturas efectuadas por navios arvorando pavilhão de
um Estado-Membro esgotaram a quota atribuída.

(3)

De acordo com as informações comunicadas à
Comissão, as capturas de tamboril nas águas das zonas
CIEM VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (águas da CE), efectuadas por navios arvorando pavilhão da França ou
registados em França, atingiram a quota atribuída para
2003. A França proibiu a pesca desta unidade populacional a partir de 20 de Julho de 2003. É, por conseguinte, conveniente reter essa data,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Considera-se que as capturas de tamboril nas águas das zonas
CIEM VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (águas da CE), efectuadas
pelos navios arvorando pavilhão da França ou registados em
França, esgotaram a quota atribuída à França para 2003.
É proibida a pesca de tamboril nas águas das zonas CIEM VIIIc,
IX, X, COPACE 34.1.1 (águas da CE) por navios arvorando
pavilhão da França ou registados em França, assim como a
manutenção a bordo, o transbordo e o desembarque desta
unidade populacional capturada pelos referidos navios após a
data de aplicação do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
É aplicável com efeitos desde 20 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 6 de Agosto de 2003.
Pela Comissão
Jörgen HOLMQUIST

Director-Geral da Pesca

(1)
(2)
(3)
(4)
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JO L
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16.5.2003, p. 1.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1405/2003 DA COMISSÃO
de 6 de Agosto 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 7 de Agosto de
2003.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 6 de Agosto 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

198,00

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

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

(7)

41,18

(7)

96,00

14,00

198,00

198,00
14,00

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 638/2003 da Comissão (JO L 93 de 9.4.2003, p. 3), 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)

—

256,65

204,91

240,46

298,82

—

b) Preço FOB (EUR/t)

—

—

—

213,99

272,35

—

c) Fretes marítimos (EUR/t)

—

—

—

26,47

26,47

—

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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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 21 de Julho de 2003
relativa ao cumprimento das condições previstas no artigo 3.o da Decisão n.o 3/2002 do Conselho
de Associação UE-Polónia, de 23 de Outubro de 2002, que prorroga o prazo previsto no n.o 4 do
artigo 8.o do Protocolo n.o 2 relativo aos produtos da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço
(CECA) do Acordo Europeu
(2003/588/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

(3)

O prazo inicial de cinco anos terminou em 31 de
Dezembro de 1996.

(4)

Em Abril de 1997, a Polónia solicitou a prorrogação do
referido prazo.

(5)

É adequado conceder uma prorrogação desse prazo por
um período adicional de oito anos, a contar de 1 de
Janeiro de 1997 ou até à data da adesão da Polónia à
União Europeia, se esta data for anterior.

(6)

Para esse efeito, em 23 de Outubro de 2002, o Conselho
de Associação UE-Polónia adoptou a Decisão n.o 3/
/2002, que é aplicável provisoriamente desde essa data.

(7)

O artigo 1.o da Decisão n.o 3/2002 do Conselho de
Associação UE-Polónia prevê uma prorrogação desse
prazo, sujeita ao cumprimento das condições previstas
nos artigos 2.o e 3.o

(8)

Ao abrigo do artigo 2.o da Decisão n.o 3/2002 do
Conselho de Associação UE-Polónia, a prorrogação do
referido prazo fica sujeita à apresentação à Comissão
pela Polónia de um programa de reestruturação e de
planos empresariais para todas as empresas incluídas no
processo de reestruturação que preencham os requisitos
do n.o 4 do artigo 8.o do Protocolo n.o 2 do Acordo
Europeu e que tenham sido avaliados e aprovados pela
sua autoridade nacional de controlo dos auxílios estatais
(Departamento da Concorrência e da Protecção do
Consumidor).

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
e, nomeadamente, a alínea e) do n.o 3 do seu artigo 87.o,
Tendo em conta a Decisão n. 3/2002 do Conselho de Associação UE-Polónia que prorroga o prazo previsto no n.o 4 do
artigo 8.o do Protocolo n.o 2 relativo aos produtos da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) do Acordo Europeu,
e, nomeadamente, o seu artigo 3.o,
o

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

Em 16 de Dezembro de 1991, foi assinado um Acordo
Europeu que cria uma associação entre as Comunidades
Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a
República da Polónia, por outro (1).

(2)

O n.o 4 do artigo 8.o do Protocolo n.o 2 do referido
Acordo Europeu prevê que, durante os primeiros cinco
anos após a entrada em vigor do acordo e em derrogação da alínea iii) do n.o 1 desse mesmo artigo, a
Polónia pode, excepcionalmente, no que se refere aos
produtos siderúrgicos, conceder auxílios públicos para
efeitos de reestruturação, desde que permitam a viabilidade das empresas beneficiárias em condições normais
de mercado no termo do período de reestruturação,
desde que o montante e a intensidade desses auxílios se
limitem ao estritamente necessário para restabelecer a
viabilidade e os auxílios sejam progressivamente reduzidos; e desde que o programa de restruturação esteja
associado a uma racionalização global e a uma redução
da capacidade de produção total da Polónia.

(1) JO L 348 de 31.12.1993, p. 2.

L 199/18
(9)
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O Protocolo n.o 8 relativo à reestruturação da siderurgia
na Polónia, anexo ao Tratado de Adesão da República
Checa, da República da Estónia, da República de Chipre,
da República da Letónia, da República da Lituânia, da
República da Hungria, da República de Malta, da República da Polónia, da República da Eslovénia e da República Eslovaca, prevê que os auxílios estatais concedidos
pela Polónia para reestruturação de determinados
sectores da indústria siderúrgica da Polónia podem, sob
certas condições, ser considerados compatíveis com o
mercado comum; a primeira dessas condições é que o
prazo previsto no n.o 4 do artigo 8.o do Protocolo n.o 2
sobre produtos CECA do Acordo Europeu tenha sido
prorrogado até à data da adesão; o n.o 5 do referido
Protocolo n.o 8 prevê que qualquer privatização posterior de uma empresa beneficiária se realizará na
observância das mesmas condições; o n.o 6 do referido
protocolo prevê que a ajuda à restruturação concedida
às empresas beneficiárias seja determinada pelas justificações enunciadas no plano de restruturação da siderurgia e nos planos individuais aprovados pelo Conselho
e não exceda 3 387 070 000 PLN; o n.o 7 do sempre
referido protocolo prevê as reduções mínimas de capacidade líquida; os n.os 8 e 9 daquele protocolo prevêem a
execução dos planos de empresa pelas empresas beneficiárias.

7.8.2003

(13)

A avaliação confirma que, com a execução do programa
e dos planos de reestruturação, em condições normais
de mercado, as empresas serão viáveis no final do
período de reestruturação; que o montante e a intensidade da ajuda devem-se limitar estritamente ao absolutamente necessário para alcançar este objectivo e que a
ajuda à reestruturação da indústria siderúrgica polaca
cessará no final de 2003; o programa de restruturação
está associado à racionalização global e à redução da
capacidade de produção total da Polónia e diz respeito a
todos os compromissos assumidos nas negociações de
adesão.

(14)

A avaliação conclui, portanto, que o programa de reestruturação e os planos empresariais apresentados pela
Polónia cumprem os requisitos do n.o 4 do artigo 8.o do
Protocolo n.o 2 do Acordo Europeu e, nesta fase, as
condições previstas no Protocolo n.o 8 do Tratado de
Adesão.

(15)

Em consequência, estão cumpridas as condições
previstas nos artigos 2.o e 3.o da Decisão n.o 3/2002 do
Conselho de Associação UE-Polónia,

DECIDE:

Artigo único

(10)

Em Abril de 2003, a Polónia apresentou à Comissão um
programa de reestruturação e planos empresariais que
foram avaliados e aprovados pelo Departamento da
Concorrência e da Protecção do Consumidor; ao abrigo
do artigo 3.o da Decisão n.o 3/2002 do Conselho de
Associação UE-Polónia, a prorrogação do referido prazo
fica sujeita à avaliação final pela Comissão do programa
de restruturação e dos planos empresariais.

O programa de reestruturação e os planos empresariais apresentados à Comissão pela Polónia, em 4 de Abril de 2003, nos
termos do artigo 2.o da Decisão n.o 3/2002 do Conselho de
Associação UE-Polónia, cumprem os requisitos do n.o 4 do
artigo 8.o do Protocolo n.o 2 do Acordo Europeu, em relação à
prorrogação do período previsto no n.o 4 do artigo 8.o do referido protocolo.

(11)

A Comissão procedeu à avaliação final do programa de
reestruturação e dos planos empresariais apresentados
pela Polónia.

Feito em Bruxelas, em 21 de Julho de 2003.

(12)

A avaliação refere que a ajuda à reestruturação é
necessária para que algumas empresas siderúrgicas
polacas recuperem a viabilidade.

Pelo Conselho
O Presidente
F. FRATTINI
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DECISÃO DO CONSELHO
de 21 de Julho de 2003
relativa à celebração do Acordo de Cooperação científica e tecnológica entre a Comunidade
Europeia e a República do Chile
(2003/589/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

DECIDE:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 170.o, conjugado com
o n.o 2, primeiro parágrafo, primeiro período, e o n.o 3 do seu
artigo 300.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),

Artigo 1.o
É aprovado, em nome da Comunidade, o Acordo de Cooperação científica e tecnológica entre a Comunidade Europeia e a
República do Chile.
O texto do acordo acompanha a presente decisão.

2

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu ( ),
Considerando o seguinte:
(1)

A Comissão negociou, em nome da Comunidade, um
acordo de cooperação científica e tecnológica com a
República do Chile.

(2)

Este acordo foi assinado, em nome da Comunidade, em
Bruxelas, em 23 de Setembro de 2002, sob reserva da
sua eventual celebração em data ulterior.

Artigo 2.o
O presidente do Conselho procederá, em nome da Comunidade, à notificação prevista no artigo 11.o do acordo.

Feito em Bruxelas, em 21 de Julho de 2003.

(3)

O acordo deve ser aprovado,

(1) Proposta de 24 de Fevereiro de 2003 (ainda não publicada no Jornal
Oficial).
(2) Parecer emitido em 3 de Junho de 2003 (ainda não publicado no
Jornal Oficial).

Pelo Conselho
O Presidente
F. FRATTINI
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ACORDO
de Cooperação científica e tecnológica entre a Comunidade Europeia e a República do Chile
A COMUNIDADE EUROPEIA (a seguir designada «Comunidade»),
por um lado, e
A REPÚBLICA DO CHILE (a seguir designada «Chile»),
por outro lado,
a seguir denominadas «partes»,
CONSIDERANDO o Acordo-Quadro de Cooperação entre a Comunidade Económica Europeia e a República do Chile,
celebrado em 20 de Dezembro de 1990,
CONSIDERANDO a importância da ciência e da tecnologia para o seu desenvolvimento económico e social e o artigo
16.o do acordo-quadro destinado a preparar, como objectivo final, uma associação de carácter político, assinado em
Florença em 21 de Junho de 1996,
CONSIDERANDO a cooperação científica e tecnológica em curso entre a Comunidade e o Chile,
CONSIDERANDO que a Comunidade e o Chile realizam actividades de investigação e desenvolvimento tecnológico,
incluindo projectos de demonstração na acepção da alínea d) do artigo 2.o, numa série de domínios de interesse comum
e que é possível retirar benefícios mútuos da participação de uma parte na investigação e desenvolvimento da outra,
tomando por base a reciprocidade,
DESEJANDO estabelecer uma base de cooperação formal em matéria de investigação científica e tecnológica com o
objectivo de alargar e intensificar a realização de actividades de cooperação em domínios de interesse comum e de
promover a aplicação dos resultados dessa cooperação para benefício económico e social de ambas as partes,
CONSIDERANDO que o presente acordo faz parte da cooperação geral entre o Chile e a Comunidade,
ACORDARAM NO SEGUINTE:

Objectivo

c) «Propriedade intelectual», o conceito definido no artigo 2.o
da Convenção que institui a Organização Mundial da
Propriedade Intelectual, celebrada em Estocolmo, em 14 de
Julho de 1967 e no Acordo TRIPS;

As partes promoverão, desenvolverão e favorecerão as actividades de investigação e desenvolvimento realizadas em cooperação entre a Comunidade e o Chile, em domínios científicos e
tecnológicos de interesse comum.

d) «Investigação conjunta», projecto de investigação, desenvolvimento tecnológico ou demonstração executado com apoio
financeiro de uma ou ambas as partes e que envolva a
cooperação de participantes da Comunidade e do Chile;

Artigo 1.o

Artigo 2.o

Definições

Para efeitos do presente acordo, entende-se por:

e) «Projecto de demonstração», projecto destinado a demonstrar a viabilidade de novas tecnologias, processos, serviços
ou produtos que oferecem uma potencial vantagem económica, mas que não podem ser directamente comercializados;

a) «Actividade de cooperação», qualquer actividade exercida ou
apoiada pelas partes nos termos do presente acordo,
incluindo investigação conjunta;

f) «Investigação e desenvolvimento» (I & D), actividade criativa,
realizada de forma sistemática, destinada a reforçar o
volume de conhecimentos humanos, culturais, sociais e
tecnológicos e a utilização desses conhecimentos para a
criação de novas aplicações;

b) «Informação», dados científicos ou técnicos, resultados ou
métodos de investigação e desenvolvimento decorrentes da
investigação conjunta realizada no âmbito do presente
acordo e quaisquer outros dados que os participantes nas
actividades de cooperação, incluindo, se for caso disso, as
próprias partes considerem necessários;

g) «Participante» ou «entidade de investigação», qualquer pessoa
singular ou colectiva, instituto de investigação, empresa ou
qualquer outra pessoa colectiva ou empresa estabelecida na
Comunidade ou no Chile que participa em actividades de
cooperação, incluindo as próprias partes.
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Artigo 3.o
Princípios
As actividades de cooperação realizar-se-ão com base nos
seguintes princípios:
a) Benefício mútuo baseado num equilíbrio global das vantagens;
b) Acesso recíproco às actividades de investigação e desenvolvimento tecnológico realizadas por cada uma das partes;
c) Intercâmbio oportuno de informação que possa afectar as
actividades de cooperação;
d) Protecção adequada dos direitos de propriedade intelectual.

Artigo 4.o
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4. Visitas e intercâmbio de cientistas e peritos técnicos, bem
como de especialistas dos sectores público, universitário e
privado no domínio da concepção e aplicação de políticas
científicas e tecnológicas;
5. Organização conjunta de seminários, conferências, simpósios e workshops, bem como participação de peritos nessas
actividades;
6. Redes científicas e formação de investigadores;
7. Acções concertadas de divulgação de resultados e
intercâmbio de experiências sobre projectos conjuntos de
IDT que foram financiados ou tendo em vista a sua coordenação;
8. Intercâmbio e partilha de equipamento e materiais,
incluindo partilha da utilização de instalações de investigação avançadas;

Âmbito da cooperação
1.
A cooperação no âmbito do presente acordo pode
abranger todas as actividades de investigação, desenvolvimento
tecnológico e demonstração, a seguir denominadas «IDT»,
incluídas na primeira acção do programa-quadro, em conformidade com o disposto no artigo 164.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, bem como todas as actividades de IDT
semelhantes realizadas no Chile nos domínios científicos e
tecnológicos correspondentes.
2.
O presente acordo não afecta a participação do Chile, na
qualidade de país em desenvolvimento, em actividades comunitárias no domínio da investigação para o desenvolvimento.

9. Intercâmbio de informação sobre práticas, legislações,
regulamentações e programas pertinentes para a cooperação no âmbito do presente acordo;
10. Quaisquer outras modalidades recomendadas pelo comité
director e consideradas conformes com as políticas e
procedimentos aplicáveis em ambas as partes.

Artigo 6.o
Coordenação e facilitação das actividades de cooperação

Artigo 5.o
Modalidades de cooperação
As partes promoverão a participação dos organismos de investigação e desenvolvimento tecnológico nas actividades de
cooperação realizadas no âmbito do presente acordo, em
conformidade com as disposições e políticas internas respectivas, de modo a oferecer oportunidades semelhantes de participação nas suas próprias actividades de investigação, desenvolvimento científico e tecnológicas.
As actividades de investigação podem assumir as seguintes
formas:
1. Participação de entidades chilenas no domínio da investigação e do desenvolvimento tecnológico em projectos de
IDT do programa-quadro e participação recíproca de entidades de investigação e desenvolvimento tecnológico estabelecidas na Comunidade em projectos chilenos em
sectores de IDT semelhantes. Tal participação está sujeita
às regras e procedimentos aplicáveis em cada uma das
partes;
2. Agrupamento de projectos de IDT já executados, de acordo
com os procedimentos aplicáveis aos programas de IDT de
cada uma das partes;
3. Projectos conjuntos de IDT no âmbito das políticas científicas e tecnológicas respectivas, nomeadamente os relacionados com actividades de prospecção científica e tecnológica;

a) A coordenação e facilitação das actividades de cooperação
no âmbito do presente acordo será garantida, em nome do
Chile, pela Comissão Nacional de Investigação Científica e
Tecnológica (Conicyt), organismo descentralizado do Ministério da Educação com personalidade jurídica própria, ou
por outros organismos que o Chile poderá notificar previamente por escrito, a qualquer momento, e, em nome da
Comunidade, pelos serviços da Comissão das Comunidades
Europeias responsáveis pelas políticas e actividades de IDT
da Comunidade, que actuarão como agentes executivos.
b) Os agentes executivos instituirão um comité director para a
cooperação C&T, a seguir denominado «comité director»
para a gestão do presente acordo; este comité será constituído por um número semelhante de representantes oficiais
de cada uma das partes e terá co-presidentes das partes; o
comité aprovará o seu regulamento interno.
c) As funções do comité director incluirão:
1. A promoção e a supervisão das diversas actividades de
cooperação mencionadas nos artigos 2.o e 4.o do presente
acordo, bem como das actividades a realizar no contexto
da IDT para o desenvolvimento;
2. A indicação para o ano seguinte, nos termos dos pontos
1 e 2 do artigo 5.o, dos sectores ou subsectores prioritários de interesse mútuo, entre os potenciais sectores de
cooperação em matéria de IDT, no âmbito dos quais é
procurada uma cooperação;
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3. A apresentação aos cientistas de ambas as partes, nos
termos do ponto 2 do artigo 5.o, de propostas de agrupamento dos seus projectos que apresentem um benefício
mútuo e sejam complementares;
4. A formulação de recomendações nos termos do ponto
10 do artigo 5.o;
5. O aconselhamento das partes sobre as formas de
promover e melhorar a cooperação, em coerência com
os princípios enunciados no presente acordo;
6. A análise do funcionamento e da aplicação eficazes do
presente acordo, incluindo avaliação de projectos de
cooperação em curso em que participe o Chile, na qualidade de país em desenvolvimento, no âmbito das actividades comunitárias no domínio da investigação para o
desenvolvimento;
7. A apresentação de um relatório anual às partes sobre o
estado, o nível alcançado e a eficácia da cooperação estabelecida no âmbito do presente acordo. Esse relatório
será enviado à Comissão Mista instituída no âmbito do
Acordo-Quadro de Cooperação de 1996.
d) O comité director reunirá, regra geral, uma vez por ano, de
preferência antes da reunião da Comissão Mista instituída
no âmbito do Acordo-Quadro de Cooperação de 1996, em
conformidade com um calendário aprovado conjuntamente,
e prestar-lhe-á informações. As reuniões realizar-se-ão alternadamente na Comunidade e no Chile. Poderão ser convocadas reuniões extraordinárias a pedido de qualquer uma
das partes.
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b) Quando um mecanismo específico de cooperação de uma
parte proporcionar apoio económico aos participantes da
outra parte, as subvenções, contribuições financeiras ou
outras de uma parte aos participantes da outra parte, em
apoio dessas actividades, serão concedidas com isenção de
taxas e de direitos aduaneiros, nos termos da legislação e
regulamentação aplicáveis no território de cada uma das
partes.
c) Os projectos de IDT em que participe o Chile, na qualidade
de país em desenvolvimento, e patrocinados no âmbito das
actividades comunitárias no domínio da investigação para o
desenvolvimento serão excluídos das disposições previstas
na alínea a).

Artigo 8.o
Entrada de pessoal e equipamento
Cada parte adoptará todas as medidas adequadas e envidará os
seus melhores esforços, no respeito das disposições legislativas
e regulamentares aplicáveis no território de cada uma das
partes, para facilitar a entrada, permanência e saída do seu território de pessoas, material, dados e equipamento relacionados
com as actividades de cooperação desenvolvidas pelas partes no
âmbito do presente acordo ou nelas utilizados.

Artigo 9.o
Divulgação e utilização da informação

e) As decisões do comité director serão adoptadas por
consenso. Serão redigidas actas de todas as reuniões, onde
ficarão registadas as decisões e os principais pontos debatidos. As referidas actas serão aprovadas pelos co-presidentes do comité director.
f) Cada parte suportará o custo da sua participação nas
reuniões do comité director. As partes tomarão a seu cargo
as despesas de deslocação e alojamento dos seus participantes na reunião do comité director. Quaisquer outros
custos directamente associados à reunião do comité director
serão suportados pela parte anfitriã.

1. A divulgação e utilização da informação e a gestão,
concessão e exercício dos direitos de propriedade intelectual
resultantes da investigação conjunta realizada no âmbito do
presente acordo ficarão sujeitos aos requisitos que constam do
anexo.
2.

O anexo faz parte integrante do presente acordo.

Artigo 10.o
Aplicação territorial

Artigo 7.o

Financiamento

a) As actividades de cooperação ficarão sujeitas à disponibilidade de financiamentos adequados e às disposições legislativas e regulamentares, políticas e programas aplicáveis no
território de cada uma das partes. Os custos gerados por
actividades de cooperação seleccionadas serão partilhados
pelos participantes, sem transferência de fundos de uma
parte para a outra.

O presente acordo é aplicável, por um lado, nos territórios em
que se aplica o Tratado que institui a Comunidade Europeia e
nas condições previstas nesse Tratado e, por outro, no território
da República do Chile. Esta disposição não obsta à realização
de actividades de cooperação no alto mar, no espaço exterior
ou no território de países terceiros, em conformidade com o
direito internacional.

Artigo 11.o
Entrada em vigor, denúncia e resolução de diferendos
a) O presente acordo entra em vigor na data em que as partes
se notificarem reciprocamente por escrito da conclusão dos
procedimentos internos respectivos necessários.
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b) O presente acordo é celebrado por um prazo inicial de
cinco anos e pode ser renovado tacitamente após avaliação
no penúltimo ano de cada período sucessivo.

e) Todas as questões ou diferendos relacionados com a interpretação ou a aplicação do presente acordo serão resolvidos
por acordo mútuo entre as partes.

c) O presente acordo pode ser alterado por decisão das partes.
As alterações entrarão em vigor nas mesmas condições
previstas na alínea a).

Artigo 12.o

d) O presente acordo pode ser denunciado em qualquer
momento por qualquer uma das partes, mediante notificação escrita da outra parte, com seis meses de antecedência, pela via diplomática. O termo do presente acordo
não afectará a validade nem a duração de quaisquer disposições nele previstas, nem quaisquer direitos e obrigações
específicos adquiridos em conformidade com o anexo.

O presente acordo é redigido em duplo exemplar nas línguas
alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega,
inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados, devidamente autorizados para o efeito, apuseram as suas assinaturas
no presente acordo.
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Hecho en Bruselas, el veintitrés de septiembre de dos mil dos.
Udfærdiget i Bruxelles, den treogtyvende september to tusind og to.
Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten September zweitausendundzwei.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Σεπτεµβρίου δύο χιλιάδες δύο.
Done at Brussels on the twenty-third day of September in the year two thousand and two.
Fait à Bruxelles, le vingt-trois septembre deux mille deux.
Fatto a Bruxelles, addì ventitre settembre duemiladue.
Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste september tweeduizendtwee.
Feito em Bruxelas, em vinte e três de Setembro de dois mil e dois.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Bryssel den tjugotredje september tjugohundratvå.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Por la República de Chile
På Republikken Chiles vegne
Für die Republik Chile
Για τη ∆ηµοκρατία της Χιλής
For the Republic of Chile
Pour la République du Chili
Per la Repubblica del Cile
Voor de Republiek Chili
Pela República do Chile
Chilen tasavallan puolesta
För Republiken Chile
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ANEXO
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
O presente anexo faz parte integrante do «Acordo de Cooperação científica e tecnológica entre a Comunidade Europeia
e a República do Chile», a seguir denominado «acordo».
Os direitos de propriedade intelectual gerados ou concedidos nos termos do acordo serão atribuídos em conformidade
com o disposto no presente anexo.

I.

APLICAÇÃO
O presente anexo é aplicável à investigação conjunta realizada nos termos do acordo, salvo disposição em contrário
das partes.

II. PROPRIEDADE, CONCESSÃO E EXERCÍCIO DE DIREITOS
1. Para efeitos do presente anexo, o conceito de «propriedade intelectual» (PI) é definido na alínea c) do artigo 2.o do
acordo.
2. O presente anexo trata da concessão de direitos e interesses das partes e dos seus participantes. Cada parte e seus
participantes garantirão que a outra parte e seus participantes possa usufruir dos direitos de PI que lhe são conferidos nos termos do presente anexo. O presente anexo não altera nem prejudica a concessão de direitos, interesses e propriedade intelectual entre uma parte e os seus nacionais ou participantes, nem as regras de divulgação
e utilização da informação, que serão determinadas pelas legislações e práticas de cada parte.
3. As partes serão igualmente guiadas pelos seguintes princípios, que deverão estar previstos nas disposições contratuais:
a) Protecção efectiva da PI. As partes e os seus participantes assegurarão a notificação recíproca, num prazo
razoável, da criação de propriedade intelectual decorrente do acordo ou das disposições de aplicação e procurarão proteger, de forma oportuna, essa PI;
b) Exploração efectiva dos resultados, tendo em conta as contribuições das partes e dos seus participantes;
c) Tratamento não discriminatório dos participantes da outra parte relativamente ao tratamento concedido aos
seus próprios participantes;
d) Protecção de informação comercial confidencial.
4. Os participantes elaborarão conjuntamente um plano de gestão tecnológica (PGT) relativo à propriedade e utilização. O PGT é um acordo específico a celebrar entre os participantes numa investigação conjunta, que define os
respectivos direitos e obrigações, incluindo publicação, da informação e da PI que será gerada no decurso da
investigação conjunta.
O PGT será aprovado pela agência financiadora responsável da parte que participa no financiamento da investigação, antes da celebração dos correspondentes contratos específicos de cooperação em matéria de investigação e
desenvolvimento. O PGT será elaborado em conformidade com as regras e regulamentos em vigor em cada uma
das partes, tendo em conta os objectivos da investigação conjunta, as respectivas contribuições financeiras ou
outras das partes e participantes, as vantagens e desvantagens da concessão de licenças por território ou para
domínios de utilização, a transferência de dados, bens ou serviços sujeitos a controlos da exportação, as exigências impostas pelas legislações aplicáveis e outros factores considerados oportunos pelos participantes. Os planos
de gestão tecnológica conjuntos tratarão igualmente dos direitos e obrigações relativos à investigação e à informação geradas pelos investigadores convidados (isto é, investigadores não provenientes de uma parte ou participante) no que respeita à PI.
No que diz respeito à PI, o PGT tratará geralmente, entre outros aspectos, da propriedade, protecção, direitos de
utilização para fins de investigação e desenvolvimento, exploração e divulgação, incluindo disposições relativas à
publicação conjunta, direitos e obrigações dos investigadores convidados e procedimentos de resolução de diferendos. O PGT tratará igualmente de informação nova e de base, da concessão de licenças e das prestações
concretas.
5. A informação ou a propriedade intelectual geradas no decurso da investigação conjunta e não reguladas no PGT
serão atribuídas, com o consentimento das partes, de acordo com os princípios enunciados no referido plano. Em
caso de diferendo, a informação ou a PI referidas serão propriedade conjunta de todos os participantes na investigação conjunta da qual resultaram. Os participantes aos quais se aplique esta disposição terão o direito de utilizar
essa informação ou PI para exploração comercial própria, sem qualquer limitação geográfica.
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6. Cada parte garantirá que a outra parte e os seus participantes possam usufruir dos direitos de PI que lhes são
conferidos em conformidade com os presentes princípios.
7. Embora mantendo as condições de concorrência em domínios abrangidos pelo acordo, cada parte envidará
esforços para garantir que os direitos adquiridos em conformidade com o acordo sejam exercidos de modo a
promover, nomeadamente:
i) A divulgação e utilização da informação gerada, revelada ou de qualquer outro modo disponibilizada nos
termos do acordo; e
ii) A adopção e aplicação de normas internacionais.
8. A denúncia ou o termo do acordo não afectarão os direitos ou obrigações dos participantes previstos no presente
anexo.

III. OBRAS PROTEGIDAS POR DIREITOS DE AUTOR E OBRAS LITERÁRIAS DE CARÁCTER CIENTÍFICO
Os direitos de autor das partes ou dos seus participantes terão um tratamento coerente com a Convenção de Berna
(Acto de Paris de 1971) e o Acordo TRIPS. Os direitos de PI protegerão a expressão, mas não as ideias, procedimentos, métodos ou conceitos matemáticos em si. Apenas poderão ser introduzidas limitações ou excepções aos
direitos exclusivos em determinados casos específicos, que não obstem à exploração normal dos resultados nem
comprometam indevidamente os legítimos interesses do titular de direito.
Sem prejuízo do disposto nas secções IV e V e salvo disposição em contrário do PGT, a publicação dos resultados da
investigação será efectuada conjuntamente pelas partes ou participantes. Tendo em conta esta regra geral, aplicar-se-ão os seguintes procedimentos:
1. Se uma parte ou os organismos públicos dessa parte publicarem revistas, artigos, relatórios e livros, incluindo
vídeos e software, resultantes da investigação conjunta realizada no âmbito do acordo, a outra Parte terá direito a
uma licença mundial, não exclusiva, irrevogável e isenta de royalties de tradução, reprodução, adaptação, transmissão e distribuição pública dessas obras;
2. As partes envidarão esforços no sentido de que as obras literárias de carácter científico resultantes da investigação
conjunta realizada no âmbito do acordo e publicadas por editores independentes tenham a maior divulgação
possível;
3. Todos os exemplares de uma obra protegida por direitos de autor destinada a distribuição pública e elaborada
nos termos destas disposições indicarão o nome do autor ou autores da obra, a menos que um autor renuncie
expressamente a ser citado. Os exemplares incluirão igualmente um reconhecimento claro e visível da cooperação
das partes.

IV. INVENÇÕES E OUTROS RESULTADOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
As invenções e outros resultados científicos e tecnológicos decorrentes das actividades de cooperação das partes
serão propriedade destas, salvo disposição em contrário das mesmas.

V. INFORMAÇÃO RESERVADA
A. Informação documental reservada
1. Cada parte, as suas agências ou os seus participantes, consoante o caso, indicará o mais rapidamente possível,
de preferência no PGT, a informação que deseja manter reservada em relação ao acordo, tendo nomeadamente em conta os seguintes critérios:
a) Carácter secreto da informação, no sentido de não ser, globalmente ou na configuração ou combinação
exactas dos seus componentes, geralmente conhecida ou facilmente acessível por meios legais a peritos na
matéria;
b) Valor comercial, real ou potencial, da informação devido ao seu carácter secreto;
c) Protecção anterior da informação, no sentido de ter sido objecto de medidas consideradas razoáveis, nas
circunstâncias, pela pessoa legalmente responsável, para manter o seu carácter secreto.
As partes e os seus participantes podem, em determinados casos, acordar que, salvo indicação em contrário,
partes ou a totalidade da informação prestada, trocada ou gerada no decurso da investigação conjunta realizada no âmbito do acordo não poderá ser divulgada.
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2. Cada parte garantirá que ela própria e os seus participantes identifiquem claramente a informação reservada,
por exemplo através de uma marcação adequada ou de uma menção restritiva. O mesmo se aplica a toda e
qualquer reprodução, total ou parcial, da referida informação.
A parte que recebe informação reservada nos termos do acordo respeitará o seu carácter privilegiado. Estas
limitações cessarão automaticamente quando a referida informação for publicamente divulgada pelo seu
proprietário.
3. A informação reservada comunicada nos termos do acordo pode ser divulgada pela parte receptora às pessoas
que a compõem ou por ela empregadas, bem como a outros serviços governamentais ou agências interessadas
da parte receptora autorizados para os fins específicos da investigação conjunta em curso, desde que a informação reservada assim divulgada o seja no âmbito de um acordo de confidencialidade escrito e possa ser facilmente identificável como tal, em conformidade com as disposições supracitadas.
4. Mediante o consentimento escrito prévio da parte que presta a informação reservada, a parte receptora pode
divulgá-la de forma mais ampla do que o previsto no ponto 3. As partes cooperarão no desenvolvimento de
procedimentos de pedido e obtenção de consentimento escrito prévio para essa divulgação mais ampla e cada
parte concederá essa autorização na medida em que a sua política, regulamentação e legislação nacionais o
permitam.
B. Informação não documental reservada
A informação não documental reservada ou outra informação confidencial ou privilegiada prestada em seminários e outros encontros organizados no âmbito do acordo, ou a informação resultante do destacamento de
pessoal, da utilização de instalações ou de projectos conjuntos, será tratada pelas partes ou pelos seus participantes em conformidade com os princípios estabelecidos no acordo para a informação documental; o receptor
da referida informação reservada ou de outra informação confidencial ou privilegiada deve, contudo, ser previamente informado, por escrito, do carácter confidencial da informação no momento da sua comunicação.
C. Controlo
Cada parte envidará esforços para garantir que a informação reservada por ela recebida no âmbito do presente
acordo seja controlada conforme nele previsto. Se uma das partes reconhecer que não poderá ou que provavelmente não poderá cumprir as disposições de não divulgação dos pontos A e B, informará imediatamente a outra
parte. As partes consultar-se-ão ulteriormente, por forma a definirem a conduta mais adequada.
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 5 de Março de 2003
relativa ao auxílio estatal que o Reino Unido tenciona conceder ao CDC Group plc
[notificada com o número C(2003) 651]
Apenas faz fé a versão em língua inglesa
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2003/590/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ricos. Considera-se que o sector financeiro nos países
mais pobres se encontra pouco desenvolvido e que as
informações oficiais e do mercado sobre as oportunidades de investimento e potenciais remunerações desse
investimento são inadequadas.

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 convidado as partes interessadas a apresentarem as
suas observações em conformidade com as referidas disposições (1),

(6)

A base jurídica desta medida é a lei de 1999 relativa ao
CDC.

(7)

O CDC Group plc (CDC) é o principal instrumento do
Governo britânico com vista a assegurar o investimento
nos países mais pobres. O objectivo do CDC consiste em
maximizar a criação e o crescimento a longo prazo de
empresas viáveis nos países em desenvolvimento, nomeadamente nos países mais pobres. O CDC não constitui
um instrumento de planeamento fiscal, nem um instrumento para repatriar os rendimentos das participações.
Mediante a transformação do CDC numa parceria entre
o sector público e privado, as autoridades britânicas
pretendem incentivar os fluxos de investimento privado
para os países mais pobres. Prevê-se que o CDC atenuará
as deficiências do mercado, demonstrando que este tipo
de investimento se pode traduzir em rendimentos
comerciais. Por conseguinte, o Governo impôs ao CDC
uma estrutura de funcionamento segundo a qual este
tem que realizar 70 % dos seus novos investimentos (em
valor agregado) nos países (3) em desenvolvimento mais
pobres por um período renovável de cinco anos e deve
procurar realizar pelo menos metade dos novos investimentos na África subsariana e na Ásia do Sul.

(8)

Inicialmente, as autoridades britânicas tencionavam
alienar a maioria das acções no CDC numa fase bastante
precoce. No entanto, por carta de 12 de Agosto de
2002, informaram a Comissão que não seria possível
obter um preço favorável nas actuais condições de
mercado. Todavia, a venda continua a ser um objectivo
para o futuro e, no momento adequado, será realizado
um concurso público e assegurada uma extensa publicidade das oportunidades de investimento no CDC.

Considerando o seguinte:
1. PROCEDIMENTO
(1)

Por carta de 17 de Janeiro de 2001, o Reino Unido notificou a Comissão do auxílio a favor do CDC Group plc,
tendo apresentado à Comissão informações complementares por carta de 5 de Junho de 2001, registada em 8
Junho de 2001, por carta de 18 de Setembro de 2001,
registada em 21 de Setembro de 2001, e ainda por carta
de 29 de Maio de 2002, registada em 7 de Junho de
2002.

(2)

Por carta de 2 de Julho de 2002, a Comissão informou o
Reino Unido que havia decidido iniciar o procedimento
previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado relativamente
ao auxílio.

(3)

A decisão da Comissão de dar início ao procedimento
foi publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (2). A Comissão convidou as partes interessadas a
apresentarem as suas observações.

(4)

A Comissão não recebeu quaisquer observações das
partes interessadas.
2. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO AUXÍLIO

(5)

O objectivo geral do regime consiste em apoiar a política
de desenvolvimento internacional do Governo britânico.
Segundo o Reino Unido, a maior parte do investimento
estrangeiro nos países em desenvolvimento concentra-se
apenas nalguns dos países em desenvolvimento mais

(1) JO C 223 de 19.9.2002, p. 6.
(2) Ver nota de pé-de-página 1.

(3) «Por países em desenvolvimento mais pobres», devem entender-se os
países classificados pelo Banco Mundial em 1998 como países de
«baixo rendimento», bem como os países de «rendimento médio
inferior» e cujo PIB per capita se situa abaixo da média ponderada
para os países de rendimento médio inferior. A definição inclui
igualmente 11 países em relação aos quais o Banco Mundial não
recolhe actualmente dados relativos ao PIB.
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O auxílio consiste em atribuir ao CDC o estatuto de sociedade de investimento, embora a empresa não preencha
todos os requisitos técnicos previstos para o efeito nos
termos da legislação britânica. Tal significa que o CDC
passará a beneficiar de uma isenção a nível dos impostos
sobres os rendimentos e lucros tributáveis resultantes
das suas actividades de investimento da mesma forma
que as sociedades de investimento. Os investidores no
CDC serão tributados consoante a sua situação específica. As autoridades britânicas sustentam que se o CDC
não for atraente do ponto de vista fiscal, os investidores
privados não apoiarão a parceria.

(10)

As autoridades britânicas argumentaram igualmente que
não é possível prever de antemão quanto tempo será
preciso para se obter o efeito de demonstração, mas que
será normalmente necessário aguardar mais de 10 anos.
Por conseguinte, alegam que não poderiam atrair investidores privados se a aprovação inicial da Comissão fosse
limitada a 10 anos. A medida foi assim notificada por
um período de tempo indeterminado.

(11)

As autoridades britânicas prevêem que o efeito do
auxílio seja limitado, uma vez que o valor da isenção
fiscal, provavelmente inferior a 50 milhões de libras
esterlinas (cerca de 80 milhões de euros), é reduzido em
relação ao investimento directo estrangeiro total nos
países em desenvolvimento, que se cifrou em torno de
100 000 milhões de libras esterlinas (aproximadamente
160 000 milhões de euros) em 1997. A maioria destes
fundos são investidos por instituições financeiras multilaterais e europeias de desenvolvimento, tais como o Instituto de Financiamento Internacional e o Banco Europeu
de Investimento. Trata-se de organismos supranacionais
que não são abrangidos pelo sistema fiscal. As autoridades britânicas alegam que, em 1997, a África subsariana e a Ásia do Sul receberam menos de 4 % de todos
os fluxos do sector privado para os países em desenvolvimento. É provável que os concorrentes públicos e
privados directos do CDC, a nível dos investidores, sejam
fundos comuns de investimento em mercados emergentes, fundos de investimento privado em mercados
emergentes e fundos éticos. Uma fonte de concorrência
menos directa poderia advir das grandes empresas multinacionais, em condições de mobilizar capitais para financiar aquisições nos países em que o CDC desenvolve
actividades. A nível do investimento, outros intervenientes podem incluir operadores comerciais (por
exemplo, empresas que já desenvolvem actividades no
sector em que o CDC realiza aquisições), outros fundos
de capital de risco, incluindo instituições de financiamento do desenvolvimento, ou empresários que identificaram uma boa oportunidade comercial.
2.1. Decisão de dar início ao procedimento nos
termos do n.o 2 do artigo 88.o do Tratado

(12)

Em 2 de Julho de 2002, a Comissão decidiu que o
auxílio, enquanto tal, era compatível com o mercado
comum, dado o seu objectivo em matéria de desenvolvimento e dado conter alguns dos elementos favoráveis
enumerados na comunicação relativa aos auxílios estatais
e ao capital do risco (4). No entanto, a Comissão mani-

(4) JO C 253 de 21.8.2001, p. 3.
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festa dúvidas quanto à compatibilidade com o mercado
comum de um regime de auxílio com um período de
vigência indeterminado, tendo consequentemente decidido iniciar um procedimento nos termos do n.o 2 do
artigo 88.o do Tratado. Na decisão de dar início ao
procedimento, foram manifestadas as seguintes dúvidas:
a) A Comissão não pode, em princípio, aprovar auxílios
estatais fiscais não quantificáveis por um período de
tempo indeterminado;
b) A concessão de auxílios estatais não deve ser considerada uma solução duradoura, mas como uma medida
temporária, destinada a solucionar problemas específicos. O objectivo derradeiro deve consistir em assegurar um mercado plenamente funcional sem a intervenção do Estado. A Comissão considera que cabe
reexaminar regularmente os regimes de auxílios estatais, por forma a verificar se o auxílio é ainda
necessário à luz da evolução do mercado.
c) É referido no ponto IX da comunicação relativa aos
auxílios estatais e ao capital de risco que o investimento do capital de risco constitui um sector da
economia comunitária em rápida evolução. Trata-se
de um dos motivos pelos quais o prazo de vigência
da comunicação foi limitado a cinco anos, reservando-se a Comissão o direito de adaptar a sua abordagem durante esse período. O CDC não realiza os
tipos de investimentos de capital de risco previstos na
comunicação, mas a Comissão não pode excluir a
possibilidade de uma evolução do mercado dos
fundos de investimento éticos, por forma a que o
auxílio a favor do CDC venha a distorcer a concorrência e a afectar o comércio entre os Estados-Membros numa medida muito mais significativa do
que actualmente.
d) A Comissão não considera que os argumentos aventados pelas autoridades britânicas sejam suficientemente convincentes para se afastar da sua prática
habitual, que consiste em exigir que todas as medidas
de auxílio estatal sejam limitadas no tempo, com a
possibilidade da respectiva renotificação e prorrogação. Em especial, a Comissão não está convencida
que uma aprovação inicialmente limitada a 10 anos
seria susceptível, só por si, de desincentivar em
grande medida os investidores privados de investirem
no CDC.
e) Se os regimes de auxílio não forem limitados no
tempo, nem a Comissão, nem os outros Estados-Membros poderão saber quais os regimes de auxílio
ainda em vigor num dado Estado-Membro. Por
conseguinte, as renotificações periódicas de regimes
de auxílio que tenham sido objecto de decisões da
Comissão publicadas asseguram a devida transparência neste âmbito.
f) O Conselho Europeu, reunido em Barcelona em 15 e
16 de Março de 2002, reiterou o seu apelo aos
Estados-Membros no sentido de reduzirem o nível
global dos auxílios estatais. A obrigação de fixar
prazos limitados coaduna-se com esta política.
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g) Uma isenção fiscal por um período indeterminado
afigura-se difícil de conciliar com os princípios da
Comunidade Europeia e as iniciativas das OCDE
destinadas a restringir a concorrência fiscal prejudicial, conforme estabelecido no Código de Conduta
(adoptado em 1 de Dezembro de 1997 no âmbito do
Pacote Fiscal) da União Europeia e no relatório de
1998 intitulado «Concorrência fiscal prejudicial —
um problema à escala mundial», publicado pela
OCDE.

c) As autoridades britânicas concordaram que o investimento de capital de risco é uma área em rápido
desenvolvimento na economia comunitária. Esperam
que este rápido desenvolvimento comportará ou
incluirá igualmente uma expansão dos investimentos
éticos nos países em desenvolvimento mais pobres.
Aceitam também a opinião da Comissão que o CDC
não realiza os tipos de investimento de capital de
risco previstos na comunicação;

h) Vários países em que o CDC poderá vir a investir são
actualmente países candidatos em vias de negociarem
a sua adesão à União Europeia. A Comissão manifesta
dúvidas quanto ao facto de o CDC poder continuar a
investir nesses países, após a sua adesão à União
Europeia.

d) As autoridades britânicas responderam que uma
aprovação inicialmente limitada a 10 anos não será
exequível. O CDC tem vindo a centrar cada vez mais
as suas actividades numa série de fundos, de acordo
com as práticas normais neste sector. Cada fundo
deste tipo terá normalmente um período de vigência
de 10 anos, findo o qual os lucros são pagos aos
investidores. Deste modo, um fundo lançado um ano
após a aprovação do regime pela Comissão não asseguraria o pagamento de lucros aos investidores
durante o prazo de vigência do regime de auxílio. As
autoridades britânicas teriam, por conseguinte, de
proceder a uma nova notificação antes do lançamento de cada fundo. De forma mais geral, as autoridades britânicas estimaram que o período necessário
para rectificar as deficiências do mercado no que se
refere à mobilização de capitais nos mercados emergentes rondaria 40 a 50 anos, embora a evolução dos
mercados de capitais desde 11 de Setembro de 2001
possa exigir um período ainda mais alargado. À luz
desta apreciação, as autoridades britânicas concluem
que uma aprovação por um período de 10 anos não
se afigura uma solução adequada. A Comissão declara
não estar convencida que uma aprovação inicialmente limitada a dez anos seria susceptível de desincentivar de forma significativa os investidores
privados de investirem no CDC. Em contrapartida, as
autoridades britânicas sustentam que se trata das
recomendações formuladas pelo banco de investimento que actua como assessor financeiro do
Governo britânico em relação ao CDC. Não será
possível conceder aos investidores privados qualquer
segurança quanto ao facto de a aprovação ser renovada pela Comissão durante o período inicial de 10
anos. Na eventualidade de a aprovação não ser renovada, tal afectaria de forma significativa o valor de
qualquer investimento;

3. OBSERVAÇÕES

APRESENTADAS
UNIDO

PELO

REINO

(13)

Na sua carta de 29 de Maio de 2002, as autoridades
britânicas haviam feito alusão ao facto de a Comissão
poder decidir unilateralmente propor, a qualquer
momento, medidas adequadas nos termos do n.o 1 do
artigo 88.o do Tratado, se considerar que o objectivo do
regime foi alcançado ou se ocorrerem outras alterações
que afectem o tratamento fiscal específico do CDC.

(14)

Na sua carta de 12 de Agosto de 2002, registada em 19
de Agosto de 2002, as autoridades britânicas recordaram
a declaração conjunta da Comissão e do Conselho sobre
a política comunitária de desenvolvimento de Novembro
de 2000 (5), que salientou a importância do desenvolvimento do sector privado para os países em desenvolvimento. O CDC representa um vector fulcral da abordagem das autoridades britânicas neste contexto. As
autoridades britânicas lembraram igualmente que o
artigo 178.o do Tratado estabelece que a Comunidade
deve ter em conta os objectivos enunciados no artigo
177.o sobre a cooperação em matéria de desenvolvimento nas políticas que puser em prática e que sejam
susceptíveis de afectar os países em desenvolvimento.
Entendem que não é possível alcançar os objectivos do
CDC num prazo de 10 anos, que corresponde ao
período de tempo normalmente imposto pela Comissão.

(15)

As autoridades britânicas teceram as seguintes observações sobre as dúvidas da Comissão referidas no ponto
12:
a) As autoridades britânicas declararam que haviam
quantificado o auxílio proposto e salientaram o facto
de que tencionavam pôr termo à isenção fiscal
proposta a favor do CDC logo que fosse rectificada a
deficiência do mercado e o auxílio deixasse de ser
necessário;
b) As autoridades britânicas aceitaram que o auxílio
deve constituir uma medida temporária cujo objectivo derradeiro deve consistir em assegurar um
mercado plenamente funcional tendo em vista a
mobilização de capitais a favor dos países em desenvolvimento mais pobres, sem necessidade de qualquer
intervenção do Estado. Não atribuirão qualquer
auxílio estatal ao CDC que seja desnecessário à luz da
evolução do mercado;

(5) «Boletim UE» 11-2000; Cooperação em matéria de desenvolvimento
(1/10) 1.6.43. Declaração do Conselho e da Comissão sobre a
política comunitária de desenvolvimento.

e) A questão que consiste em saber quais os regimes de
auxílio estatal que continuam em vigor pode ser
abordada de forma separada;
f) As autoridades britânicas recordaram a reunião realizada em Barcelona em Março de 2002 e gostariam
de clarificar que os níveis britânicos em matéria de
auxílios estatais têm vindo a coadunar-se com as
conclusões de Barcelona. As autoridades britânicas
salientam igualmente que as conclusões de Barcelona
não apelam para uma limitação a priori do prazo de
vigência das medidas de auxílio estatal (muito embora
o Reino Unido reconheça que existem boas razões
para limitar, nalgumas circunstâncias, a vigência das
medidas de auxílio), mas instam os Estados-Membros
a orientar os auxílios estatais com o objectivo de
rectificar as deficiências do mercado, conforme visado
pelo CDC;
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g) As autoridades britânicas não consideram que a
medida proposta constitui uma «concorrência fiscal
prejudicial» na acepção das iniciativas adoptadas pela
Comunidade Europeia e pela OCDE. As iniciativas
neste domínio empregam a expressão «concorrência
fiscal prejudicial» para designar uma medida desleal
que influencia de forma significativa a localização das
actividades das empresas na Comunidade. Essa
descrição não pode ser aplicada à medida proposta,
dado que o seu objectivo não consiste em concentrar
as actividades das empresas num único Estado-Membro, mas em fomentar o investimento nos países
em desenvolvimento mais pobres;

(18)

— uma nova sociedade gestora dos investimentos
[«Manco» (7)]. A Manco criará fundos de investimento
orientados inicialmente, do ponto de vista
geográfico, para a África e a Ásia do Sul e, do ponto
de vista sectorial, para a energia e as PME. Cada
fundo terá uma natureza societária ou parasocietária,
ou assumirá a forma jurídica de uma parceria da
propriedade dos respectivos investidores, numa base
pro rata às suas participações e com estatutos
adequados para o efeito, sendo gerido por gestores
de fundos («Fundcos») com a devida competência e
experiência designados pela Manco.

3.1. Novas informações — Reorganização do CDC
Group plc
Por carta de 27 de Setembro de 2002, registada em 7 de
Outubro de 2002, e por carta de 18 de Novembro de
2002, registada em 22 de Novembro de 2002, as autoridades britânicas apresentaram novas informações, tendo
solicitado que estas fossem tomadas em consideração
pela Comissão na sua decisão de encerramento do procedimento.

(17)

As novas informações referiam-se à reorganização
prevista do CDC, considerada necessária devido ao facto
de os actuais acordos em matéria de gestão não
preverem qualquer concorrência a nível da gestão do
capital do CDC. A médio prazo, a reorganização
proposta conduzirá a um mercado mais concorrencial
de gestão dos investimentos nos países em desenvolvimento mais pobres.

A reorganização resultará na cisão do CDC em duas
sociedades:
— a «CDC-Investco» (6) (o CDC existente, mas com estatutos ligeiramente alterados), que continuará a deter
a propriedade dos activos líquidos e dos investimentos do CDC e das respectivas filiais, tal como
sucede actualmente. A CDC-Investco seria a beneficiário da isenção fiscal proposta, que é objecto do
presente procedimento,

h) As autoridades britânicas aceitam que o CDC não
deve investir em países que se tornem membros da
União Europeia. Abordarão esta questão no momento
adequado.

(16)
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(19)

Numa primeira fase, a Manco seria da propriedade a
100 % do Governo britânico (Ministério do Desenvolvimento Internacional, DFID), sendo todavia previsto
alienar, logo que possível, uma parte do capital social da
Manco a investidores privados, no âmbito de um procedimento aberto e concorrencial. As autoridades britânicas foram aconselhadas que, na medida em que a
cessão de uma parte do capital da Manco constituía uma
transacção de menor envergadura e complexidade do
que a alienação do capital social do CDC no seu
conjunto, tal seria exequível nas actuais condições de
mercado. A CDC-Investco continuará ser da propriedade
a 100 % do Estado durante a reestruturação, mas o
Governo tenciona assegurar a participação de investidores privados no seu capital logo que estiverem
reunidas as devidas condições para o efeito. A estrutura
da operação é ilustrada no seguinte diagrama (8):

(6) As designações «CDC-Investco» e «Manco» constituem apenas designações provisórias.
(7) Ver nota de pé-de-página 5.
(8) Fonte: autoridades britânicas.
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A estrutura constituída por uma sociedade gestora e um
agrupamento de fundos constitui prática corrente no
sector da gestão de fundos internacionais. Prevê-se que
as vantagens desta estrutura para o CDC sejam as
seguintes. Em primeiro lugar, dado que cada fundo
disporá de uma taxa de remuneração, perfil de risco e
outras características próprias, os investidores privados
potenciais estarão em condições de identificar os fundos
que se coadunam com a sua estratégia de investimento.
Em segundo lugar, a percepção de risco exagerado que
se traduz num preconceito por parte dos pequenos
investidores contra o investimento nos países mais
pobres seria mitigado de forma mais eficaz, ao ser
demonstrado o êxito de fundos especializados em
mercados específicos. Em terceiro lugar, esta estrutura de
fundos asseguraria ao Governo uma maior transparência
e permitiria um melhor controlo dos custos de gestão e
dos resultados, para além de permitir tomar medidas
correctivas em caso de resultados pouco satisfatórios.
3.1.1. O contrato proposto entre a CDC-Investco e a Manco

(21)

Propõe-se que a CDC-Investco celebre um contrato
durante cinco anos tendo em vista a afectação de capitais
a fundos criados e geridos pela Manco. Tal é necessário
para assegurar que o plano de actividades inicial da
Manco seja exequível, bem como para garantir a viabilidade financeira da nova empresa. O contrato estabelecerá igualmente as condições de gestão da actual
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carteira do CDC, por forma a assegurar que a tónica dos
projectos existentes continue a ser colocada no desenvolvimento.
(22)

Decorridos cinco anos ao abrigo do contrato principal, a
CDC-Investco será livre de investir os seus capitais não
afectados em fundos lançados por outras empresas, bem
como pela Manco, obtendo serviços de gestão de carteira
de investimentos numa base concorrencial. Por vezes, o
gestor da carteira escolhido pela CDC-Investco poderá
ser a Manco, optando outras vezes por uma solução
alternativa, por forma a que no termo de um período de
dez anos a CDC-Investco recorra a um leque de gestores,
incluindo a Manco. De igual forma, as autoridades britânicas prevêem que a Manco será responsável pela gestão
de capitais pertencentes a uma gama de investidores,
incluindo a CDC-Investco. A CDC-Investco e a Manco
continuarão a centrar-se no desenvolvimento nos países
mais pobres, findo o contrato entre as duas sociedades.

(23)

Em geral, vigoram condições normalizadas ou cláusulas-tipo no que se refere aos contratos de gestão dos fundos
de investimento, prevendo-se que a maioria das
condições do contrato da CDC-Investco com a Manco se
baseie nas mesmas. As únicas condições específicas
susceptíveis de serem previstas verificar-se-ão nas
seguintes áreas:
a) Condições que vincularão a Manco a aderir aos países
pertencentes ao «universo CDC», a princípios comerciais responsáveis do ponto de vista social e a outros
valores políticos actualmente aplicáveis ao CDC;
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sua ausência, o CDC não poderia atrair capitais privados
para qualquer tipo de investimento. No que diz respeito
ao efeito sobre o comércio entre os Estados-Membros, a
Comissão sempre considerou que quando o Estado
intervém para criar um novo operador nos mercados
financeiros internacionais, tal tem repercussões sobre os
fluxos de investimento entre os Estados-Membros. Neste
caso, contudo, considerou-se que os efeitos sobre o
comércio e a concorrência eram limitados, atendendo ao
objectivo específico do CDC Group plc no domínio do
investimento.

b) A CDC assumirá um compromisso condicional no
sentido de investir em fundos acordados, geridos pela
Manco, lançados durante os primeiros cinco anos
após a sua entrada em funcionamento;
c) Poderão ser imputados diferentes encargos de gestão
relativamente a fundos distintos, em função do facto
de a CDC-Investco ser um investidor único num dado
fundo ou ser apenas um de entre uma série de investidores. A CDC-Investco manter-se-á como único
investidor nos fundos menos atraentes. Em relação a
estes últimos, os encargos poderão ser ligeiramente
mais elevados, mas não serão superiores aos existentes ao abrigo da estrutura actual. Quando a CDC-Investco investir num fundo juntamente com investidores privados, os encargos de gestão a suportar
serão idênticos para todos os investidores.

O beneficiário do auxílio em questão é subsequentemente denominado «CDC-Investco».

4.1.2. Reorganização
3.1.2. Observações das autoridades britânicas
(24)

(25)

Sem a reestruturação, os quadros do CDC disporiam do
direito de gerir todos os capitais do CDC durante um
período indeterminado, enquanto o contrato proposto se
caracteriza por um período de vigência limitado. Como
tal, as autoridades britânicas consideram que a estratégia
proposta é favorável à concorrência.
As declarações apresentadas na notificação do Reino
Unido relativamente à isenção fiscal a favor do CDC
continuam a ser válidas. Em especial, a reorganização
será consentânea com a comunicação da Comissão relativa aos auxílios estatais e ao capital de risco, uma vez
que a Manco constituirá uma nova empresa inovadora
centrada na rectificação das deficiências do mercado de
capital de risco nos países em desenvolvimento mais
pobres, que tomará decisões de investimento numa base
comercial, sem beneficiar de qualquer auxílio ao funcionamento e sem distorcer a concorrência no mercado
comum. Antevê-se que a reorganização acelerará o
processo mediante o qual o CDC rectificará as deficiências do mercado em termos de mobilização de capital de
risco nos países mais pobres.

4. APRECIAÇÃO

4.1. Existência de auxílio estatal nos termos do n.o 1
do artigo 87.o do Tratado
4.1.1. Isenção fiscal
(26)

Não foram recebidas novas informações durante o
procedimento, que afectem a apreciação inicial da
Comissão quanto ao facto de a isenção fiscal constituir
um auxílio estatal a favor do CDC Group plc. A isenção
fiscal implicará uma perda de receitas para o Estado,
envolvendo assim recursos estatais (9). A medida é
apenas aplicável ao CDC, revestindo assim uma natureza
específica. A concessão do estatuto de sociedade de
investimento ao CDC constitui uma vantagem a favor
deste último, com o concomitante benefício fiscal. Na

(9) O montante de receitas fiscais a que o Estado renuncia neste
contexto depende da medida em que os investidores no CDC serão
sujeitos a tributação no Reino Unido. Ver igualmente a decisão da
Comissão no âmbito do processo 56/2001, (JO C 223 de
19.9.2002, p. 6).

(27)

Como indicado pelas autoridades britânicas, o contrato
entre a CDC-Investco e a Manco contém condições
pouco habituais em três áreas.
a) A Manco continuará a ser vinculada pelo «universo
CDC» em termos de países, bem como por princípios
comerciais responsáveis do ponto de vista social e
outros valores políticos actualmente aplicáveis ao
CDC Group plc. Esta medida não envolve recursos
estatais, não constituindo assim um auxílio estatal.
b) A CDC-Investco comprometer-se-á a investir em
fundos acordados, geridos pela Manco, lançados
durante os primeiro cinco anos após a sua entrada
em funcionamento. Para que os montantes investidos
sejam recursos estatais na acepção do n.o 1 do artigo
87.o do Tratado, devem ser preenchidas três
condições, em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal de Justiça: i) devem estar envolvidos fundos
públicos; ii) a medida deve ser imputável ao Estado; e
iii) os fundos devem ser investidos de forma não
aceitável para um investidor prudente numa
economia de mercado (10).
No caso em apreço, a Comissão aprecia a observância
das três condições da forma a seguir referida:
i) a CDC-Investco continuará inicialmente a ser da
propriedade a 100 % do Estado, tendo a sua
privatização sido adiada por um período indeterminado. Aquando da tomada da decisão de
afectar fundos, as autoridades públicas exercem
claramente uma influência dominante sobre a
CDC-Investco, constituindo assim os fundos desta
empresa fundos públicos,
ii) a medida é projectada e notificada pelo Estado.
iii) as autoridades britânicas declaram que os
contratos relativos à externalização pela empresa-mãe de uma função central são pouco habituais,
pelo que o contrato proposto não respeita as
normas habituais do mercado.
Por conseguinte, a medida envolve recursos estatais
na acepção do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado.

(10) Ver, por exemplo, acordão proferido no âmbito do processo C-482/99: República Francesa/Comissão. Col. 2000, p. I-4397.
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A CDC-Investco só assumirá um compromisso em
relação à Manco, revestindo assim a medida uma
natureza específica. Uma parte do capital social da
Manco deverá ser privatizada o mais rapidamente
possível; uma afectação de fundos por um período de
cinco anos constitui uma vantagem a favor de qualquer sociedade gestora de fundos privada, uma vez
que assegura um determinado nível de receitas e de
lucros com base nos encargos de gestão. A gestão de
fundos ao nível a que a Manco operará constitui uma
actividade internacional. A medida destina-se a assegurar a viabilidade da empresa neste mercado. Por
conseguinte, a medida distorce ou ameaça distorcer a
concorrência e afecta o comércio entre os Estados-Membros. A Comissão considera assim que o
compromisso assumido pela CDC-Investco em
relação à Manco constitui um auxílio estatal a favor
da Manco, abrangido pelo n.o 1 do artigo 87.o do
Tratado. Este auxílio não pode ser quantificado.

aos auxílios estatais e ao capital de risco. Vários destes
critérios destinam-se a assegurar que os fundos sejam
investidos e geridos em condições de mercado. A criação
e a privatização de uma sociedade gestora distinta só
contribuirá, por conseguinte, para reforçar a observância
dos critérios relevantes.

(30)

As dúvidas manifestadas incidiam principalmente sobre
a vigência do auxílio, que foi notificado por um período
indeterminado. Em princípio, a Comissão não aprova
auxílios estatais fiscais não quantificáveis por um
período de tempo indeterminado. Em suma, a Comissão
considera que tais medidas de auxílio estatal devem ser
temporárias, uma vez que o objectivo derradeiro consiste
em assegurar um mercado plenamente funcional, sem
qualquer intervenção do Estado. Em geral, o mercado de
risco de capital caracteriza-se pelo seu rápido desenvolvimento, pelo que não é de excluir que o auxílio notificado venha a distorcer a concorrência e a afectar o
comércio entre os Estados-Membros numa medida muito
mais significativa do que actualmente.

(31)

Se, todavia, o rápido desenvolvimento dos mercados de
capitais de risco conduzir igualmente a um maior
número de investimentos éticos nos países em desenvolvimento mais pobres, o período de concessão do auxílio
será reduzido. Tal deve-se ao facto de as autoridades
britânicas considerarem que, uma vez desenvolvidos os
mercados relevantes, o Estado renunciará à sua participação especial no CDC, que beneficia da isenção fiscal
em causa. Se, por outro lado, o mercado relevante não
se desenvolver, a distorção da concorrência manter-se-á
limitada, pelo que a sua duração também assumirá uma
menor importância.

(32)

A Comissão fez igualmente alusão ao Conselho Europeu
de Barcelona, reunido em 15 e 16 de Março de 2002,
que apelou para uma redução dos níveis globais de
auxílio, bem como para a adopção de iniciativas pela
Comunidade Europeia e pela OCDE com vista a reduzir
a concorrência fiscal prejudicial. É certo que o Conselho
Europeu de Barcelona também instou os Estados-Membros a centrarem os auxílios estatais nas deficiências
de mercado identificadas. Além disso, a medida notificada não se destina a concentrar a actividade das
empresas num único Estado-Membro, nem é de antever
qualquer efeito deste tipo. Uma vez que os investidores
no CDC são tributados de acordo com as suas circunstâncias específicas, não têm qualquer razão para
proceder à sua relocalização devido à isenção fiscal a
favor da CDC-Investco.

(33)

Na sua decisão de dar início ao procedimento, a
Comissão manifestou igualmente dúvidas quanto ao
facto de o «universo CDC» poder incluir países que
deverão aderir à União Europeia em 2004. As autoridades britânicas velarão para que a CDC-Investco não
invista em países que se tornem membros da União
Europeia. Por conseguinte, esta dúvida foi dirimida.
Além disso, não são incluídos quaisquer países do EEE
no «universo CDC».

A Manco será privatizada no âmbito de um procedimento aberto e concorrencial. Por conseguinte, a
Comissão considera que não existe qualquer selectividade a este nível e que o auxílio não se repercutirá
sobre os investidores privados da Manco.
c) Os encargos de gestão, embora variem consoante os
fundos, reflectirão os respectivos custos. Quando a
CDC-Investco investir nos mesmo fundos que os
investidores privados, os encargos de gestão serão
idênticos para todos os investidores. Deste modo, a
Comissão considera que não há qualquer vantagem a
favor da Manco, nem dos investidores privados, não
constituindo a diferenciação dos encargos de gestão
entre os fundos um auxílio estatal nos termos do n.o
1 do artigo 87.o do Tratado.

4.2. Compatibilidade do auxílio nos termos do n.o 3,
alínea c), do artigo 87.o do Tratado
(28)

7.8.2003

O n.o 3, alínea c), do artigo 87.o do Tratado autoriza a
Comissão a conceder uma isenção no que respeita aos
auxílios «destinados a facilitar o desenvolvimento de
certas actividades económicas, quando não alterem as
condições das trocas comerciais de maneira que contrariem o interesse comum». Nesta instância, o auxílio
destina-se a facilitar o desenvolvimento de investimentos
de capital de risco por parte de investidores privados da
União Europeia nas empresas dos países em desenvolvimento mais pobres. As duas medidas de auxílio são
apreciadas de forma separada mais à frente.
4.2.1. Isenção fiscal

(29)

Na sua decisão de dar início ao procedimento nos
termos do n.o 2 do artigo 88.o do Tratado, a Comissão
não manifestou dúvidas quanto à compatibilidade do
auxílio enquanto tal. O auxílio à CDC-Investco coaduna-se com a política comunitária de desenvolvimento,
conforme delineada no artigo 177.o do Tratado. O
regime prevê também uma série de elementos positivos,
como descritos na comunicação da Comissão relativa

7.8.2003
(34)
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Em suma, a Comissão mantém a sua posição segundo a
qual, nomeadamente, os auxílios fiscais, não devem ser
autorizados por um período de tempo indeterminado.
No entanto, a Comissão considera que, em circunstâncias excepcionais, o auxílio pode ser autorizado por
um período inicial de 20 anos, atendendo à especificidade e ao objectivo do auxílio, ao desejo das autoridades
britânicas no sentido de porem termo à medida logo que
esta deixe de ser necessária, à distorção limitada da
concorrência e à ausência de quaisquer observações das
partes interessadas. A possibilidade de o auxílio vir a ser
autorizado por um período mais alargado, conforme
solicitado pelas autoridades britânicas, será examinada
de forma mais adequada numa fase ulterior, quando for
possível tomar em consideração a eventual evolução do
mercado. Por conseguinte, se as autoridades britânicas
assim o desejarem, poderão notificar à Comissão uma
prorrogação do auxílio após o termo do prazo de
vigência inicial de 10 anos.
4.2.2. A afectação de fundos por um período de cinco anos a
favor da Manco

(35)

(36)

(37)

A Comissão faz notar que a reorganização do CDC
Group plc é adequada nas actuais condições de mercado
e facilitará a prossecução do objectivo do regime de
auxílio, designadamente, atrair capitais privados tendo
em vista o investimento em empresas nos países em
desenvolvimento mais pobres. A estrutura de uma sociedade gestora e de um agrupamento de fundos constitui
prática corrente no sector da gestão de fundos internacionais.
A Comissão observa igualmente que as autoridades britânicas consideram necessário que a CDC-Investco se
comprometa a investir em fundos acordados, geridos
pela Manco, durante os primeiros cinco anos após a
entrada em funcionamento da nova estrutura. Deste
modo, será garantido um rendimento para a Manco
através dos encargos de gestão. A Comissão aceita que é
importante salvaguardar a viabilidade inicial da Manco,
uma vez que empresa continua a ser um instrumento da
política de desenvolvimento britânica.
A Comissão entende que a afectação de fundos durante
cinco anos pode ser considerada proporcionada ao
objectivo prosseguido em matéria de desenvolvimento.
Por conseguinte, o auxílio a favor da Manco é considerado compatível com o mercado comum nos termos do
n.o 3, alínea c), do artigo 87.o do Tratado. Esta decisão
coaduna-se igualmente com o disposto no artigo 178.o
do Tratado, que estabelece que a Comunidade deve ter
em conta os objectivos enunciados no artigo 177.o relativamente à cooperação em matéria de desenvolvimento
nas políticas que puser em prática e que sejam susceptíveis de afectar os países em desenvolvimento.
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termo do prazo de vigência inicial de 10 anos, as autoridades britânicas poderão notificar uma prorrogação do
auxílio para além do período inicial de 20 anos.
(39)

O auxílio concedido à Manco sob a forma de um
compromisso assumido pela CDC-Investco no sentido de
investir em fundos acordados, lançados pela Manco, é
igualmente compatível com o mercado comum, ao
abrigo do n.o 3, alínea c), do artigo 87.o do Tratado,
podendo ser aprovado pelo período notificado de cinco
anos.

(40)

A Comissão atribui uma enorme importância aos trabalhos em curso no que diz respeito às práticas fiscais
prejudiciais, tanto a nível da Comunidade Europeia
(Grupo relativo ao Código de Conduta) como da OCDE
(Fórum da OCDE relativo às práticas fiscais prejudiciais).
No entanto, uma vez que o CDC apenas realizará investimentos concretos e produtivos em países terceiros, o
regime afigura-se consentâneo com a abordagem comunitária neste contexto. A Comissão acompanhará de
perto este regime de auxílio, com base nos relatórios
anuais a serem apresentados pelas autoridades britânicas,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
O auxílio estatal, notificado em 17 de Janeiro de 2001, sob a
forma de uma isenção fiscal, que o Reino Unido tenciona
executar com base na Lei de 1999 relativa ao CDC no que diz
respeito à empresa de investimento a ser criada mediante a
reorganização do CDC Group plc, provisoriamente denominada
«CDC-Investco», é compatível com o mercado comum na
acepção do n.o 3, alínea c), do artigo 87.o do Tratado.
A isenção fiscal, é autorizada por um período inicial de 20
anos a contar da sua data de entrada em vigor.
O auxílio estatal sob a forma de um compromisso assumido
pela empresa de investimento provisoriamente denominada
«CDC-Investco» no sentido de investir em certos fundos acordados, que o Reino Unido tenciona executar a favor da sociedade gestora a ser criada mediante a reorganização do CDC
Group plc, provisoriamente denominada «Manco», é compatível
com o mercado comum na acepção do n.o 3, alínea c), do
artigo 87.o do Tratado. O auxílio é autorizado por um período
de cinco anos a contar da data de entrada em vigor do contrato
relevante entre as duas empresas.
Consequentemente, a execução do auxílio é autorizada durante
os períodos acima especificados.
Artigo 2.o
O destinatário da presente decisão é o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte.

5. CONCLUSÃO
(38)

A Comissão conclui que o auxílio concedido à CDC-Investco sob a forma de uma isenção fiscal é compatível
com o mercado comum nos termos do n.o 3, alínea c),
do artigo 87.o do Tratado. No entanto, na fase actual,
este auxílio só pode ser autorizado por um período
inicial de 20 anos a contar da sua entrada em vigor. No

Feito em Bruxelas, em 5 de Março de 2003.
Pela Comissão
Mario MONTI

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 30 de Abril de 2003
relativa a um auxílio estatal concedido pela Alemanha a favor da Heckert Werkzeugmaschinen
GmbH
[notificada com o número C(2003) 1326]
(Apenas faz fé o texto em língua alemã)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2003/591/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o primeiro parágrafo do n.o 2 do seu artigo
88.o,

A. A privatização
(4)

Em 1991, o Treuhandanstalt («THA») adquiriu a
«Kombinat Fritz Heckert», que passou a designar-se
Heckert-Chemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH («H-CW»).

(5)

Em 24 de Setembro de 1993, no termo de um processo
de concurso aberto e incondicional, as principais actividades da produção de máquinas-ferramenta foram
cedidas à Traub AG, Reichenbach, sob a designação
Heckert Chemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH
(«HCW»), por um montante de 7 milhões de marcos
alemães (3,57 milhões de euros). Nesse momento, a
HCW empregava 420 trabalhadores.

(6)

No âmbito da sua privatização, a empresa recebeu
auxílios num total de cerca de 81,6 milhões de euros, no
âmbito de regimes autorizados pela Comissão. Estes
auxílios incluíam, nomeadamente, a retoma de antigas
garantias num montante de 11 milhões de marcos
alemães (5,6 milhões de euros) relativamente a créditos
de tesouraria e a uma linha de crédito concedidos inicialmente pelo Bundesanstalt für vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben («BvS») antes da privatização. As garantias foram retomadas a 80 % pelo Land da Saxónia
(«Land») e pelo Governo federal («Bund») (3).

(7)

Em 1995, a empresa Traub AG começou a registar dificuldades financeiras. Devido aos seus maus resultados,
os bancos congelaram as linhas de crédito de todo o
grupo. No final de 1996, a falta de liquidez subsequente
levou a Traub AG e a HCW a uma situação de falência.
Nessa altura, a HCW empregava 640 trabalhadores.

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 convidado as partes interessadas a apresentarem as
suas observações nos termos dos referidos artigos (1), e tendo
em conta essas observações,
Considerando o seguinte:
I. PROCEDIMENTO
(1)

Por carta de 28 de Dezembro de 1999, a Alemanha
notificou à Comissão o auxílio concedido à empresa
Heckert Werkzeugmaschinen GmbH. O auxílio foi registado com o número NN 7/2000. Por cartas de 21 de
Janeiro de 2000, 26 de Janeiro de 2001 e 1 de Agosto
de 2001, a Comissão solicitou à Alemanha informações
complementares, que esta transmitiu por cartas de 24 de
Fevereiro de 2000, 29 de Maio de 2001 e 6 de Setembro
de 2001.

(2)

Por carta de 28 de Dezembro de 2001, 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 referido auxílio e convidou
os interessados a apresentarem as suas observações relativamente ao auxílio em causa (2). A partir desse
momento, o processo foi registado com o número C 93/
/2001. A Alemanha apresentou observações à Comissão
por cartas de 28 de Janeiro de 2002 e de 1 de Março de
2002.

B. Prosseguimento da actividade durante o processo de liquidação

II. DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS

1. O beneficiário
(3)

O presente procedimento diz respeito a auxílios de
emergência e à reestruturação concedidos à empresa
Heckert Werkzeugmaschinen GmbH. A empresa fabrica
máquinas-ferramenta e está especializada no fabrico de
fresadoras. Está situada em Chemnitz, no Land da
Saxónia, uma região abrangida pelo n.o 3, alínea a), do
artigo 87.o do Tratado CE. A HWG sucedeu à anterior
empresa estatal «Kombinat Fritz Heckert».

(1) JO C 51 de 26.2.2002, p. 13.
(2) Ver a nota 1 de pé-de-página

(8)

O administrador judicial decidiu prosseguir as actividades da HCW, tendo em vista preparar a cessão da
empresa. Em 24 de Janeiro de 1997, criou a empresa
Heckert Werkzeugmaschinen GmbH («HWG») enquanto
empresa fiduciária da HCW, a fim de poder intervir no
mercado com uma empresa que não se encontrava em
situação de falência. O objectivo da HWG consistia em
obter e executar novas encomendas, enquanto a HCW,
em situação de falência, continuava a fabricar os
produtos que seriam vendidos através da HWG.

(3) Bundesbürgschaftsprogramm (Ost), SG (91) D/13344 de 15.7.1991
(N 297/91).
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Em 29 de Novembro de 1996, o Deutsche Bank
concedeu um crédito num total de 16 milhões de
marcos alemães (8,16 milhões de euros) destinados ao
prosseguimento das actividades da empresa que se
encontrava em liquidação judicial. Posteriormente, em
13 de Junho de 1997, o montante do crédito foi aumentado em 12 milhões de marcos alemães (6,12 milhões de
euros), a fim de assegurar a execução de uma das principais encomendas. O empréstimo, com uma taxa de juro
anual de 7,5 %, devia ser reembolsado em 15 de Fevereiro de 1998. Beneficiava de uma garantia pública de
80 % do Bund e do Land. O custo da garantia elevava-se
a 0,5 % e a garantia terminava na data de reembolso do
empréstimo.

emergência e à reestruturação concedidos a empresas em
dificuldade (3) («Orientações»). Uma vez que os auxílios
foram concedidos antes da entrada em vigor das novas
Orientações em 1999 (4), foram apreciados nos termos
das Orientações de 1994.
(17)

Além disso, em 7 de Agosto de 1997, o Bundesanstalt
für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben («BvS»)
concedeu ao administrador judicial um empréstimo de
9,5 milhões de marcos alemães (4,9 milhões de euros),
com uma taxa de juro de 6 %.

b) Se a garantia de 80 % relativamente ao aumento do
empréstimo concedido pelo Deutsche Bank, que
passou de 16 milhões de marcos alemães (8,16
milhões de euros) para 28 milhões de marcos
alemães (14,3 milhões de euros), que na altura do
início do procedimento, tinha sido considerada como
um auxílio de emergência, preenchia os critérios estipulados nas Orientações;

Estes dois auxílios foram concedidos para fazer face aos
custos de funcionamento da empresa durante o processo
de liquidação judicial.

Em 16 de Junho de 1998, o administrador judicial
vendeu a HWG e os activos necessários à produção da
HCW ao construtor suíço de máquinas-ferramenta
Starrag AG (a seguir designado «Starrag»). O preço da
venda da HWG elevou-se a 50 000 marcos alemães
(25 510 euros) e o preço pago pelos activos a 47,4
milhões de marcos alemães (24,2 milhões de euros).

(13)

No contexto da cessão das suas actividades à Starrag, a
BvS renunciou ao reembolso do empréstimo acima referido de 9,5 milhões de marcos alemães (4,9 milhões de
euros). Contudo, a Alemanha informou subsequentemente a Comissão de que, em 10 de Maio de 2001, o
administrador judicial tinha reembolsado o empréstimo
na íntegra, incluindo os juros.

(14)

Por outro lado, em 19 de Setembro de 1998, o Deutsche
Bank concedeu um empréstimo de 10 milhões de
marcos alemães (5,1 milhões de euros) à HWG, que foi
refinanciado por um organismo público, o Kreditanstalt
für Wiederaufbau («KfW»), no âmbito de um regime de
auxílio autorizado pela Comissão (1). Este empréstimo foi
concedido com uma taxa de juro de 3,75 % por um
período de dez anos, sendo reembolsável em 16 prestações, a partir de finais de Fevereiro de 2001.

(15)

Por último, a HWG recebeu igualmente créditos ao
investimento num montante de 13,28 milhões de
marcos alemães (6,78 milhões de euros), bem como um
prémio fiscal ao investimento de 499 800 marcos
alemães (255 000 euros), no âmbito de regimes de
auxílio autorizados pela Comissão (2).

c) Se o refinanciamento, pelo KfW, do empréstimo de
10 milhões de marcos alemães (5,1 milhões de euros)
concedido pelo Deutsche Bank — principalmente no
que se refere à sua taxa de juro e ao calendário de
reembolso — preenche as condições do regime em
causa;
d) Se o empréstimo de 9,5 milhões de marcos alemães
(4,9 milhões de euros) concedido pelo BvS — que
tinha sido considerado um auxílio de emergência
aquando do início do procedimento — podia ser
considerado como integrando uma operação de
emergência excepcional e se os prazos de reembolso
previstos nas Orientações tinham sido respeitados.
(18)

Na decisão de dar início ao procedimento formal de
investigação, as medidas foram apreciadas nos termos
das Orientações Comunitárias dos auxílios estatais de

(1) KfW-Mittelstandsprogramm, SG (96) D/3473 de 29.3.1996 (NN 37/
/95).
(2) 27. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» (crédito ao investimento), SG (1999)
03472 de 17.5.1999 (C 84/98).
Investitionszulagengesetz 1996 (prémio fiscal ao investimento), SG
(96) 3794 de 1.4.996 (N 494/A/95).

Quanto ao argumento da Alemanha segundo o qual os
auxílios seriam compatíveis com o mercado comum
enquanto auxílios à reestruturação, a Comissão tinha
dúvidas de que o beneficiário dos auxílios tivesse, nos
termos das Orientações, efectivamente direito a auxílios
à reestruturação.

III. OBSERVAÇÕES DA ALEMANHA
(19)

Durante o procedimento formal de investigação, a
Alemanha forneceu as seguintes informações complementares ou revistas:
1. Garantias constituídas no quadro de privatização

2. Decisão de dar início ao procedimento previsto
no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE
(16)

Ao dar início ao procedimento, a Comissão expressou as
seguintes dúvidas:
a) Se as garantias de 11 milhões de marcos alemães (5,6
milhões de euros) relativas aos créditos de tesouraria
e à linha de crédito, concedidos no contexto da privatização preenchiam as condições do regime em causa;
exprimiu nomeadamente reservas quanto ao facto de
as garantias poderem ser efectivamente assumidas em
conjunto pelo Governo federal e pelo Land e de estas
medidas constituírem uma garantia parcial e limitada
no tempo, como requerido pelo regime;

C. Cessão das actividades a um novo investidor
(12)
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(20)

A Alemanha comunicou à Comissão que as garantias
relativas a créditos de 11 milhões de marcos alemães
(5,6 milhões de euros), concedidas no âmbito da privatização, tinham sido constituídas em 21 de Fevereiro de
1995 enquanto garantias de pagamento de 65 % e não
de 80 % e terminavam em 31 de Dezembro de 2002. A
partir de 31 de Dezembro de 1992, as garantias diminuíram em 25 % por ano.

(3) JO C 368 de 23.12.1994, p. 12.
(4) JO C 288 de 9.10.1999, p. 2.

L 199/38
(21)
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(22)

zados pelo Governo federal e pelo Land da Saxónia no
quadro da privatização, importa observar que as garantias são autorizadas até 80 % nos termos do regime
mencionado no caso dos créditos de investimento e dos
créditos de funcionamento limitados no tempo.

A repartição da garantia entre o Governo federal e o
Land (60/40) constitui uma medida interna sem influência a nível do limite máximo dos auxílios concedidos
ao abrigo do regime e sobre o qual a Comissão tinha
sido informada por carta de 26 de Junho de 1995.
2. Garantia de 80 % concedida durante o processo
de liquidação

(28)

A Alemanha indica que esta garantia foi concedida a
título do mesmo regime que garantias anteriores (1) e
que não deve ser assim considerada um auxílio de emergência ad hoc.
3. Empréstimo do Deutsche Bank refinanciado pelo
KfW durante o processo de liquidação

(23)

(24)

(25)

No que respeita ao refinanciamento do empréstimo
concedido ao Deutsche Bank pelo KfW, a Alemanha
assinala à Comissão que só 96 % do empréstimo foram
efectivamente pagos à empresa beneficiária, se bem que
100 % do montante nominal sejam reembolsáveis. Por
conseguinte, o empréstimo foi concedido a uma taxa de
juro efectiva de 4,58 %.
A Alemanha sublinha ainda que o empréstimo foi refinanciado ao abrigo do Mittelstandsprogramm Ost (2)
(regime de auxílios aplicável às regiões do Leste da
Alemanha) que previa, até final de 1998 uma taxa de
juro inferior em 0,25 % à da vertente aplicável às regiões
da parte ocidental. A diferença entre as taxas de juro
aplicadas pelo KfW e a taxa de referência da Comissão
explica-se, com base nas informações transmitidas pelas
autoridades alemãs, pelo facto de as taxas de mercado
estarem em baixa nessa altura e de a taxa de referência
só ser ajustada em intervalos bastante longos.

(29)

No quadro do início do procedimento, a garantia pública
de 80 %, passou, no quadro do aumento do empréstimo
do Deutsche Bank, de 16 milhões de marcos alemães
(8,16 milhões de euros) para 28 milhões de marcos
alemães (14,3 milhões de euros), tendo sido apreciada
enquanto auxílio de emergência. A Comissão teve
dúvidas de que as condições para a concessão de um
auxílio de emergência estivessem preenchidas.

(30)

Após o início do procedimento, a Alemanha informou
que a garantia tinha sido concedida com base no mesmo
regime que as garantias anteriores. A Comissão verifica
que se trata de uma garantia de 80 % limitada no tempo,
que cobre um crédito de funcionamento também limitado no tempo e que está manifestamente em conformidade com o regime, não tendo assim de ser sujeita a
uma apreciação mais pormenorizada

A Alemanha assinala ainda que, segundo o Mittelstandsprogramm Ost, o reembolso se inicia após dois anos e
meio.

Quanto à compatibilidade do empréstimo de 9,5
milhões de marcos alemães (4,9 milhões de euros)
concedido pelo BvS durante o processo de liquidação, a
Alemanha alega que este empréstimo deve ser considerado compatível com as Orientações dos auxílios de
emergência. A Alemanha considera que não é adequado
consagrar demasiada importância à data de reembolso
do empréstimo quando o beneficiário se encontra numa
situação de falência uma vez que, nestes casos, o reembolso é efectuado recorrendo às receitas obtidas no
processo de liquidação, o que normalmente provoca
atrasos. Além disso, a Alemanha salienta que o empréstimo foi exclusivamente concedido para permitir o prosseguimento da actividade da HCW.

3. Empréstimo do Deutsche Bank refinanciado pelo
KfW durante o processo de liquidação
(31)

No que respeita ao empréstimo do Deutsche Bank refinanciado pelo KfW, a Comissão tem em conta as explicações transmitidas pela Alemanha após o início do
procedimento. Segundo estas explicações, o empréstimo
pode ser concedido a uma taxa efectiva de 4,58 %. A
medida em causa corresponde, além disso, às condições
do regime aplicável às regiões do Leste da Alemanha,
segundo as quais é possível um período sem reembolso
de dois anos e meio e uma taxa de juro inferior em
0,25 % à da vertente aplicável às regiões da parte
ocidental. Neste contexto, importa igualmente assinalar
que o empréstimo foi concedido numa altura em que as
taxas de juro estavam em baixa e que a taxa de referência da Comissão, que era ainda de 5,94 % em
Setembro de 1998, já tinha sido ajustada para 4,87 %
em Novembro de 1998.

(32)

À luz destas informações, a medida em causa parece
corresponder às condições do Mittelstandsprogramm,
não sendo assim necessário proceder a uma apreciação
mais pormenorizada.

IV. APRECIAÇÃO

1. Garantias constituídas no quadro da privatização
(27)

No que respeita às garantias sobre os créditos de tesouraria de 5,5 milhões de marcos alemães e de uma linha
de crédito de 5,5 milhões de marcos alemães disponibili-

(1) Bundesbürgschaftsprogramm (Ost), SG (91) D/13344 de 15.7.1991
(N 297/91).
(2) KfW Mittelstandsprogramm Ost [SG (96) D/3475 de 29.3.1996
(NN 24/96)]

A Comissão tem em conta as explicações transmitidas
pela Alemanha, segundo as quais as garantias só cobriam
65 % dos créditos e terminavam em 31 de Dezembro de
2002. Importa assinalar, além disso, que a repartição
interna entre o Governo federal e o Land, de que a
Comissão foi informada por carta de 26 de Junho de
1995, não teve por efeito alterar o limiar do auxílio ou
de outras obrigações fixadas pelo regime. Por conseguinte, estas medidas parecem preencher as condições
do regime em causa, não tendo assim que ser apreciadas
no quadro da presente decisão.
2. Garantia de 80 % concedida durante o processo
de liquidação

4. Empréstimo concedidos pelo BvS durante o
processo de liquidação
(26)

7.8.2003

7.8.2003
(33)

(34)
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Por conseguinte, não é necessário apreciar, no âmbito da
presente decisão, as medidas em conformidade com
regimes autorizados.
Consequentemente, apenas o empréstimo de 9,5 milhões
de marcos alemães (4,9 milhões de euros), concedido
pelo BvS, em 1997, durante o processo de liquidação,
deve ainda ser considerado como auxílio ad hoc.
4. Empréstimo concedido pelo BvS durante o
processo de liquidação

(35)

(36)

A Comissão verifica que o auxílio ad hoc remanescente,
ou seja, o empréstimo do BvS de 9,5 milhões de marcos
alemães (4,9 milhões de euros) foi entretanto reembolsado, com uma taxa de juro de 6 %. Verifica igualmente
que a taxa de referência que utiliza para o cálculo dos
juros para efeitos de recuperação dos auxílios incompatíveis se elevava a 5,54 % na altura da concessão do
empréstimo.
Tendo em conta o que precede, a Comissão conclui que
o auxílio estatal susceptível de ser incompatível, ou seja,
o empréstimo de 9,5 milhões de marcos alemães (4,9
milhões de euros) concedido pelo BvS, foi restituído e
que as eventuais distorções de concorrência resultantes
da concessão do referido auxílio foram assim eliminadas.

L 199/39
V. CONCLUSÃO

(37)

Fica assim desprovido de objecto o procedimento formal
de investigação nos termos do n.o 2 do artigo 88.o do
Tratado CE no que se refere à medida em apreço,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
É encerrado o procedimento formal de investigação nos termos
do n.o 2 do artigo 88.o do Tratado CE, a que foi dado início em
20 de Dezembro de 2001, relativamente a um auxílio concedido pela Alemanha a favor da Heckert Werkzeugmaschinen
GmbH, Chemnitz.
Artigo 2.o
A Alemanha é destinatária da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 30 de Abril de 2003.
Pela Comissão
Mario MONTI

Membro da Comissão

