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

REGULAMENTO (CE) N.o 785/2004 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 21 de Abril de 2004
relativo aos requisitos de seguro para transportadoras aéreas e operadores de aeronaves

atentados terroristas nos Estados Unidos, a Comissão
anunciou a sua intenção de analisar os montantes e as
condições de seguro exigidos para a concessão de licenças de exploração por parte dos Estados-Membros, com
o objectivo de assegurar uma abordagem harmonizada.
A Comissão declarou igualmente, na sua comunicação
de 2 de Julho de 2002, sobre os seguros no sector do
transporte aéreo, na sequência dos atentados terroristas
de 11 de Setembro de 2001 nos Estados Unidos, que iria
continuar a acompanhar a evolução no mercado dos
seguros da aviação no que se refere à revisão dos montantes e das condições do seguro exigidos para a concessão de licenças de exploração por parte dos Estados-Membros.

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
nomeadamente o n.o 2 do artigo 80.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social
Europeu (2),
Após consulta ao Comité das Regiões,
Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (3),

(5)

Pela sua Decisão 2001/539/CE do Conselho (4), a Comunidade assinou a Convenção de Montreal para a unificação de certas regras relativas ao transporte aéreo internacional, aprovada em 28 de Maio de 1999, em Montreal, («Convenção de Montreal»), que estabeleceu novas
regras relativas à responsabilidade em caso de acidente
no transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens e
carga. Espera-se que tais regras substituam as estabelecidas na Convenção de Varsóvia de 1929 e subsequentes
alterações.

(6)

O artigo 50.o da Convenção de Montreal impõe às partes a obrigação de garantir que as transportadoras aéreas
disponham de um seguro adequado para cobrir as responsabilidades decorrentes dessa convenção. A Convenção de Varsóvia de 1929 e suas subsequentes alterações
continuarão em vigor a par da Convenção de Montreal
por um prazo indeterminado; ambas as convenções prevêem a possibilidade de responsabilidade ilimitada.

(7)

O artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 2407/92 do Conselho, de 23 de Julho de 1992, relativo à concessão de
licenças às transportadoras aéreas (5) impõe a estas a
subscrição de um seguro que cubra a responsabilidade
em caso de acidente, em especial relativamente a passageiros, bagagens, carga, correio e terceiros sem, no
entanto, especificar montantes mínimos nem condições
de seguro.

Considerando o seguinte:
(1)

No quadro da política comum de transportes, e a fim de
promover a protecção dos consumidores, é importante
garantir um nível mínimo de seguro adequado para
cobrir a responsabilidade das transportadoras aéreas em
relação a passageiros, bagagens, carga e terceiros.

(2)

No mercado comunitário da aviação, a distinção entre
transporte aéreo nacional e internacional foi suprimida,
sendo, por conseguinte, conveniente prever requisitos
mínimos de seguro para as transportadoras aéreas
comunitárias.

(3)

(4)

É necessária uma actuação comum para garantir que
esses requisitos se apliquem igualmente às transportadoras aéreas de países terceiros, de modo a assegurar condições equitativas de concorrência com as transportadoras aéreas comunitárias.
Na sua comunicação de 10 de Outubro de 2001 relativa
às consequências para o sector do transporte aéreo dos

(1) JO C 20 E de 28.1.2003, p. 193.
(2) JO C 95 de 23.4.2003, p. 16.
(3) Parecer do Parlamento Europeu de 13 de Maio de 2003 (ainda não
publicado no Jornal Oficial), posição comum do Conselho de 5 de
Dezembro de 2003 (JO C 54 E de 2.3.2004, p. 40), posição do Parlamento Europeu de 11 de Março de 2004 (ainda não publicada no
Jornal Oficial) e decisão do Conselho de 30 de Março de 2004.

(4) JO L 194 de 18.7.2001, p. 38.
(5) JO L 240 de 24.8.1992, p. 1.
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(8)

Convém ter em conta que a Conferência Europeia da
Aviação Civil adoptou, em 13 de Dezembro de 2000, a
resolução CEAC/25-1 sobre os níveis mínimos da cobertura do seguro de responsabilidade civil relativamente a
passageiros e a terceiros, que foi alterada em 27 de
Novembro de 2002.

(9)

É necessário definir requisitos mínimos de seguro para
cobrir os passageiros, as bagagens, a carga e terceiros,
aplicáveis a transportadoras aéreas e operadores de aeronaves que operam voos no interior de, para, a partir de,
ou sobre o território de um Estado-Membro, incluindo
as respectivas águas territoriais.

(10)

As obrigações de seguro devem recair sobre as transportadoras aéreas que possuem uma licença de exploração
válida, e no caso de transportadoras aéreas comunitárias
uma licença de exploração concedida nos termos do
Regulamento (CEE) n.o 2407/92. A ausência ou expiração da referida licença não liberta a empresa dessa obrigação.

(11)

Embora a Convenção de Montreal regulamente especificamente a responsabilidade em relação a passageiros,
bagagens e carga, a responsabilidade em relação ao correio está sujeita, nos termos do artigo 2.o da convenção,
a «regras aplicáveis à relação entre as transportadoras e
as administrações postais». Na Comunidade, o seguro de
responsabilidade nesta matéria encontra-se suficientemente regulamentado no artigo 7.o do Regulamento
(CEE) n.o 2407/92.

(12)

Não deve ser exigido um seguro obrigatório às aeronaves do Estado e a certos outros tipos de aeronaves.

(13)

(14)

(15)

A cobertura mínima de seguro deve ser prevista em
situações em que uma transportadora aérea ou um operador de aeronave seja responsável por passageiros,
bagagens, carga e terceiros, nos termos das regras constantes das convenções internacionais, do direito comunitário ou do direito nacional, sem interferir com as referidas regras.
O seguro deve cobrir a responsabilidade específica da
aviação em relação a passageiros, bagagens, carga e terceiros. No que se refere a passageiros, bagagens e carga,
o seguro deve cobrir os casos de morte e de lesões corporais causadas por acidentes bem como os casos de
perda, destruição ou danos de bagagens e carga. No
tocante a terceiros, o seguro deve cobrir os casos de
morte, lesões corporais e danos causados a bens por acidentes.
O presente regulamento não deve ser interpretado no
sentido de exigir uma duplicação do seguro. Na medida
em que a transportadora contratual e a transportadora
de facto na acepção do artigo 39.o da Convenção de
Montreal possam ser declaradas responsáveis pelos mesmos danos, os Estados-Membros podem estabelecer
medidas específicas para evitar a duplicação do seguro.
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(16)

Embora os montantes globais constituam uma prática
de mercado reconhecida que pode ser favorável à segurabilidade, designadamente para os riscos de guerra e
terrorismo, permitindo às seguradoras um melhor controlo das suas responsabilidades, esta prática não isenta
uma transportadora aérea ou um operador de aeronave
da obrigação de respeitar os requisitos mínimos de
seguro quando o montante global fixado no seu contrato de seguro é atingido.

(17)

É necessário exigir que as transportadoras aéreas forneçam prova de que respeitam, em qualquer momento, os
requisitos mínimos de seguro para cobertura da responsabilidade estabelecidos no presente regulamento. No
que se refere às transportadoras aéreas comunitárias e
aos operadores de aeronaves que utilizem aeronaves
registadas na Comunidade, a apresentação da prova de
seguro num Estado-Membro deve ser suficiente para
todos os Estados-Membros, uma vez que o referido
seguro foi celebrado por uma empresa autorizada para
o efeito ao abrigo da legislação em vigor.

(18)

No que respeita aos sobrevoos do território de um Estado-Membro por transportadoras aéreas não comunitárias ou por aeronaves registadas fora da Comunidade,
que não envolvam a aterragem ou descolagem no território de um Estado-Membro, qualquer Estado-Membro
sobrevoado pode, nos termos do direito internacional,
exigir prova do cumprimento dos requisitos de seguro
previstos no presente regulamento, procedendo nomeadamente à realização de controlos aleatórios.

(19)

Os requisitos mínimos de seguro devem ser revistos
após um determinado prazo.

(20)

Os procedimentos de controlo da aplicação dos requisitos mínimos de seguro devem ser transparentes e nãodiscriminatórios, não devendo impedir, de forma alguma, a livre circulação de mercadorias, pessoas, serviços
e capitais.

(21)

As medidas necessárias à execução do presente regulamento serão aprovadas nos termos da Decisão
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999,
que fixa as regras do exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (1).

(22)

Os Estados-Membros devem dispor da faculdade de
introduzir novas regras para estabelecer uma cobertura
adequada da responsabilidade específica da aviação relativamente a pontos não abrangidos pelo presente regulamento, sempre que essas regras se afigurem necessárias.

(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (rectificação na JO L 269 de
19.10.1999, p. 45).
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(24)
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Em declaração conjunta dos respectivos ministros dos
Negócios Estrangeiros, feita em Londres em 2 de
Dezembro de 1987, o Reino de Espanha e o Reino
Unido chegaram a acordo sobre um regime destinado a
cooperar mais estreitamente na utilização do aeroporto
de Gibraltar. Tal acordo ainda não começou a ser aplicado.
Dado que os objectivos do presente regulamento,
nomeadamente a introdução de requisitos mínimos de
seguro, pode contribuir para a realização dos objectivos
do mercado interno mediante a redução das distorções
de concorrência, não podem ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros e podem por isso, sê-lo de
forma mais eficaz a nível comunitário, a Comunidade
pode aprovar medidas de acordo com o princípio da
subsidariedade tal como consta do artigo 5.o do Tratado.
De acordo com o princípio da proporcionalidade, enunciado no mesmo artigo, o presente regulamento limita-se ao mínimo exigido para alcançar esses objectivos,

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Objectivo
1.
O presente regulamento tem por objectivo estabelecer
requisitos mínimos de seguro para as transportadoras aéreas e
operadores de aeronaves em relação a passageiros, bagagens,
carga e terceiros.

e) Papagaios;
f)

Pára-quedas (incluindo pára-quedas ascensionais rebocados);

g) Aeronaves, incluindo os planadores, com um peso máximo
à descolagem (MTOM) inferior a 500 kg, bem como os
ultraleves, que
— sejam utilizados para fins não comerciais, ou que
— sejam utilizados em operações de instrução de voo a
nível local que
não envolvam o cruzamento de fronteiras internacionais,
no que diz respeito às obrigações em matéria de seguros
decorrentes do presente regulamento e relacionadas com
os riscos de guerra e de terrorismo.
3.
A aplicação do presente regulamento ao aeroporto de
Gibraltar entende-se sem prejuízo das posições jurídicas do
Reino de Espanha e do Reino Unido relativamente ao diferendo
sobre a soberania do território em que o aeroporto se encontra
situado.
4.
A aplicação do presente regulamento a Gibraltar fica suspensa até que seja aplicado o regime previsto na declaração
conjunta dos ministros dos Negócios Estrangeiros do Reino de
Espanha e do Reino Unido, de 2 de Dezembro de 1987. Os
Governos de Espanha e do Reino Unido devem informar o
Conselho da data de início de aplicação desse regime.

2.
Em relação ao transporte de correio, os requisitos de
seguro são os previstos no Regulamento (CEE) n.o 2407/92 e
na legislação nacional dos Estados-Membros.

Artigo 2.o
Âmbito de aplicação
1.
O presente regulamento aplica-se a todas as transportadoras aéreas e a todos os operadores de aeronaves que operam
voos no interior do, para, a partir do ou sobre o território de
um Estado-Membro, a que é aplicável o Tratado.
2.

L 138/3

Artigo 3.o
Definições
Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
a) «Transportadora aérea» uma empresa de transporte aéreo
titular de uma licença de exploração válida;
b) «Transportadora aérea comunitária» uma transportadora
aérea titular de uma licença de exploração válida concedida
por um Estado-Membro nos termos do Regulamento (CEE)
n.o 2407/92;

O presente regulamento não se aplica a:

a) Aeronaves do Estado a que se refere a alínea b) do artigo
3.o da Convenção relativa à Aviação Civil Internacional,
assinada em Chicago em 7 de Dezembro de 1944;

c) «Operador de aeronave» a pessoa ou entidade, que não
seja uma transportadora aérea, que disponha de forma contínua e real da utilização ou exploração da aeronave; presume que o operador é a pessoa singular ou colectiva em
cujo nome está registada a aeronave, a menos que aquela
possa provar que o operador é outra pessoa;

b) Aeromodelos de MTOM inferior a 20 kg;
d) «Voo»
c) Aeronaves lançadas por impulso humano (incluindo parapentes e asas delta com motores);
d) Balões cativos;

— no que se refere a passageiros e bagagens não despachadas, o período de transporte dos passageiros em
aeronave, incluindo o seu embarque e desembarque,
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— no que se refere à carga e às bagagens despachadas, o
período de transporte das bagagens e da carga desde o
momento em que estas são confiadas à transportadora
aérea, até ao momento em que são entregues ao legítimo destinatário,
— no que se refere a terceiros, a utilização de uma aeronave desde o momento em que os motores são accionados para circulação na placa ou descolagem até ao
em que, na placa, os motores ficam completamente
parados; adicionalmente, a deslocação de uma aeronave
por reboque e veículos de retromovimento assistido em
plataformas de elevação de aeronaves, ou por forças
que estão normalmente na origem do impulso e do
alteamento de uma aeronave, nomeadamente as correntes atmosféricas;
e) «DSE» os direitos de saque especiais, tal como definidos
pelo Fundo Monetário Internacional;
f)

«MTOM» a massa máxima à descolagem («Maximum Take
Off Mass»), que corresponde a um valor certificado específico de cada tipo de aeronave, constante do certificado de
aeronavegabilidade da aeronave;

g) «Passageiro» qualquer pessoa que efectua um voo com o
consentimento da transportadora aérea ou do operador de
aeronave, excluindo os elementos do pessoal de voo e de
cabine em serviço no voo em questão;
h) «Terceiro» qualquer pessoa colectiva ou singular, com
excepção dos passageiros e dos elementos do pessoal de
voo e de cabine em serviço no voo em questão;
i)

«Operação comercial» uma operação contra remuneração
e/ou aluguer.
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3.
O presente regulamento não prejudica as regras relativas
à responsabilidade decorrente:

— de convenções internacionais em que são partes os Estados-Membros e/ou a Comunidade,

— da legislação comunitária, e

— da legislação nacional dos Estados-Membros.

Artigo 5.o

Cumprimento do regulamento

1.
As transportadoras aéreas e, quando solicitados, os operadores de aeronaves, a que se refere no artigo 2.o, devem produzir prova do cumprimento dos requisitos de seguro estabelecidos no presente regulamento, depositando junto das autoridades competentes do Estado-Membro em causa, um certificado
de seguro ou qualquer outro elemento de prova de seguro válido.

2.
Para efeitos do presente artigo, «Estado-Membro em questão» é o Estado-Membro que concede a licença de exploração à
transportadora comunitária ou o Estado-Membro em que está
registada a aeronave do operador de aeronave. Em relação às
transportadoras aéreas não comunitárias e aos operadores de
aeronaves que utilizam aeronaves registadas fora da Comunidade, «Estado-Membro em questão» é o Estado-Membro de destino ou de partida dos voos.

Artigo 4.o
Princípios do seguro
1.
As transportadoras aéreas e os operadores de aeronaves
referidos no artigo 2.o devem dispor de um seguro, nos termos
do presente regulamento, que cubra a responsabilidade específica da aviação em relação a passageiros, bagagens, carga e terceiros. Os riscos cobertos incluirão actos de guerra, terrorismo,
sequestro de aeronaves, actos de sabotagem, apreensão ilícita
de aeronaves e distúrbios do foro civil.
2.
As transportadoras aéreas e os operadores de aeronaves
devem assegurar a existência de uma cobertura mínima de
seguro para todos os voos, independentemente do facto de a
aeronave utilizada ser sua propriedade ou de se encontrar à
sua disposição mediante qualquer acordo de locação, ou
mediante um acordo de operações conjuntas, de franchise, de
partilha de códigos ou de qualquer outro acordo da mesma
natureza.

3.
Em derrogação do n.o 1, os Estados-Membros sobrevoados podem exigir que as transportadoras aéreas e os operadores de aeronaves referidos no artigo 2.o produzam prova da
existência de seguro válido nos termos do presente regulamento.

4.
Em relação às transportadoras aéreas comunitárias e aos
operadores de aeronaves que utilizam aeronaves registadas na
Comunidade, o depósito da prova de seguro no Estado-Membro a que se refere o n.o 2 é suficiente para todos os Estados-Membros, sem prejuízo da aplicação do n.o 6 do artigo 8.o

5.
Em casos excepcionais de ruptura do mercado segurador,
a Comissão pode determinar, de acordo com o procedimento
previsto no n.o 2 do artigo 9.o, as medidas adequadas para a
aplicação do n.o 1.
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Artigo 6.o
Seguro relativo à da responsabilidade por passageiros,
bagagens e carga
1.
No que respeita à responsabilidade por passageiros, a
cobertura mínima do seguro é de 250 000 DSE por passageiro.
No entanto, no que se refere a operações não comerciais de
aeronaves de MTOM igual ou inferior a 2 700 kg, os Estados-Membros podem fixar uma cobertura mínima do seguro inferior, desde que essa cobertura seja de pelo menos 100 000
DSE por passageiro.
2.
No que respeita à responsabilidade por bagagens, a cobertura mínima do seguro é de 1 000 DSE por passageiro em operações comerciais.
3.
No que respeita à responsabilidade por danos da carga,
destruição, perda ou atraso na entrega desta, a cobertura
mínima do seguro é de 17 DSE por quilograma em operações
comerciais.
4.
Os n.os 1, 2 e 3 não se aplicam aos voos sobre o território dos Estados-Membros, efectuados por transportadoras
aéreas não comunitárias e por operadores de aeronaves que
utilizem aeronaves registadas fora da Comunidade, que não
envolvam a aterragem ou a descolagem no referido território.
5.
Em conformidade com o procedimento previsto no n.o 2
do artigo 9.o e sempre que necessário, os montantes referidos
no presente artigo podem ser modificados quando as alterações
dos acordos internacionais relevantes o justifiquem.

Artigo 7.o
Seguro relativo à responsabilidade por terceiros
1.
No que diz respeito à responsabilidade por terceiros, é a
seguinte a cobertura mínima do seguro por acidente, para
qualquer aeronave:
Categoria

MTOM
(kg)

Seguro mínimo
(milhões de DSE)

1

< 500

0,75

2

< 1 000

1,5

3

< 2 700

3

4

< 6 000

7

5

< 12 000

18

6

< 25 000

80

7

< 50 000

150

8

< 200 000

300

9

< 500 000

500

10

¯ 500 000

700
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Se, em qualquer momento, um seguro para cobertura de danos
a terceiros devido a risco de actos de guerra ou terrorismo não
estiver disponível para que a transportadora aérea ou operador
de aeronave, numa base por acidente, a referida transportadora
aérea ou operador de aeronave pode cumprir a sua obrigação
subscrevendo um seguro numa base global. A Comissão acompanhará de perto a aplicação desta disposição a fim de garantir
que esse montante global seja pelo menos equivalente ao montante correspondente fixado na tabela.

2.
Os valores referidos no presente artigo podem ser modificados, sempre que necessário, quando alterações dos acordos
internacionais relevantes justificarem a necessidade de tal
modificação, de acordo com o procedimento estabelecido no
n.o 2 do artigo 9.o

Artigo 8.o

Execução e sanções

1.
Os Estados-Membros devem garantir o cumprimento do
disposto no presente regulamento pelas transportadoras aéreas
e operadores de aeronaves a que se refere o artigo 2.o

2.
Para efeitos do n.o 1 e sem prejuízo do n.o 7, no que respeita aos sobrevoos por transportadoras aéreas não comunitárias ou por aeronaves registadas fora da Comunidade, que não
envolvam a aterragem ou descolagem no território de um Estado-Membro, bem como no que se refere às escalas efectuadas
por essas aeronaves em Estados-Membros para fins não comerciais, o Estado-Membro em questão pode exigir que lhe seja
apresentada prova do cumprimento dos requisitos mínimos de
seguro previstos no presente regulamento.

3.
Se necessário, os Estados-Membros podem solicitar à
transportadora aérea, ao operador da aeronave ou à seguradora
em causa a apresentação de provas suplementares.

4.
Os Estados-Membros devem instituir um sistema de sanções por infracções ao presente regulamento. Estas sanções
devem ser eficazes, proporcionais e dissuasoras.

5.
Em relação às transportadoras aéreas comunitárias, estas
sanções podem incluir a cancelamento da licença de exploração, nos termos das disposições aplicáveis da legislação comunitária.

6.
Em relação às transportadoras aéreas não comunitárias e
aos operadores de aeronaves que utilizem aeronaves registadas
fora da Comunidade, as sanções podem incluir a recusa de
aterragem no território de um Estado-Membro.
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7.
Sempre que os Estados-Membros considerarem que as
condições estabelecidas no presente regulamento não são respeitadas, não devem autorizar a descolagem da aeronave,
excepto no caso de a transportadora aérea ou o operador da
aeronave em causa terem apresentado prova de um seguro adequado, de acordo com o presente regulamento.

4.
O comité pode, além disso, ser consultado pela Comissão
sobre qualquer outra matéria relacionada com a aplicação do
presente regulamento.

Artigo 9.o

Relatório e cooperação

Procedimento de comité

1.
A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e ao
Conselho um relatório sobre a aplicação do presente regulamento, até 30 de Abril de 2008.

1.
A Comissão será assistida pelo comité instituído no artigo
11.o do Regulamento (CEE) n.o 2408/92, de 23 de Julho de
2003, relativo ao acesso das transportadoras aéreas comunitárias às rotas aéreas intracomunitárias (1).

Artigo 10.o

2.
Mediante pedido, os Estados-Membros devem fornecer à
Comissão informações sobre a aplicação do presente regulamento.

2.
Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 5.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.o
O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisão
1999/468/CE é de três meses.
3.

O comité aprovará o seu regulamento interno.

Artigo 11.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor 12 meses após a data
da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Estrasburgo, em 21 de Abril de 2004.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P. COX

D. ROCHE

(1) JO L 240 de 24.8.1992, p. 8. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1882/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
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DECISÃO N.o 786/2004/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 21 de Abril de 2004
que altera as Decisões n.os 1720/1999/CE, 253/2000/CE, 508/2000/CE, 1031/2000/CE, 1445/2000/CE,
163/2001/CE, 1411/2001/CE, 50/2002/CE, 466/2002/CE, 1145/2002/CE, 1513/2002/CE, 1786/2002/CE,
291/2003/CE e 20/2004/CE com vista a adaptar os montantes de referência para ter em conta o
alargamento da União Europeia

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA,

— n.o 508/2000/CE, de 14 de Fevereiro de 2000, que cria o
programa «Cultura 2000» (4),

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 129.o, o n.o 2 do seu artigo
137.o, os seus artigos 149.o e 150.o, o n.o 5 do seu artigo 151.o,
os seus artigos 152.o, 153.o e 156.o, o n.o 1 do seu artigo
166.o, o n.o 1 do seu artigo 175.o e o seu artigo 285.o,

— n.o 1031/2000/CE, de 13 de Abril de 2000, que cria o programa comunitário de acção «Juventude» (5),

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social
Europeu,

— n.o 1445/2000/CE, de 22 de Maio de 2000, relativa à aplicação de técnicas de inquéritos areolares e de teledetecção
às estatísticas agrícolas durante o período de
1999-2003 (6),

— n.o 163/2001/CE, de 19 de Janeiro de 2001, relativa a um
programa de formação para os profissionais da indústria
europeia de programas audiovisuais (Media-Formação)
(2001-2005) (7),

Após consulta ao Comité das Regiões,

Deliberando nos termos do artigo

251.o

1

do Tratado ( ),

Considerando o seguinte:

Para ter em conta o alargamento da União Europeia, importa
adaptar o montante de referência, ou o montante global máximo, nas seguintes decisões do Parlamento Europeu e do Conselho:

— n.o 1720/1999/CE, de 12 de Julho de 1999, que adopta
uma série de acções e medidas destinadas a garantir a interoperabilidade das redes transeuropeias para o intercâmbio
electrónico de dados entre administrações (IDA) e o acesso
a essas redes (2),

— n.o 253/2000/CE, de 24 de Janeiro de 2000, que cria a
segunda fase do programa de acção comunitário em matéria de educação «Sócrates» (3),
(1) Parecer do Parlamento Europeu de 9 de Março de 2004 (ainda não
publicado no Jornal Oficial) e decisão do Conselho de 5 de Abril de
2004.
(2) JO L 203 de 3.8.1999, p. 9. Decisão alterada pela Decisão n.o
2045/2002/CE (JO L 316 de 20.11.2002, p. 1).
(3) JO L 28 de 3.2.2000, p. 1. Decisão alterada pela Decisão n.o
451/2003/CE (JO L 69 de 13.3.2003, p. 6).

— n.o 1411/2001/CE, de 27 de Junho de 2001, relativa a um
quadro comunitário de cooperação para o desenvolvimento
urbano sustentável (8),

— n.o 50/2002/CE, de 7 de Dezembro de 2001, que estabelece um programa de acção comunitária de incentivo à
cooperação entre os Estados-Membros em matéria de luta
contra a exclusão social (9),

— n.o 466/2002/CE, de 1 de Março de 2002, que estabelece
um programa comunitário de acção para a promoção das
organizações não governamentais dedicadas principalmente
à protecção do ambiente (10),

— n.o 1145/2002/CE, de 10 de Junho de 2002, relativa a
medidas comunitárias de incentivo no domínio do emprego (11),
(4) JO L 63 de 10.3.2000, p. 1. Decisão alterada pela Decisão n.o
626/2004/CE (JO L 99 de 3.4.2004, p. 3).
(5) JO L 117 de 18.5.2000, p. 1.
(6) JO L 163 de 4.7.2000, p. 1. Decisão alterada pela Decisão n.o
2066/2003/CE (JO L 309 de 26.11.2003, p. 9).
(7) JO L 26 de 27.1.2001, p. 1.
(8) JO L 191 de 13.7.2001, p. 1.
(9) JO L 10 de 12.1.2002, p. 1. Decisão alterada pelo Acto de Adesão
de 2003.
(10) JO L 75 de 16.3.2002, p. 1.
(11) JO L 170 de 29.6.2002, p. 1.
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— n.o 1513/2002/CE, de 27 de Junho de 2002, relativa ao
sexto programa-quadro da Comunidade Europeia de acções
em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e
demonstração que visam contribuir para a realização do
espaço europeu da investigação e para a inovação
(2002-2006) (1); o montante adaptado deve ser aplicado
para a execução, nos termos do n.o 3 do artigo 166.o do
Tratado, de todas as actividades previstas por este programa-quadro,

30.4.2004

Artigo 3.o
O artigo 3.o da Decisão n.o 508/2000/CE é alterado do
seguinte modo:
1. O título «Orçamento» é substituído pelo título «Financiamento».
2. O primeiro parágrafo é substituído pelo seguinte texto:

— n.o 1786/2002/CE, de 23 de Setembro de 2002, que
aprova um programa de acção comunitária no domínio da
saúde pública (2003-2008) (2),
— n.o 291/2003/CE, de 6 de Fevereiro de 2003, que institui o
Ano Europeu da Educação pelo Desporto 2004 (3),
— n.o 20/2004/CE, de 8 de Dezembro de 2003, que estabelece um quadro geral para o financiamento de actividades
comunitárias em apoio à política dos consumidores da
União Europeia para o período de 2004-2007 (4),

«O enquadramento financeiro para a execução do programa “Cultura 2000”, para o período indicado no artigo
1.o, é de 170,7 milhões de euros.».

Artigo 4.o
O n.o 1 do artigo 9.o da Decisão n.o 1031/2000/CE passa a ter
a seguinte redacção:
«1.
O enquadramento financeiro para a execução do
presente programa, para o período referido no artigo 1.o, é
fixado em 605 milhões de euros.».

DECIDEM:

Artigo 5.o
Artigo 1.o
O artigo 15.o da Decisão n.o 1720/1999/CE passa a ter a
seguinte redacção:
«Artigo 15.o
Financiamento
1.
O enquadramento financeiro para a execução da
acção comunitária prevista na presente decisão, para o
período de 2002-2004, é fixado em 34,9 milhões de
euros.
2.
As dotações anuais são autorizadas pela autoridade
orçamental dentro do limite das perspectivas financeiras.».

Artigo

2.o

O n.o 1 do artigo 10.o da Decisão n.o 253/2000/CE passa a ter
a seguinte redacção:
«1.
O enquadramento financeiro para a execução do
presente programa, para o período referido no artigo 1.o, é
fixado em 2 060 milhões de euros.».
1

()
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

232 de 29.8.2002, p. 1.
271 de 9.10.2002, p. 1.
43 de 18.2.2003, p. 1.
5 de 9.1.2004, p. 1.

O primeiro parágrafo do artigo 3.o da Decisão n.o
1445/2000/CE é substituído pelo seguinte texto:
«O enquadramento financeiro para a execução do presente
programa para o período de 2004-2007 é de 14,75
milhões de euros, dos quais 11 milhões de euros para o
período até 31 de Dezembro de 2006. Para o período a
partir de 1 de Janeiro de 2007, o montante proposto é
considerado confirmado se respeitar, para a fase em questão, as perspectivas financeiras em vigor para o período
iniciado em 1 de Janeiro de 2007.».

Artigo 6.o
No artigo 4.o da Decisão n.o 163/2001/CE, o n.o 5 passa a ter
a seguinte redacção:
«5. O enquadramento financeiro para a execução do
presente programa, para o período referido no artigo 1.o, é
fixado em 52 milhões de euros.».

Artigo 7.o
No n.o 1 do artigo 6.o da Decisão n.o 1411/2001/CE, o primeiro parágrafo passa a ter a seguinte redacção:
«1.
A aplicação do presente quadro de cooperação tem
início em 1 de Janeiro de 2001 e termina em 31 de
Dezembro de 2004. O enquadramento financeiro para a
execução do presente quadro de cooperação é de 14,8
milhões de euros para o período de 2001-2004.».
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Artigo 8.o
No artigo 6.o da Decisão n.o 50/2002/CE, o n.o 1 passa a ter a
seguinte redacção:
«1.
O enquadramento financeiro para a execução do
presente programa, para o período referido no artigo 1.o, é
fixado em 85,04 milhões de euros, incluindo despesas técnicas e administrativas.».
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«1.
O enquadramento financeiro para a execução do
programa durante o período definido no artigo 1.o é de
353,77 milhões de euros, dos quais 227,51 milhões de
euros para o período que termina em 31 de Dezembro de
2006.
Para o período a partir de 1 de Janeiro de 2007, o montante proposto é considerado confirmado se respeitar, para
a fase em questão, as perspectivas financeiras em vigor
para o período iniciado em 1 de Janeiro de 2007.».

Artigo 9.o

Artigo 13.o

No artigo 7.o da Decisão n.o 466/2002/CE, o n.o 2 passa a ter
a seguinte redacção:

O artigo 10.o da Decisão n.o 291/2003/CE é alterado do
seguinte modo:

«2. O enquadramento financeiro para a execução do
presente programa relativamente ao período compreendido
entre 2002 e 2006 é de 34,3 milhões de euros.».
Artigo 10.o

1. O título «Orçamento» é substituído pelo título «Financiamento».
2. O n.o 1 passa a ter a seguinte redacção:
«1.
O enquadramento financeiro para a execução da presente decisão é fixado em 12,1 milhões de euros.».

No artigo 12.o da Decisão n.o 1145/2002/CE, o n.o 1 passa a
ter a seguinte redacção:
«1.
O enquadramento financeiro para a execução das
actividades comunitárias previstas na presente decisão, para
o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2002 e 31
de Dezembro de 2006, é de 62,3 milhões de euros.».
Artigo 11.o
A Decisão n.o 1513/2002/CE é alterada do seguinte modo:
1. No artigo 2.o, o n.o 1 passa a ter a seguinte redacção:
«1.
O montante global máximo da participação financeira da Comunidade para o conjunto do sexto programa-quadro eleva-se a 17 883 milhões de euros, sendo a quota-parte de cada uma das acções fixada no anexo II.».
2. O anexo II passa a ter a redacção que consta do anexo da
presente decisão.
Artigo 12.o
No n.o 1 do artigo 7.o da Decisão n.o 1786/2002/CE, o primeiro parágrafo é substituído pelo texto seguinte:

Artigo 14.o
Os n.os 1 e 2 do artigo 5.o da Decisão n.o 20/2004/CE passam
a ter a seguinte redacção:
«1.
O enquadramento financeiro para execução da presente decisão, para o período de 1 de Janeiro de 2004 a 31
de Dezembro de 2007, é fixado em 81,8 milhões de euros,
dos quais 60,6 milhões de euros para o período que termina em 31 de Dezembro de 2006.
2.
Para o período a partir de 1 de Janeiro de 2007, o
montante proposto é considerado confirmado se respeitar,
para a fase em questão, as perspectivas financeiras em
vigor para o período iniciado em 1 de Janeiro de 2007.».
Artigo 15.o
A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação
no Jornal Oficial da União Europeia.

Feito em Estrasburgo, em 21 de Abril de 2004.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P. COX

D. ROCHE
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ANEXO
«ANEXO II
MONTANTE GLOBAL MÁXIMO, QUOTAS-PARTES E DISTRIBUIÇÃO INDICATIVA
O montante financeiro global máximo e as quotas-partes indicativas das diferentes acções, tal como mencionadas no
artigo 164.o do Tratado:
(em milhões de euros)

Primeira acção (1)

15 174

Segunda acção (2)

658

Terceira acção (3)

319

Quarta acção (4)

1 732
Montante global máximo

17 883

(1) Abrangendo as acções executadas na rubrica “Orientação e integração da investigação comunitária”, com excepção das acções de
cooperação internacional, as acções em matéria de infra-estruturas de investigação e sobre o tema “Ciência e sociedade” executadas
no âmbito da “Estruturação do espaço europeu da investigação”, bem como as desenvolvidas no âmbito do “Reforço das bases do
espaço europeu da investigação”.
(2) Abrangendo as acções de cooperação internacional desenvolvidas na rubrica “Orientação e integração da investigação comunitária”,
nos domínios prioritários temáticos e no âmbito das “Acções específicas abrangendo um campo mais vasto de investigação”.
(3) Abrangendo as acções específicas sobre o tema “Investigação e inovação” desenvolvidas no âmbito da “Estruturação do espaço europeu da investigação” em complemento das acções em matéria de inovação levadas a cabo no âmbito das acções da rubrica “Orientação e integração da investigação comunitária”.
4
( ) Abrangendo as acções em matéria de recursos humanos e de apoio à mobilidade desenvolvidas no âmbito da “Estruturação do
espaço europeu da investigação”.
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Estas acções serão distribuídas pelos capítulos seguintes (com a repartição financeira indicativa):
(em milhões de euros)

1. Orientação e integração da investigação comunitária

14 682

Prioridades temáticas (1)

12 438

Ciências da vida, genómica e biotecnologia para a saúde (2)

2 514

— Genómica avançada e suas aplicações na saúde

1 209

— Luta contra as principais doenças

1 305
3

Tecnologias da sociedade da informação ( )

3 984

Nanotecnologias e nanociências, materiais multifuncionais baseados no conhecimento e novos processos e dispositivos de produção

1 429

Aeronáutica e espaço

1 182

Qualidade e segurança alimentar
Desenvolvimento sustentável, alterações globais e ecossistemas

753
2 329

— Sistemas energéticos sustentáveis

890

— Transportes de superfície sustentáveis

670

— Alterações globais e ecossistemas

769

Cidadãos e governação na sociedade do conhecimento

247

Actividades específicas abrangendo um campo mais vasto de investigação

1 409

Políticas de apoio e previsão das necessidades científicas e tecnológicas

590

Actividades horizontais de investigação com a participação das
PME

473

Medidas específicas de apoio à cooperação internacional (4)

346

Actividades não nucleares do Centro Comum de Investigação

835

2. Estruturação do espaço europeu da investigação
Investigação e inovação

319

Recursos humanos
Infra-estruturas de investigação

2 854

1 732
(5)

Ciência e sociedade

715
88

3. Reforço das bases do espaço europeu da investigação
Apoio à coordenação das actividades
Apoio ao desenvolvimento coerente das políticas

347
292
55
Total

1

()
(2)
(3)
(4)

17 883

Dos quais pelo menos 15 % para as PME.
Incluindo um máximo de 475 milhões de euros para a investigação ligada ao cancro.
Incluindo um máximo de 110 milhões de euros para o desenvolvimento de Géant e de GRID.
Este montante de 346 milhões de euros destina-se a financiar medidas específicas de apoio à cooperação internacional com a participação dos países em desenvolvimento, dos países mediterrâneos (com a inclusão dos países dos Balcãs Ocidentais), bem como da
Rússia e dos novos Estados independentes (NEI). Um montante de 312 milhões de euros está igualmente afectado ao financiamento
da participação das organizações de países terceiros nas “Prioridade temáticas” e nas “Actividades específicas abrangendo um campo
mais vasto de investigação”, ascendendo assim o montante total destinado à cooperação internacional a 658 milhões de euros. Estarão disponíveis na secção 2.2 “Recursos humanos e mobilidade” recursos suplementares para financiar a formação no domínio da
investigação para investigadores de países terceiros na Europa.
(5) Incluindo um máximo de 218 milhões de euros para o desenvolvimento de Géant e GRID.»
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DECISÃO N.o 787/2004/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 21 de Abril de 2004
que altera a Decisão 96/411/CE do Conselho e as Decisões n.os 276/1999/CE, 1719/1999/CE,
2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE e
2256/2003/CE com vista a adaptar os montantes de referência para ter em conta o alargamento da
União Europeia

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 95.o, o n.o 2 do seu artigo
153.o, o n.o 1 do seu artigo 156.o, o n.o 3 do seu artigo 157.o,
o n.o 1 do seu artigo 175.o e o seu artigo 285.o,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social
Europeu,

Após consulta ao Comité das Regiões,

— n.o 1719/1999/CE, de 12 de Julho de 1999, relativa a uma
série de orientações, incluindo a identificação de projectos
de interesse comum, respeitantes a redes transeuropeias
para o intercâmbio electrónico de dados entre administrações (IDA) (4),

— n.o 2850/2000/CE, de 20 de Dezembro de 2000, que
define um quadro comunitário para a cooperação no
domínio da poluição marinha acidental ou deliberada (5),

— n.o 507/2001/CE, de 12 de Março de 2001, relativa a um
conjunto de acções referentes à rede transeuropeia de recolha, produção e difusão das estatísticas das trocas de bens
intra e extracomunitárias (Edicom) (6),

— n.o 2235/2002/CE, de 3 de Dezembro de 2002, relativa à
adopção de um programa comunitário destinado a melhorar o funcionamento dos sistemas de tributação no mercado interno (programa Fiscalis 2003-2007) (7),

Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (1),

— n.o 2367/2002/CE, de 16 de Dezembro de 2002, relativa
ao programa estatístico comunitário de 2003 a 2007 (8),

Considerando o seguinte:

— n.o 253/2003/CE, de 6 de Fevereiro de 2003, que aprova
um programa de acção no domínio aduaneiro na Comunidade («Alfândega 2007») (9),

Para ter em conta o alargamento da União Europeia, importa
adaptar o montante de referência da Decisão 96/411/CE do
Conselho, de 25 de Junho de 1996, relativa ao aperfeiçoamento
das estatísticas agrícolas comunitárias (2), e das seguintes decisões do Parlamento Europeu e do Conselho:

— n.o 1230/2003/CE, de 26 de Junho de 2003, que aprova o
programa plurianual de acções no domínio da energia:
programa «Energia inteligente — Europa» (2003-2006) (10),

276/1999/CE, de 25 de Janeiro de 1999, que adopta
um plano de acção comunitário plurianual para fomentar
uma utilização mais segura da internet através do combate
aos conteúdos ilegais e lesivos nas redes mundiais (3),

— n.o 2256/2003/CE, de 17 de Novembro de 2003, que
adopta um programa plurianual (2003-2005) de acompanhamento do plano de acção eEuropa 2005, difusão das
boas práticas e reforço da segurança das redes e da informação (Modinis) (11),

(1) Parecer do Parlamento Europeu de 9 de Março de 2004 (ainda não
publicado no Jornal Oficial) e decisão do Conselho de 5 de Abril de
2004.
(2) JO L 162 de 1.7.1996, p. 14. Decisão com a última redacção que
lhe foi dada pela Decisão n.o 1919/2002/CE (JO L 293 de
29.10.2002, p. 5).
(3) JO L 33 de 6.2.1999, p. 1. Decisão com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1882/2003 (JO L 284 de
31.10.2003, p. 1).

(4) JO L 203 de 3.8.1999, p. 1. Decisão alterada pela Decisão n.o
2046/2002/CE (JO L 316 de 20.11.2002, p. 4).
(5) JO L 332 de 28.12.2000, p. 1.
(6) JO L 76 de 16.3.2001, p. 1.
(7) JO L 341 de 17.12.2002, p. 1.
(8) JO L 358 de 31.12.2002, p. 1.
(9) JO L 36 de 12.2.2003, p. 1.
(10) JO L 176 de 15.7.2003, p. 29.
(11) JO L 336 de 23.12.2003, p. 1.
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ADOPTARAM A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o

Os recursos financeiros afectados às acções previstas na
presente decisão serão inscritos como dotações anuais no
orçamento geral da União Europeia. As dotações anuais
são autorizadas pela autoridade orçamental, dentro dos
limites das perspectivas financeiras.».

No n.o 4 do artigo 6.o da Decisão 96/411/CE, o primeiro parágrafo passa a ter a seguinte redacção:
«4. O enquadramento financeiro para a execução do presente programa, para o período de 2003 a 2007, é de 11,65
milhões de euros dos quais 8,65 milhões de euros para o
período de 2003 a 2006.
Para o período a partir de 1 de Janeiro de 2007, o montante
proposto é considerado confirmado se respeitar, para a fase em
questão, as perspectivas financeiras em vigor para o período
iniciado em 1 de Janeiro de 2007.».

Artigo 2.o
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Artigo 5.o
A Decisão n.o 507/2001/CE é alterada do seguinte modo:
1. No artigo 6.o, o primeiro parágrafo passa a ter a seguinte
redacção:
«O enquadramento financeiro para a execução da acção
comunitária definida na presente decisão, para o período
de 2001 a 2005, é de 53,6 milhões de euros. No anexo II
procede-se a uma repartição indicativa, segundo as categorias de acções previstas no artigo 2.o».

2. O anexo II passa a ter a redacção constante do anexo I da
presente decisão.

No n.o 3 do artigo 1.o da Decisão n.o 276/1999/CE, o primeiro
parágrafo passa a ter a seguinte redacção:
Artigo 6.o
«3. O enquadramento financeiro para a execução do presente plano de acção, para o período de 1 de Janeiro de 1999
a 31 de Dezembro de 2004, é fixado em 39,1 milhões de
euros.».

O artigo 10.o da Decisão n.o 2235/2002/CE passa a ter a
seguinte redacção:
«Artigo 10.o

Artigo 3.o
O artigo 12.o da Decisão n.o 1719/1999/CE é alterado do
seguinte modo:
1. O título «Montante de referência financeira» é substituído
pelo de «Financiamento».
o

2. O n. 1 passa a ter a seguinte redacção:
«1.
O enquadramento financeiro para a execução da
acção comunitária ao abrigo da presente decisão, para o
período de 2002 a 2004, é de 40,6 milhões de euros.».

Artigo 4.o
A alínea c) do artigo 2.o da Decisão n.o 2850/2000/CE passa a
ter a seguinte redacção:
«c) O enquadramento financeiro para a execução da presente
decisão, para o período de 2000 a 2006, é de 12,6 milhões
de euros.

Financiamento
O enquadramento financeiro para a execução do presente programa, durante o período compreendido entre 1 de Janeiro de
2003 e 31 de Dezembro de 2007, é fixado em 67,25 milhões
de euros dos quais 51,9 milhões de euros para o período até
31 de Dezembro de 2006.
Para o período a partir de 1 de Janeiro de 2007, o montante
proposto é considerado confirmado se respeitar, para a fase em
questão, as perspectivas financeiras em vigor para o período
iniciado em 1 de Janeiro de 2007.
As dotações anuais serão autorizadas pela autoridade orçamental, dentro dos limites das perspectivas financeiras.».

Artigo 7.o
Os primeiro e segundo parágrafos do artigo 3.o da Decisão n.o
2367/2002/CE passam a ter a seguinte redacção:
«O enquadramento financeiro para a execução do presente programa para o período de 2003 a 2007 é de 220,6 milhões de
euros, dos quais 170,83 milhões de euros para o período até
31 de Dezembro de 2006.
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Para o período a partir de 1 de Janeiro de 2007, o montante
proposto é considerado confirmado se respeitar, para a fase em
questão, as perspectivas financeiras em vigor para o período
iniciado em 1 de Janeiro de 2007.».
Artigo 8.o
O artigo 14.o da Decisão n.o 253/2003/CE passa a ter a
seguinte redacção:

30.4.2004

1. No n.o 1 do artigo 6.o, o primeiro parágrafo passa a ter a
seguinte redacção:
«1.
O enquadramento financeiro para a execução do
presente programa para o período de 2003 a 2006 é de
250 milhões de euros.».
2. O anexo passa a ter a redacção constante do anexo II da
presente decisão.
Artigo 10.o

«Artigo 14.o
Financiamento

Os primeiro e segundo parágrafos do artigo 4.o da Decisão n.o
2256/2003/CE passam a ter a seguinte redacção:

1.
O enquadramento financeiro para a execução do presente
programa, para o período entre 1 de Janeiro de 2003 e 31 de
Dezembro de 2007, é de 165,55 milhões de euros, dos quais
128,79 milhões de euros para o período até 31 de Dezembro
de 2006.

«O programa decorrerá de 1 de Janeiro de 2003 a 31 de
Dezembro de 2005. O enquadramento financeiro para a execução do presente programa é de 22,44 milhões de euros.».
Artigo 11.o

2.
Para o período a partir de 1 de Janeiro de 2007, o montante proposto é considerado confirmado se respeitar, para a
fase em questão, as perspectivas financeiras em vigor para o
período iniciado em 1 de Janeiro de 2007.

Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

3.
As dotações anuais são autorizadas pela autoridade orçamental dentro do limite das perspectivas financeiras.».

Feito em Estrasburgo, em 21 de Abril de 2004.

Artigo 9.o
A Decisão n.o 1230/2003/CE é alterada do seguinte modo:

Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P. COX

D. ROCHE

30.4.2004
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ANEXO I

«ANEXO II
REPARTIÇÃO INDICATIVA POR CATEGORIAS DE ACÇÕES EDICOM, EM APLICAÇÃO DO ARTIGO 2.o,
PARA OS ANOS DE 2001-2005
Repartição 2001-2005

Total

Rede de informações de melhor qualidade e mais rapidamente disponíveis, respondendo
às exigências das políticas comunitárias

22 %

Rede de informações pertinentes e adaptadas à evolução das necessidades dos utilizadores, no âmbito da União Económica e Monetária, e das condições económicas internacionais

14 %

Rede de informações mais bem integradas no sistema estatístico geral e adaptadas à evolução das respectivas condições administrativas

25 %

Rede que melhore o serviço estatístico oferecido às administrações, aos utilizadores e
aos fornecedores de dados

12 %

Rede baseada em instrumentos de recolha da informação que tenham em conta os mais
recentes progressos tecnológicos, a fim de melhorar as funcionalidades oferecidas aos
fornecedores de dados

9%

Rede integrada e interoperável

11 %

Assistência técnica e administrativa; acções de apoio

7%
Total (em milhões de euros)

53,6»
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ANEXO II

«ANEXO
REPARTIÇÃO INDICATIVA DO MONTANTE ESTIMADO NECESSÁRIO (1)
(em milhões de euros)
Domínios de acção

2003-2006

1.

Melhoria da eficiência energética e utilização racional da energia

88,9

2.

Energias novas e renováveis e diversificação da produção energética

101,9

3.

Aspectos energéticos dos transportes

41,6

4.

Promoção das fontes de energia renováveis e da eficiência energética a nível internacional,
nomeadamente nos países em desenvolvimento

17,6

Total

250 (2)

(1) Esta repartição é indicativa. A repartição orçamental entre domínios é flexível, a fim de melhor responder à evolução das necessidades no sector.
(2) O orçamento de uma agência responsável pela execução poderá ser fixado pela autoridade orçamental numa percentagem da dotação financeira global do programa.»
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REGULAMENTO (CE) N.o 788/2004 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 21 de Abril de 2004
que altera o Regulamento (CE) n.o 2236/95 do Conselho e os Regulamentos (CE) n.o 1655/2000,
(CE) n.o 1382/2003 e (CE) n.o 2152/2003 com vista a adaptar os montantes de referência para ter
em conta o alargamento da União Europeia

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 71.o, o n.o 2 do seu
artigo 80.o, o primeiro parágrafo do seu artigo 156.o e o seu
artigo 175.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão,

— (CE) n.o 2152/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 17 de Novembro de 2003, relativo ao acompanhamento
das florestas e das interacções ambientais na Comunidade
(Forest Focus) (5),

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social
Europeu,

O artigo 18.o do Regulamento (CE) n.o 2236/95 é alterado do
seguinte modo:

Após consulta ao Comité das Regiões,

1. O título «Recursos orçamentais» é substituído pelo título
«Financiamento».

Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (1),

2. O primeiro parágrafo passa a ter a seguinte redacção:

Considerando o seguinte:
Para ter em conta o alargamento da União Europeia, importa
adaptar o montante de referência mencionado nos seguintes
regulamentos:
— (CE) n.o 2236/95 do Conselho, de 18 de Setembro de
1995, que determina as regras gerais para a concessão de
apoio financeiro comunitário no domínio das redes transeuropeias (2),
— (CE) n.o 1655/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 17 de Julho de 2000, relativo ao instrumento financeiro
para o ambiente (LIFE) (3),
— (CE) n.o 1382/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 22 de Julho de 2003, relativo à concessão de apoio
financeiro comunitário para melhorar o desempenho
ambiental do sistema de transporte de mercadorias («programa Marco Polo») (4),
(1) Parecer do Parlamento Europeu de 9 de Março de 2004 (ainda não
publicado no Jornal Oficial) e decisão do Conselho de 5 de Abril de
2004.
(2) JO L 228 de 23.9.1995, p. 1. Regulamento alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1655/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho
(JO L 197 de 29.7.1999, p. 1).
(3) JO L 192 de 28.7.2000, p. 1.
(4) JO L 196 de 2.8.2003, p. 1.

«O enquadramento financeiro para a execução do presente
regulamento para o período de 2000 a 2006 é de 4 874,88
milhões de euros.».

Artigo 2.o
O artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1655/2000 é alterado do
seguinte modo:
1. O título «Duração da terceira fase e recursos orçamentais» é
substituído pelo título «Duração da terceira fase e financiamento».
2. Os n.os 1 e 2 passam a ter a seguinte redacção:
«1.
O programa LIFE é executado por fases. A terceira
fase tem início em 1 de Janeiro de 2000 e termina em 31
de Dezembro de 2004. O enquadramento financeiro previsto para a execução da terceira fase no período de 2000
a 2004 é de 649,9 milhões de euros.
2.
Os recursos financeiros afectados às acções previstas
no presente regulamento são inscritos como dotações
anuais no orçamento geral da União Europeia. A autoridade orçamental determinará as dotações disponíveis para
cada ano financeiro, dentro dos limites das perspectivas
financeiras.».
(5) JO L 324 de 11.12.2003, p. 1.
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Artigo 3.o

30.4.2004

«Artigo 13.o

O artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 1382/2003 é alterado
do seguinte modo:
1. O título «Orçamento» é substituído pelo título «Financiamento».
2. O primeiro parágrafo passa a ter a seguinte redacção:
«O enquadramento financeiro para a execução do programa Marco Polo, durante o período compreendido entre
1 de Janeiro de 2003 e 31 de Dezembro de 2006, é de
100 milhões de euros.».

1.
O enquadramento financeiro para a execução da acção
no período de 2003-2006 é de 65 milhões de euros, dos quais
9 milhões de euros podem ser utilizados a título de medidas
de prevenção de incêndios.
2.
As dotações anuais serão autorizadas pela autoridade
orçamental no âmbito do processo orçamental anual e dentro
dos limites das perspectivas financeiras.».

Artigo 5.o

Artigo 4.o
O artigo 13.o do Regulamento (CE) n.o 2152/2003 passa a ter
a seguinte redacção:

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

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-Membros.

Feito em Estrasburgo, em 21 de Abril de 2004.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P. COX

D. ROCHE
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REGULAMENTO (CE) N.o 789/2004 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 21 de Abril de 2004
relativo à transferência de navios de carga e de passageiros entre registos na Comunidade e que
revoga o Regulamento (CEE) n.o 613/91
(Texto relevante para efeitos do EEE)

prevenção da poluição por navios, de 1973, alterada
pelo protocolo de 1978 (Marpol 73/78), prevêem um
elevado nível de segurança dos navios e de protecção do
ambiente. A Convenção internacional sobre a arqueação
dos navios, de 1969, prevê um sistema uniforme para o
cálculo da arqueação dos navios mercantes.

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 80.o,

Tendo em conta a proposta da Comissão,
(4)

O regime internacional aplicável aos navios de passageiros foi reforçado e aperfeiçoado através da adopção de
um grande número de alterações da Convenção SOLAS
de 1974 pela Organização Marítima Internacional (OMI)
e de uma maior convergência das interpretações das
regras e das normas da Convenção SOLAS de 1974.

(5)

A transferência dos navios de carga e de passageiros que
arvoram pavilhão de um Estado-Membro entre os registos dos Estados-Membros não deverá ser impedida por
obstáculos técnicos, desde que a conformidade dos
navios com as disposições das convenções internacionais
relevantes tenha sido certificada pelos Estados-Membros,
ou em seu nome pelas organizações reconhecidas, nos
termos da Directiva 94/57/CE do Conselho, de 22 de
Novembro de 1994, relativa às regras comuns para as
organizações de vistoria e inspecção dos navios e para
as actividades relevantes das administrações marítimas (3).

(6)

O Estado-Membro de entrada de um navio deverá, todavia, continuar a poder aplicar regras com um âmbito de
aplicação e uma natureza diferentes das previstas nas
convenções enumeradas na alínea a) do artigo 2.o

(7)

Para assegurar uma decisão rápida e informada do Estado-Membro do registo de entrada, o Estado-Membro do
registo de saída deverá fornecer ao primeiro todas as
informações relevantes disponíveis sobre o estado e
equipamento do navio. O Estado-Membro do registo de
entrada deverá, contudo, ter a possibilidade de submeter
o navio a uma inspecção para confirmar o seu estado e
equipamento.

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social
Europeu (1),

Após consulta ao Comité das Regiões,

Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (2),

Considerando o seguinte:

(1)

(2)

(3)

O estabelecimento e o funcionamento do mercado
interno implicam a eliminação dos obstáculos técnicos à
transferência de navios de carga e de passageiros entre
os registos dos Estados-Membros. É igualmente necessário adoptar medidas destinadas a facilitar a transferência
de navios de carga e de passageiros entre registos na
Comunidade para reduzir os custos e os procedimentos
administrativos inerentes às mudanças de registo no
interior da Comunidade, melhorando, dessa forma, as
condições de exploração e a posição competitiva do
transporte marítimo comunitário.

Simultaneamente, é necessário salvaguardar um elevado
nível de segurança dos navios e de protecção do
ambiente, em cumprimento das convenções internacionais.

As prescrições da Convenção internacional para a salvaguarda da vida humana no mar, de 1974 (SOLAS 1974),
da Convenção internacional sobre linhas de carga, de
1966 (LL 1996), e da Convenção internacional para a

(1) JO C 80 de 30.3.2004, p. 88.
(2) Parecer do Parlamento Europeu de 13 de Janeiro de 2004 (ainda
não publicado no Jornal Oficial) e decisão do Conselho de 6 de
Abril de 2004.

(3) JO L 319 de 12.12.1994, p. 20. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 2002/84/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho (JO L 324 de 29.11.2002, p. 53).
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(11)

(12)
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Os navios aos quais tenha sido recusado o acesso aos
portos dos Estados-Membros nos termos do artigo 7.oB
da Directiva 95/21/CE do Conselho, de 19 de Junho de
1995, relativa à aplicação aos navios que escalem os
portos da Comunidade ou naveguem em águas sob
jurisdição dos Estados-Membros, das normas internacionais respeitantes à segurança da navegação, à prevenção
da poluição e às condições de vida e de trabalho a
bordo dos navios (inspecção pelo Estado do porto) (1)
ou que tenham sido detidos mais de uma vez na sequência de uma inspecção no porto, nos três anos anteriores
ao pedido de registo não deverão poder beneficiar da
possibilidade de serem transferidos para outro registo
comunitário ao abrigo do sistema simplificado.

As convenções internacionais relevantes deixam a interpretação de certos pontos importantes das prescrições à
discricionariedade das partes. Com base nas respectivas
interpretações das convenções, os Estados-Membros emitem, para todos os navios que arvorem o seu pavilhão e
estejam sujeitos a convenções internacionais relevantes,
certificados atestando a sua conformidade com essas
convenções. Os Estados-Membros aplicam regulamentações técnicas nacionais que contenham prescrições distintas das previstas nas convenções internacionais e nas
normas técnicas a elas associadas. Por conseguinte,
deverá ser estabelecido um procedimento adequado para
eliminar as divergências que podem surgir na sequência
de um pedido de transferência de registo relativamente à
interpretação das prescrições existentes.

Para permitir o controlo da aplicação do presente regulamento, os Estados-Membros deverão apresentar à
Comissão relatórios anuais sintéticos. No primeiro relatório anual, os Estados-Membros devem identificar
quaisquer medidas adoptadas para facilitar a aplicação
do regulamento.

As disposições do Regulamento (CEE) n.o 613/91 do
Conselho, de 4 de Março de 1991, relativo à transferência de registo de navios no interior da Comunidade (2),
são significativamente reforçadas e alargadas pelo presente regulamento. Deve, por conseguinte, revogar-se o
Regulamento (CEE) n.o 613/91.

As medidas necessárias à execução do presente regulamento serão aprovadas nos termos da Decisão
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999,
que fixa as regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (3),

( ) JO L 157 de 7.7.1995, p. 1. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2002/84/CE.
(2) JO L 68 de 15.3.1991, p. 1. Regulamento alterado pelo Regulamento (CE) n.o 2099/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho
(JO L 324 de 29.11.2002, p. 1).
(3) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (rectificação no JO L 269 de
19.10.1999, p. 45).
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ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Objecto
O presente regulamento tem por objecto a eliminação de obstáculos técnicos à transferência de navios de carga e de passageiros que arvorem pavilhão dos Estados-Membros entre registos dos Estados-Membros, assegurando simultaneamente um
elevado nível de segurança dos navios e de protecção do
ambiente, de acordo com as convenções internacionais.

Artigo 2.o
Definições

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
a) «Convenções» a Convenção internacional para a salvaguarda da vida humana no mar, de 1974 (SOLAS 1974), a
Convenção internacional sobre linhas de carga, de 1966
(LL 66), a Convenção internacional sobre a arqueação dos
navios, de 1969, a Convenção internacional para a prevenção da poluição por navios, alterada pelo respectivo protocolo de 1978 (Marpol 73/78), nas suas versões actualizadas,
e os códigos afins com estatuto obrigatório adoptados pela
Organização Marítima Internacional (OMI), juntamente
com os respectivos protocolos e alterações nas suas versões
actualizadas;
b) «Prescrições» as prescrições de segurança, de protecção e de
prevenção da poluição referentes à construção e ao equipamento de navios, estabelecidas nas convenções e, no que
respeita a navios de passageiros que efectuam viagens
domésticas, as prescrições da Directiva 98/18/CE do Conselho, de 17 de Março de 1998, relativa às regras e normas
de segurança para os navios de passageiros (4);
c) «Certificados» os certificados, os documentos e as declarações de conformidade emitidos por um Estado-Membro,
ou em seu nome por uma organização reconhecida, de
acordo com as convenções e, no que respeita a navios de
passageiros que efectuam viagens domésticas, os certificados emitidos nos termos do artigo 11.o da Directiva
98/18/CE;
d) «Navio de passageiros» um navio que transporte mais de
12 passageiros;

(4) JO L 144 de 15.5.1998, p. 1. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2003/75/CE da Comissão (JO L 190 de
30.7.2003, p. 6).
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e) «Passageiro» qualquer pessoa, excepto:
i)

o comandante e todos os membros da tripulação ou
outras pessoas empregadas ou ocupadas, sob qualquer
forma, a bordo de um navio, em serviços que a este
digam respeito, e

ii) crianças com menos de um ano de idade;
f)

«Viagem doméstica» uma viagem em zonas marítimas, de
um porto de um Estado-Membro para o mesmo ou outro
porto desse Estado-Membro;

g) «Viagem internacional» uma viagem por mar de um porto
de um Estado-Membro para um porto situado fora desse
Estado-Membro ou vice-versa;

2.

L 138/21

O presente regulamento não é aplicável a:

a) Navios entregues, depois de concluída a sua construção,
que não disponham de certificados válidos emitidos pelo
Estado-Membro do registo de saída;
b) Navios aos quais tenha sido recusado o acesso aos portos
dos Estados-Membros, de acordo com a Directiva
95/21/CE, nos três anos anteriores ao pedido de registo,
nem os navios que tenham sido detidos, na sequência de
uma inspecção efectuada no porto de um Estado signatário
do memorando de Acordo de Paris de 1982 sobre a inspecção de navios pelo Estado do porto, e por razões relacionadas com as prescrições definidas na alínea b) do
artigo 2.o, mais do que uma vez nos três anos anteriores
ao pedido do registo. Todavia, os Estados-Membros devem
analisar devida e atempadamente os pedidos referentes a
estes navios;

h) «Navio de carga» um navio que não seja de passageiros;
i)

«Organização reconhecida» uma organização reconhecida
nos termos do artigo 4.o da Directiva 94/57/CE.

Artigo 3.o
Âmbito de aplicação
1.

O presente regulamento é aplicável:

c) Navios de guerra ou de transporte de tropas ou a outros
navios pertencentes a um Estado-Membro ou por ele
explorados e utilizados exclusivamente para serviço público
sem fins comerciais;
d) Navios sem propulsão mecânica ou de madeira de construção antiga, a barcos de recreio não afectos ao comércio,
nem a navios de pescas;
e) Cargueiros com uma arqueação bruta inferior a 500.

a) Aos navios de carga detentores de certificados válidos:
Artigo 4.o
i)

construídos em 25 de Maio de 1980 ou após essa data,
ou

ii) construídos antes dessa data mas possuidores de um
certificado emitido por um Estado-Membro ou, em seu
nome, por uma organização reconhecida, atestando a
sua conformidade com as regras aplicáveis aos navios
novos definidas na Convenção SOLAS de 1974 ou, no
caso de navios-tanque químicos e navios de transporte
de gás, com os códigos relevantes aplicáveis aos navios
construídos em 25 de Maio de 1980 ou após essa data;
b) Aos navios de passageiros que efectuam viagens domésticas
e/ou internacionais, possuidores de certificados válidos:
i)

construídos em 1 de Julho de 1998 ou após essa data,

ii) construídos antes dessa data, mas possuidores de um
certificado emitido por um Estado-Membro, ou, em seu
nome, por uma organização reconhecida, atestando a
sua conformidade com as prescrições aplicáveis aos
navios construídos em 1 de Julho de 1998 ou após
essa data, estabelecidas:
— na Directiva 98/18/CE, no que se refere aos navios
que efectuam viagens domésticas,
— na Convenção SOLAS de 1974, no que se refere
aos navios que efectuam viagens internacionais.

Transferência de registo
1.
Um Estado-Membro não pode recusar, por razões técnicas decorrentes das convenções, o registo de um navio registado noutro Estado-Membro que satisfaça as prescrições, possua certificados válidos e disponha de equipamentos homologados, nos termos da Directiva 96/98/CE do Conselho, de 20
de Dezembro de 1996, relativa aos equipamentos marítimos (1).
A fim de cumprirem as obrigações que lhes são impostas pelos
instrumentos regionais no domínio do ambiente ratificados
antes de 1 de Janeiro de 1992, os Estados-Membros podem
impor regras suplementares, de acordo com os anexos facultativos das convenções.
2.
Quando necessário, o presente artigo é aplicável sem prejuízo das eventuais prescrições específicas respeitantes à exploração de um navio nos termos do artigo 7.o da Directiva
98/18/CE e do artigo 6.o da Directiva 2003/25/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Abril de 2003, relativa a prescrições específicas de estabilidade para os navios
ro-ro de passageiros (2).
(1) JO L 46 de 17.2.1997, p. 25. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 2002/84/CE.
(2) JO L 123 de 17.5.2003, p. 22.
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3.
Quando receber um pedido de transferência, o Estado-Membro do registo de saída deve fornecer ao Estado-Membro
do registo de entrada, ou facultar à organização reconhecida
actuando em seu nome, todas as informações relevantes sobre
o navio, especialmente sobre o seu estado e equipamento. Estas
informações devem incluir o historial do navio e, se aplicável,
uma lista das melhorias exigidas pelo registo de saída para o
registo do navio ou a renovação dos seus certificados, bem
como das vistorias em atraso. As informações devem incluir
ainda todos os certificados e menções referentes ao navio, tal
como exigido pelas convenções e instrumentos comunitários
pertinentes, bem como a inspecção pelo Estado de pavilhão e
os registos de controlo do Estado do porto. Os Estados-Membros devem cooperar para assegurar a aplicação correcta do
presente número.
4.
Antes de registar um navio, o Estado-Membro do registo
de entrada ou a organização reconhecida actuando em seu
nome, pode submeter o navio a uma inspecção destinada a
confirmar a conformidade do estado real do navio e do seu
equipamento com os certificados referidos no artigo 3.o A inspecção deve ser efectuada num prazo razoável.
5.
Se, na sequência da inspecção e tendo proporcionado ao
armador do navio uma oportunidade razoável para rectificar
quaisquer deficiências, o Estado-Membro do registo de entrada
ou a organização reconhecida actuando em seu nome não
puder confirmar a conformidade com os certificados, deverá
notificar a Comissão, nos termos do n.o 1 do artigo 6.o

Artigo 5.o
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emissão de novos certificados para o navio, com fundamento
em divergências de interpretação das prescrições ou disposições que as convenções ou instrumentos comunitários aplicáveis deixam à discricionariedade das partes.

Excepto se for informada de um acordo entre os Estados-Membros interessados no prazo de um mês, a Comissão deve diligenciar para tomar uma decisão nos termos do n.o 2 do artigo
7.o

2.
Se um Estado-Membro considerar que um navio não
pode ser registado ao abrigo do artigo 4.o por motivos de
perigo grave para a segurança ou a protecção marítimas ou
para o ambiente, que não os referidos no n.o 1, o registo pode
ser suspenso.

O Estado-Membro deve informar imediatamente a Comissão da
situação, apresentando os fundamentos da suspensão do registo. A decisão de não registar o navio deve ser confirmada ou
não, nos termos do n.o 2 do artigo 7.o

3.
A Comissão pode consultar o comité referido no artigo
7.o sobre qualquer questão relacionada com a interpretação e
aplicação do presente regulamento, em especial para assegurar
a manutenção do nível das normas de segurança, de protecção
e de salvaguarda do ambiente.

Certificados
1.
No momento da transferência e sem prejuízo da Directiva
94/75/CE, o Estado-Membro do registo de entrada ou, em seu
nome, a organização reconhecida deve emitir os certificados
para o navio nas mesmas condições em que são emitidos sob
o pavilhão do Estado-Membro de registo de saída, desde que se
mantenham aplicáveis os motivos ou fundamentos, com base
nos quais o Estado-Membro do registo de saída impôs quaisquer condições, isenções ou derrogações.
2.
No momento da renovação, prorrogação ou revisão dos
certificados, o Estado-Membro do registo de entrada ou, em
seu nome, a organização reconhecida não deve impor requisitos distintos dos inicialmente previstos para a emissão de certificados não provisórios desde que as condições e as prescrições
referentes aos navios existentes se mantenham inalteradas.

Artigo 7.o

Comité

1.
A Comissão é assistida pelo Comité para a Segurança
Marítima e a Prevenção da Poluição por Navios (COSS) («comité»), instituído no artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o
2099/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de
Novembro de 2002, que estabelece um Comité para a Segurança Marítima e a Prevenção da Poluição por Navios (COSS) e
que altera determinados regulamentos em vigor no domínio da
segurança marítima e da prevenção da poluição por navios (1).

Artigo 6.o
Recusa de transferência e interpretação
1.
O Estado-Membro do registo de entrada deve notificar
imediatamente a Comissão da recusa ou da autorização da

2.
Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 5.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.o
(1) JO L 324 de 29.11.2002, p. 1.
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O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisão
1999/468/CE é de dois meses.
3.

O comité aprovará o seu regulamento interno.
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ção a nível internacional, nomeadamente na OMI, e de melhorar a eficácia do presente regulamento à luz da experiência e
dos progressos técnicos, desde que essas alterações não impliquem um alargamento do âmbito de aplicação do presente
regulamento.

Artigo 8.o
Relatórios
1.
Os Estados-Membros devem transmitir à Comissão um
relatório anual sucinto sobre a aplicação do presente regulamento. O relatório deve conter dados estatísticos relativos às
transferências de navios efectuadas nos termos do presente
regulamento e enumerar quaisquer dificuldades de aplicação.
2.
Até 20 de Maio de 2008, a Comissão deve apresentar ao
Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre a aplicação do presente regulamento, parcialmente baseado nos relatórios dos Estados-Membros. A Comissão deve, nomeadamente,
avaliar nesse relatório da necessidade de alteração do presente
regulamento.
Artigo 9.o

2.
Quaisquer alterações das convenções podem ser excluídas
do âmbito de aplicação do presente regulamento, nos termos
do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 2099/2002.

Artigo 10.o
Revogação
É revogado o Regulamento (CEE) n.o 613/91.

Artigo 11.o
Entrada em vigor

Alterações
1.
As definições do artigo 2.o podem ser alteradas nos termos do n.o 2 do artigo 7.o, a fim de terem em conta a evolu-

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 Estrasburgo, em 21 de Abril de 2004.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P. COX

D. ROCHE
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DECISÃO N.o 790/2004/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 21 de Abril de 2004
que institui um programa de acção comunitário para a promoção de organismos activos no plano
europeu no domínio da juventude

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA,

(3)

O livro branco da Comissão intitulado «Um novo
impulso à juventude europeia», apresentado em 21 de
Novembro de 2001, considera que a participação dos
jovens deve ser encorajada e preconiza, o reforço das
organizações onde os jovens podem expressar-se; afirma
ainda que a informação é indispensável para o desenvolvimento de uma cidadania activa. Na sua resolução (3)
sobre o livro branco, o Parlamento Europeu salientou
igualmente o importante papel desempenhado pelas
organizações internacionais e europeias da juventude ao
proporcionarem uma participação permanente dos
jovens na vida democrática na Europa.

(4)

No livro branco sobre a Governança Europeia [«Governança Europeia — Um livro branco» (4)], a Comissão
apela a uma abertura geral, assim como à consulta dos
representantes da sociedade civil e a sua associação ao
processo de definição da política da União Europeia.
Reconhece o papel das organizações não governamentais em darem expressão às preocupações dos cidadãos.

(5)

A resolução do Conselho e dos representantes dos
governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho
de 27 Junho de 2002, relativa ao quadro para a cooperação europeia em matéria de juventude (5) aprova
as prioridades temáticas propostas no livro branco sobre
a Juventude Europeia, e em especial a participação e a
informação, a fim de encorajar os jovens ao exercício de
uma cidadania activa e propõe mecanismos de aplicação
do método aberto de coordenação que prevêem a consulta dos jovens ao nível nacional, de acordo com modalidades próprias, assim como a consulta do Fórum Europeu da Juventude ao nível europeu.

(6)

O Fórum Europeu da Juventude exerce uma função de
representação dos jovens junto da União Europeia e de
outras instituições internacionais. A sua acção é essencial para coordenar e veicular junto das Instituições
europeias os pontos de vista das organizações não
governamentais de juventude e, junto destas, informação
relativa a questões europeias com interesse para essas
organizações. As organizações internacionais não governamentais da juventude oferecem aos jovens possibilida-

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo 149.o,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social
Europeu (1),

Após consulta ao Comité das Regiões,

Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (2),

Considerando o seguinte:

(1)

O Tratado institui uma cidadania da União e estabelece
que a acção da Comunidade na esfera da educação, da
formação profissional e da juventude tem por objectivo
incentivar, nomeadamente, o desenvolvimento do intercâmbio de jovens e animadores socioeducativos.

(2)

A Declaração de Laeken, anexa às conclusões do Conselho Europeu de 14 e 15 de Dezembro de 2001, afirma
que um dos desafios que se colocam à União Europeia
reside em aproximar os cidadãos, e em primeiro lugar
os jovens, do projecto europeu e das Instituições europeias. As organizações internacionais não governamentais da juventude permitem que os jovens se tornem
cidadãos activos, desenvolvam o sentido da responsabilidade, expressem as suas opiniões e valores e procedam
a trocas de pontos de vista para além das fronteiras
nacionais; contribuem deste modo para aproximar a
Europa dos cidadãos jovens.

(1) JO C 10 de 14.1.2004, p. 18.
(2) Parecer do Parlamento Europeu de 6 de Novembro de 2003 (ainda
não publicado no Jornal Oficial), posição comum do Conselho de
22 de Dezembro de 2003 (JO C 72 E de 23.3.2004, p. 10) e posição do Parlamento Europeu de 10 de Março de 2004 (ainda não
publicada no Jornal Oficial). Decisão do Conselho de 30 de Março
de 2004.

(3) JO C 180 E de 31.7.2003, p. 145.
(4) JO C 287 de 12.10.2001, p. 1.
(5) JO C 168 de 13.7.2002, p. 2.
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des de educação, formação e informação não formais e
informais; constituem redes que representam organismos
sem fins lucrativos activos nos Estados-Membros e noutros países europeus.
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DECIDEM:

Artigo 1.o
Objectivo e actividades do programa

(7)

As rubricas A-3023 e A-3029 do orçamento geral da
União Europeia relativo ao exercício 2003 e aos exercícios anteriores destinam-se a apoiar o Fórum Europeu
da Juventude e organizações internacionais não governamentais de juventude.

(8)

O Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 2002 que institui o Regulamento
Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (1), a seguir denominado «Regulamento
Financeiro», impõe que as acções de apoio existentes
sejam dotadas de um acto de base.

(9)

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão comprometeram-se, quando aprovaram o Regulamento
Financeiro, a cumprir o objectivo de entrada em vigor
deste acto de base a partir do exercício de 2004.

(10)

(11)

(12)

(13)

É conveniente prever uma cobertura geográfica do programa que abranja os Estados aderentes e, eventualmente, quanto a certas acções, o conjunto dos países europeus, tendo em conta a importância de reforçar os laços
entre a União alargada e os seus vizinhos do continente
europeu.

Os eventuais co-financiamentos não comunitários provenientes de recursos estatais deverão obedecer aos artigos
87.o e 88.o do Tratado.

A presente decisão estabelece, para a totalidade do
período de vigência do programa, um enquadramento
financeiro que constitui para a autoridade orçamental a
referência privilegiada, na acepção do ponto 33 do
Acordo Interinstitucional de 6 de Maio de 1999 do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão sobre a
disciplina orçamental e a melhoria do processo orçamental (2), no âmbito do processo orçamental anual.

O apoio concedido ao abrigo da presente decisão deverá
respeitar rigorosamente os princípios da subsidiariedade
e da proporcionalidade,

(1) JO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
(2) JO C 172 de 18.6.1999, p. 1. Acordo com a última redacção que
lhe foi dada pela Decisão 2003/429/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho (JO L 147 de 14.6.2003, p. 25).

1.
A presente decisão institui um programa de acção comunitária para apoiar as organizações não governamentais activas
no plano europeu no domínio da juventude, a seguir denominado «programa».
2.
O objectivo geral do programa consiste em apoiar as
actividades destas organizações. Estas actividades constituem o
programa de trabalho permanente de um organismo que prossiga um fim de interesse geral europeu no domínio da juventude ou um objectivo que se enquadre no âmbito da política
da União Europeia neste domínio. Estas actividades deverão
designadamente contribuir, ou ter capacidade para contribuir,
para a participação activa dos jovens cidadãos na vida pública
e na sociedade e para o desenvolvimento e execução de acções
de cooperação à escala comunitária no domínio da juventude
no sentido lato. A cooperação com o Fórum Europeu da
Juventude contribui para este objectivo geral, na medida em
que o Fórum exerce actividades de representação e coordenação das organizações não governamentais de juventude e veicula informações sobre a juventude junto das instituições europeias.
3.
O programa tem início em 1 de Janeiro de 2004 e termina em 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 2.o
Acesso ao programa
Para ser elegível para uma subvenção de funcionamento, o
organismo deverá respeitar as disposições constantes do anexo
e apresentar as seguintes características:
a) As suas actividades devem obedecer aos princípios subjacentes à acção comunitária no domínio da política de
juventude e tomar em conta os eixos prioritários enumerados no anexo;
b) Ter sido legalmente constituído há mais de um ano;
c) Exercer actividades ao nível europeu, individualmente ou
no âmbito de associações coordenadas, e a sua estrutura e
actividades devem ter um impacto potencial ao nível de
toda a União Europeia, ou abranger pelo menos oito dos
países mencionados no artigo 3.o, incluindo os Estados-Membros.

Artigo 3.o
Participação de países terceiros
1.
Certas acções do programa poderão ser abertas à participação de organismos estabelecidos
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Artigo 6.o

a) Nos países aderentes que assinaram o Tratado de Adesão
em 16 de Abril de 2003;
b) Nos países da EFTA/EEE, nas condições definidas no
Acordo EEE;
c) Na Roménia e na Bulgária, devendo as condições de participação ser fixadas em conformidade com os Acordos
Europeus, os seus protocolos complementares e as decisões
dos respectivos Conselhos de Associação;
d) Na Turquia, devendo as condições de participação ser fixadas em conformidade com o Acordo-Quadro entre a
Comunidade Europeia e a República da Turquia, de 26 de
Fevereiro de 2002, sobre os princípios gerais da participação da República da Turquia nos programas comunitários (1).
2.
A participação no programa poderá ser igualmente
aberta aos organismos estabelecidos nos países dos Balcãs que
integram o processo de estabilização e associação para os países da Europa do Sudeste (2), assim como a certos países da
Comunidade de Estados Independentes (3), de acordo com as
condições e os procedimentos a definir com estes países.
Artigo 4.o
Selecção dos beneficiários
O programa abrange dois grupos de beneficiários:
a) Grupo 1: as subvenções de funcionamento serão concedidas directamente aos beneficiários referidos no ponto 2.1
do anexo;
b) Grupo 2: as subvenções de funcionamento a actividades
permanentes de organismos que prossigam objectivos de
interesse geral europeu no domínio da juventude serão
concedidas através de convites à apresentação de propostas,
com base nos critérios gerais estabelecidos no anexo.
Artigo 5.o

Disposições financeiras
1.
O enquadramento financeiro para a execução do programa para o período referido no n.o 3 do artigo 1.o é fixado
em 13 milhões de euros.
2.
As dotações anuais são autorizadas pela autoridade orçamental no limite das perspectivas financeiras.
Artigo 7.o
Execução
A Comissão é responsável pela execução do programa nos termos das disposições constantes do anexo, e dela informará
regularmente o Parlamento Europeu, o Conselho, e os Estados-Membros.
Artigo 8.o
Acompanhamento e avaliação
A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e ao Conselho,
até 31 de Dezembro de 2007 o mais tardar, um relatório sobre
a realização dos objectivos do programa. O relatório em questão terá por base, nomeadamente, um relatório externo de avaliação que deverá estar disponível até finais de 2006 e que analisará no mínimo, a pertinência e a coerência globais do programa, a eficácia da respectiva execução (preparação, selecção,
execução das acções), e a eficácia global e individual das diferentes acções em termos de consecução dos objectivos definidos no artigo 1.o e no anexo.
Artigo 9.o
Entrada em vigor
A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

Feito em Estrasburgo, em 21 de Abril de 2004.

Concessão da subvenção
As subvenções concedidas ao abrigo das diferentes acções do
programa deverão obedecer aos requisitos enunciados na parte
relevante do anexo.

(1) JO L 61 de 2.3.2002, p. 29.
(2) Antiga República jugoslava da Macedónia, Albânia, Sérvia e Montenegro, Bósnia-Herzegovina e Croácia.
(3) Bielorrússia, Moldávia, Federação da Rússia e Ucrânia.

Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P. COX

D. ROCHE
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ANEXO

1.

ACTIVIDADES APOIADAS
O objectivo geral definido no artigo 1.o consiste em reforçar a acção comunitária no domínio da juventude e
conferir-lhe maior eficácia, através de apoio a organismos activos neste domínio.

1.1.

Entre as actividades das organizações juvenis que podem contribuir para o reforço e a eficácia da acção comunitária, salientam-se as seguintes:
— representação dos pontos de vista e dos interesses dos jovens, em toda a sua diversidade, ao nível comunitário,
— intercâmbio de jovens e serviços de voluntariado,
— programas de educação e de trabalho informais e não formais,
— promoção da aprendizagem e comunicação interculturais,
— debate sobre questões europeias e políticas da União Europeia ou sobre as políticas de juventude,
— difusão de informações sobre a acção comunitária,
— acções em prol da participação e da iniciativa dos jovens cidadãos.

1.2.

As principais actividades do Fórum Europeu da Juventude são as seguintes:
— representar os jovens junto da União Europeia,
— coordenar as posições dos seus membros em relação à União Europeia,
— veicular a informação sobre a juventude junto das instituições europeias,
— veicular a informação da União Europeia junto dos conselhos nacionais de juventude das organizações não
governamentais,
— promover e preparar a participação dos jovens na vida democrática,
— contribuir para o novo quadro de cooperação no domínio da juventude definido a nível da União Europeia,
— contribuir para o desenvolvimento de políticas da juventude, do trabalho juvenil e de possibilidades de formação, bem como para a divulgação de informações sobre os jovens e o desenvolvimento de estruturas
representativas dos jovens em toda a Europa,
— promover debates e reflexões sobre a juventude na Europa e noutras regiões do mundo e sobre a acção da
União Europeia em prol da juventude.

2.

REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES APOIADAS
As actividades empreendidas por organismos que poderão receber uma subvenção comunitária no âmbito do
programa deverão pertencer a um dos seguintes domínios:

2.1.

Vertente 1: Apoio ao Fórum Europeu da Juventude

2.1.1.

Podem ser concedidas subvenções a título desta vertente para apoiar as actividades permanentes do Fórum
Europeu da Juventude, organismo que prossegue um fim de interesse geral europeu cujos membros são os conselhos nacionais de juventude e as organizações internacionais não governamentais de juventude, no respeito
dos seguintes princípios:
— independência do Fórum Europeu da Juventude na selecção das organizações que o integram, assegurando
a representação mais vasta possível de diferentes tipos de organizações de juventude,
— autonomia do Fórum Europeu da Juventude na definição circunstanciada das suas actividades, de acordo
com o ponto 1.2,
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— participação tão ampla quanto possível nas actividades do Fórum Europeu da Juventude das organizações
juvenis que não integram o mesmo e de jovens não filiados em quaisquer organizações,
— contribuição activa do Fórum Europeu da Juventude para os processos políticos que dizem respeito aos
jovens ao nível europeu, dando resposta designadamente às solicitações das instituições europeias sempre
que estas consultam a sociedade civil e esclarecendo os seus membros as posições tomadas por estas instituições,
— cobertura geográfica das organizações filiadas que abranja os países mencionados no artigo 3.o
2.1.2.

Ao abrigo da vertente 1, são elegíveis as despesas de funcionamento e as despesas necessárias para a realização
das acções do Fórum Europeu da Juventude.

2.1.3.

A subvenção concedida ao Fórum Europeu da Juventude não poderá financiar a totalidade das despesas elegíveis
do organismo em questão durante o ano civil para o qual é concedida. Pelo menos 20 % do orçamento do
Fórum será co-financiado por fontes não comunitárias. Este co-financiamento pode ser feito, no todo ou em
parte, por prestações em espécie, desde que a valorização do contributo não exceda o custo realmente coberto
e comprovado por documentos contabilísticos, ou o custo geralmente aceite no mercado em questão.

2.1.4.

Por força do disposto no n.o 2 do artigo 113.o do Regulamento Financeiro, não se aplica o princípio da degressividade às subvenções concedidas ao Fórum Europeu da Juventude, dado que é um organismo que prossegue
um fim de interesse geral europeu.

2.1.5.

Atendendo à necessidade de garantir a permanência do Fórum Europeu da Juventude, os recursos do programa
serão afectados de acordo com a seguinte orientação: os recursos canalizados para a vertente 1 não podem ser
inferiores a 2 milhões de euros.

2.1.6.

Podem ser concedidas subvenções ao Fórum Europeu da Juventude após recepção de um programa de trabalho
e de um orçamento adequados. As subvenções podem ser concedidas anualmente no âmbito de um acordo-quadro de parceria com a Comissão.

2.2.

Vertente 2: Apoio às actividades permanentes de organismos que prossigam um fim de interesse geral europeu
no domínio da juventude ou um objectivo que se enquadre no âmbito da política da União Europeia neste
domínio

2.2.1.

Podem ser concedidas subvenções ao abrigo desta vertente para financiar despesas operacionais e administrativas dos referidos organismos. Poderá tratar-se de:
a)

Um organismo sem fins lucrativos que desenvolva as suas actividades exclusivamente em prol dos jovens
ou um organismo mais amplo que realize uma parte das suas actividades exclusivamente neste domínio;
em ambos os casos, o organismo deve associar os jovens à gestão das actividades que empreende em seu
favor;

b) Uma rede europeia representativa de organismos sem fins lucrativos que trabalhem em prol dos jovens e os
associem à gestão das suas actividades.
Poderá ser concedida uma subvenção anual de funcionamento para apoiar a realização do programa de trabalho
permanente de um tal organismo.
2.2.2.

Ao abrigo da vertente 2, só serão considerados para efeitos de determinação da subvenção de funcionamento as
despesas necessárias ao bom desenrolar das acções correntes do organismo seleccionado, designadamente as
despesas de pessoal, os encargos gerais (rendas, encargos imobiliários, equipamento, material de escritório, telecomunicações, despesas de porte, etc.), as despesas com reuniões internas e as despesas com publicações, informação e divulgação.

2.2.3. Uma subvenção de funcionamento concedida ao abrigo da vertente 2 não poderá financiar a totalidade das despesas elegíveis do organismo durante o ano civil para o qual é concedida. Pelo menos 20 % dos orçamentos
dos organismos abrangidos por esta vertente deverão ser co-financiados por fontes não comunitárias. A taxa de
co-financiamento será determinada anualmente no convite à apresentação de propostas. Este co-financiamento
pode ser feito, no todo ou em parte, por prestações em espécie, desde que a valorização do contributo não
exceda o custo realmente coberto e comprovado por documentos contabilísticos, ou o custo geralmente aceite
no mercado em questão.
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Nos termos do n.o 2 do artigo 113.o do Regulamento Financeiro, a subvenção de funcionamento assim concedida terá, em caso de renovação, um carácter degressivo. Esta degressão aplica-se a partir do terceiro ano, à
razão de 2,5 % ao ano. A fim de respeitar esta disposição, a qual se aplica sem prejuízo da regra de co-financiamento acima referida, a percentagem de co-financiamento comunitário correspondente à subvenção concedida
ao abrigo de um dado exercício será inferior em pelo menos 2,5 pontos percentuais à percentagem de co-financiamento comunitário correspondente à subvenção concedida ao abrigo do exercício anterior.

2.2.5. Os organismos beneficiários de uma subvenção de funcionamento ao abrigo da vertente 2 serão seleccionados
com base em convites à apresentação de propostas.
Poderão ser celebrados acordos-quadro de parceria para o período de vigência do programa com alguns dos
organismos assim seleccionados. As subvenções específicas assentes em acordos-quadro serão concedidas
segundo os procedimentos neles previstos.
No entanto, os acordos-quadro não obstam à organização de convites anuais à apresentação de propostas para
beneficiários adicionais.
2.3.

Disposições transitórias

2.3.1.

Para as subvenções concedidas em 2004, o período de elegibilidade das despesas poderá começar em 1 de
Janeiro de 2004, desde que as despesas não sejam anteriores à data de apresentação do pedido de subvenção
nem ao início do exercício orçamental do beneficiário.

2.3.2.

Em 2004, a obrigação de assinatura da convenção relativa à subvenção nos primeiros quatro meses do exercício
orçamental do beneficiário, prevista no n.o 2 do artigo 112.o do Regulamento Financeiro, poderá ser objecto de
derrogação relativamente aos beneficiários cujo exercício orçamental tenha início antes do dia 1 de Março desse
ano. Neste caso, as convenções relativas às diferentes subvenções deverão ser assinadas até 30 de Junho de
2004.

3.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PEDIDOS DE SUBVENÇÃO

3.1.

Os pedidos de subvenção serão avaliados em função dos seguintes critérios:
— coerência com os objectivos do programa,
— qualidade das acções desenvolvidas,
— previsível efeito multiplicador destas actividades junto dos jovens,
— impacto geográfico das actividades empreendidas,
— participação dos jovens nas estruturas dos organismos em questão.

3.2.

A Comissão deve dar aos proponentes a possibilidade de corrigirem erros formais dentro de um determinado
prazo após a apresentação dos pedidos.

4.

TRANSPARÊNCIA
Todos os beneficiários de subvenções concedidas no âmbito das acções do programa indicarão em local de destaque, tais como páginas internet ou relatórios anuais, que receberam financiamento proveniente do orçamento
da União Europeia.

5.

GESTÃO DO PROGRAMA
Com base numa análise de custo/benefício, a Comissão poderá decidir entregar uma parte ou a totalidade das
tarefas de gestão do programa a uma agência executiva, nos termos do artigo 55.o do Regulamento Financeiro;
poderá também recorrer a peritos e efectuar qualquer outra despesa de assistência técnica e administrativa que
não implique o exercício dos poderes públicos, subcontratada no âmbito de contratos de prestação pontual de
serviços. A Comissão poderá ainda financiar estudos e organizar reuniões de peritos para facilitar a execução
do programa e empreender acções nas áreas da informação, publicação e divulgação, directamente ligadas à realização dos objectivos do programa.
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6.

CONTROLOS E AUDITORIAS

6.1.

O beneficiário de uma subvenção de funcionamento deverá manter à disposição da Comissão todos os documentos comprovativos de despesas efectuadas no ano a que corresponde a subvenção concedida, designadamente os mapas de resultados, durante cinco anos a contar da data do último pagamento. O beneficiário de
uma subvenção diligenciará, se for necessário, para que os documentos comprovativos que se encontrarem na
posse de parceiros sejam postos à disposição da Comissão.

6.2.

A Comissão poderá efectuar uma auditoria à utilização da subvenção, quer directamente, através dos seus próprios agentes, quer através de qualquer organismo externo qualificado da sua escolha. Estas auditorias poderão
realizar-se durante a vigência do acordo-quadro, bem como nos cinco anos subsequentes à data do pagamento
do saldo da subvenção. Quando adequado, os resultados destas auditorias poderão levar a Comissão a decidir
recuperar montantes indevidamente pagos.

6.3.

O pessoal da Comissão, bem como o pessoal externo por esta mandatado, terá acesso designadamente aos escritórios do beneficiário e a todas as informações, incluindo as informações em formato electrónico, necessárias
para efectuar essas auditorias.

6.4.

O Tribunal de Contas, bem como o Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), dispõem dos mesmos direitos que a Comissão, designadamente o direito de acesso.

6.5.

A fim de proteger os interesses financeiros das Comunidades Europeias contra fraudes e outras irregularidades,
a Comissão está habilitada a efectuar controlos e verificações no local no âmbito do programa, de acordo com
o Regulamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 do Conselho (1). Se for caso disso, o Organismo Europeu de Luta
Antifraude (OLAF) efectuará inquéritos que serão regidos pelo Regulamento (CE) n.o 1073/1999 do Parlamento
Europeu e do Conselho (2).

6.6.

Quando, no presente acto de base, não é especificado nenhum regulamento, são aplicáveis o Regulamento
Financeiro e as suas normas de execução.

(1) JO L 292 de 15.11.1996, p. 2.
(2) JO L 136 de 31.5.1999, p. 1.
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DECISÃO N.o 791/2004/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 21 de Abril de 2004
que institui um programa de acção comunitário para a promoção de organismos activos no plano
europeu e o apoio a actividades pontuais no domínio da educação e da formação

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA,

(4)

A declaração da União Europeia por ocasião da comemoração do 50.o aniversário da Declaração Universal
dos direitos do Homem, em 10 de Dezembro de 1998,
em Viena, prevê que a União continue a desenvolver a
cooperação no domínio dos direitos humanos, designadamente através de actividades de educação e formação
realizadas em coordenação com outras organizações
relevantes e assegure o prosseguimento do programa
europeu de mestrado em direitos humanos e democratização, ministrado por 15 universidades europeias.

(5)

Nas conclusões de 4 de Junho de 1999, o Conselho
Europeu de Colónia referiu que para melhorar a sustentabilidade e a continuidade do programa europeu de
mestrado em direitos humanos e democratização, era
necessário conferir maior atenção à questão da segurança orçamental.

(6)

As rubricas A-3 0 1 0, A-3 0 1 1, A-3 0 1 2, A-3 0 1 3,
A-3 0 1 4, A-3 0 1 7, A-3 0 2 2, A-3 0 2 7, A-3 0 4 4,
B3-1 0 0 0 e B3-3 0 4 do orçamento geral da União
Europeia relativo ao exercício de 2003 e aos exercícios
anteriores mostraram a sua eficácia no domínio da educação e da formação.

(7)

O Colégio da Europa, que ministra cursos de pós-graduação em direito, economia, ciências políticas, ciências
sociais e ciências humanas com uma dimensão europeia,
o Instituto Universitário Europeu, que contribui para o
desenvolvimento do património cultural e científico
europeu através do ensino superior e da investigação, o
Instituto Europeu de Administração Pública, que forma
funcionários nacionais e europeus no domínio da integração europeia, a Academia de Direito Europeu de
Trier, que assegura uma formação de nível universitário
destinada a utentes e profissionais do direito europeu, o
Centro Inter-Universitário Europeu para os Direitos
Humanos e a Democratização que propõe um mestrado
europeu e estágios de alto nível, bem como outras actividades de educação, formação e investigação para a
promoção dos direitos humanos e a democratização, a
Agência Europeia para o Desenvolvimento da Educação
Especial, que trabalha para melhorar a qualidade da edu-

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo 149.o e o n.o 4 do seu
artigo 150.o,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social
Europeu (1),

Após consulta ao Comité das Regiões,

Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (2),

Considerando o seguinte:

(1)

O Tratado prevê que a Comunidade Europeia deve contribuir para o desenvolvimento de uma educação de
qualidade, apoiando e completando a acção dos Estados-Membros, desenvolver uma política de formação profissional que apoie e complete as acções do Estados-Membros e fomentar a cooperação com os países terceiros.

(2)

A Declaração de Laeken, anexa às conclusões do Conselho Europeu de 14 e 15 de Dezembro de 2001, afirma
que um dos desafios que se colocam à União Europeia
reside em aproximar os cidadãos do projecto europeu e
das instituições europeias.

(3)

O programa de trabalho pormenorizado sobre o seguimento dos objectivos dos sistemas de educação e de formação na Europa (3), adoptado pelo Conselho em 14 de
Junho de 2002, apresenta um programa de actividades
que requer apoio à escala comunitária.

(1) JO C 32 de 5.2.2004, p. 52.
(2) Parecer do Parlamento Europeu de 6 de Novembro de 2003 (ainda
não publicado no Jornal Oficial), posição comum do Conselho de
22 de Dezembro de 2003 (JO C 72 E de 23.3.2004, p. 19) e posição do Parlamento Europeu de 10 de Março de 2004 (ainda não
publicada no Jornal Oficial). Decisão do Conselho de 30 de Março
de 2004.
(3) JO C 142 de 14.6.2002, p. 1.
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cação dos alunos com necessidades especiais e fomenta
uma cooperação europeia sustentável neste domínio, o
Centro Internacional de Formação Europeia, que ministra ensino, formação e investigação nas áreas da europeização, globalização, federalismo, regionalismo e
transformação das estruturas sociais contemporâneas,
constituem organismos de geral interesse europeu.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Existe uma necessidade crescente de formar os juízes
nacionais na aplicação do direito comunitário e de que
essa formação seja apoiada pela Comunidade, designadamente após a aprovação do Regulamento (CE) n.o
1/2003 do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, relativo à execução das regras de concorrência estabelecidas
nos artigos 81.o e 82.o do Tratado (1), que concede às
jurisdições nacionais poderes acrescidos para aplicar
estas disposições do Tratado.

O Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das
Comunidades Europeias (2), a seguir denominado «Regulamento Financeiro», impõe que as acções de apoio existentes sejam dotadas de um acto de base.

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão comprometeram-se, quando aprovaram o Regulamento
Financeiro, a cumprir o objectivo de entrada em vigor
deste acto de base a partir do exercício de 2004. A
Comissão comprometeu-se a ter em consideração as
observações introduzidas no orçamento no contexto da
execução.

É necessário assegurar a estabilidade e a continuidade do
financiamento das instituições às quais a Comunidade
Europeia concedeu apoio financeiro nos anos anteriores,
sob reserva do Regulamento Financeiro e respectivas
normas de execução.

É conveniente prever uma cobertura geográfica do programa que abranja os Estados aderentes e, eventualmente, quanto a certas acções, os países da EFTA/EEE e os
países candidatos.

(13)

Os eventuais co-financiamentos não comunitários provenientes de recursos estatais deverão obedecer aos artigos
87.o e 88.o do Tratado.

(14)

A presente decisão estabelece, para a totalidade do
período de vigência do programa, um enquadramento
financeiro que constitui para a autoridade orçamental a
referência privilegiada, na acepção do ponto 33 do

(1) JO L 1 de 4.1.2003, p. 1.
(2) JO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
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Acordo Interinstitucional, de 6 de Maio de 1999, do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão sobre a
disciplina orçamental e a melhoria do processo orçamental (3), no âmbito do processo orçamental anual.

(15)

Os apoios concedidos ao abrigo da presente decisão
deverão respeitar rigorosamente os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade,

DECIDEM:

Artigo 1.o
Objectivo e actividades do programa

1.
A presente decisão institui um programa de acção comunitário no domínio da educação e da formação, a seguir designado «programa», para apoiar os organismos e respectivas actividades que têm por objectivo alargar e aprofundar o conhecimento da construção europeia ou contribuir para a realização
dos objectivos políticos comuns no domínio da educação e da
formação, tanto no interior como no exterior da Comunidade.

2.
O objectivo geral do programa consiste em apoiar as
actividades de organismos no domínio da educação e da formação.

O programa abrange as seguintes actividades:

a) O programa de trabalho permanente de um organismo
activo ao nível europeu ou mundial, com finalidades de
interesse geral europeu no domínio da educação e da formação ou um objectivo que se enquadre no âmbito da
política da União Europeia neste domínio;

b) Uma acção pontual de promoção da acção da União Europeia neste domínio, facultando informação sobre a integração europeia e sobre os objectivos da União no âmbito das
suas relações internacionais ou de apoio à acção comunitária e de repercussão desta ao nível nacional.

Em especial, estas actividades deverão contribuir, ou poder
contribuir, para o desenvolvimento e execução de acções de
cooperação à escala comunitária no domínio da educação e da
formação.
(3) JO C 172 de 18.6.1999, p. 1. Acordo com a última redacção que
lhe foi dada pela Decisão 2003/429/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho (JO L 147 de 14.6.2003, p. 25).
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3.
O programa tem início em 1 de Janeiro de 2004 e termina em 31 de Dezembro de 2006.
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Artigo 4.o
Selecção dos beneficiários

Artigo 2.o
Acesso ao programa
Para ser elegível para uma subvenção, o organismo deverá respeitar as disposições constantes do anexo e apresentar as
seguintes características:
a) Ser uma pessoa colectiva independente e sem fins lucrativos, activa principalmente no domínio da educação e da
formação e cujo objectivo se oriente para o bem público;
b) Ter sido legalmente constituída há mais de dois anos e ter
as suas contas relativas aos últimos dois exercícios certificadas por um revisor de contas autorizado;
c) Exercer actividades conformes com os princípios subjacentes à acção comunitária no domínio da educação e da formação e tomar em conta os eixos prioritários enumerados
no anexo.
Em circunstâncias excepcionais, a Comissão poderá conceder
uma derrogação à alínea b) do primeiro parágrafo, desde que
isso não ponha em causa a protecção dos interesses financeiros
da Comunidade.

Artigo 3.o
Participação de países terceiros

O programa abrange dois grupos de beneficiários:
a) Grupo 1: subvenções de funcionamento concedidas directamente em função dos beneficiários enumerados no ponto
2 do anexo;
b) Grupo 2: apoio a associações europeias activas no domínio
da educação ou da formação, apoio a actividades no domínio do ensino superior relacionadas com a integração europeia, incluindo as cátedras Jean Monnet, apoio a actividades que contribuam para a concretização dos objectivos
futuros dos sistemas de educação e de formação na Europa
e apoio à formação de juízes nacionais no domínio do
direito comunitário e às organizações de cooperação judiciária; os beneficiários são seleccionados por convite à
apresentação de propostas de acordo com os critérios globais estabelecidos no anexo.

Artigo 5.o
Concessão da subvenção
As subvenções concedidas ao abrigo das diferentes acções do
programa deverão obedecer aos requisitos enunciados na parte
relevante do anexo.

Artigo 6.o
Disposições financeiras

Certas acções do presente programa poderão ser abertas à participação de organismos estabelecidos:

1.
O enquadramento financeiro para a execução do programa para o período referido no n.o 3 do artigo 1.o é fixado
em 77 milhões de euros.

a) Nos países aderentes que assinaram o Tratado de Adesão
em 16 de Abril de 2003;

2.
As dotações anuais são autorizadas pela autoridade orçamental, no limite das perspectivas financeiras.

b) Nos países da EFTA/EEE, nas condições definidas no
Acordo EEE;

Artigo 7.o

c) Na Roménia e na Bulgária, devendo as condições de participação ser fixadas em conformidade com os acordos europeus, os seus protocolos complementares e as decisões dos
respectivos conselhos de associação;
d) Na Turquia, devendo as condições de participação ser fixadas em conformidade com o Acordo-Quadro entre a
Comunidade Europeia e a República da Turquia, de 26 de
Fevereiro de 2002, sobre os princípios gerais da participação da República da Turquia nos programas comunitários (1).
(1) JO L 61 de 2.3.2002, p. 29.

Execução
A Comissão é responsável pela execução do programa nos termos das disposições constantes do anexo.

Artigo 8.o
Acompanhamento e avaliação
1.
A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e ao
Conselho até 31 de Dezembro de 2007, o mais tardar, um relatório sobre a realização dos objectivos do presente programa.
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O relatório em questão terá por base, nomeadamente, um relatório externo de avaliação que deverá estar disponível até finais
de 2006 e que analisará, no mínimo, a pertinência e a coerência globais do programa, a eficácia da respectiva execução (preparação, selecção, execução das acções) e a eficácia global e
individual das diferentes acções em termos de consecução dos
objectivos tal como definidos no artigo 1.o e no anexo.
Além disso, a Comissão apresentará anualmente ao Parlamento
Europeu e ao Conselho um relatório sobre a execução do programa.
2.
O Parlamento Europeu e o Conselho, de acordo com o
Tratado, decidirão quanto ao prosseguimento do programa a
partir de 1 de Janeiro de 2007.

30.4.2004

Artigo 9.o
Entrada em vigor
A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

Feito em Estrasburgo, em 21 de Abril de 2004.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P. COX

D. ROCHE
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ANEXO

1.

INTRODUÇÃO
Os objectivos enunciados no artigo 1.o devem ser alcançados através da execução das acções previstas no presente
anexo.

O presente anexo prevê dois tipos de acções:
— o primeiro, que integra as acções 1 e 2, visa apoiar certas instituições ou associações activas à escala europeia
nos domínios da educação e da formação,
— o segundo, a que corresponde a acção 3, visa apoiar actividades ou projectos com incidência na integração
europeia (acção 3A), que contribuam para as políticas da União Europeia em matéria de educação e formação
fora dos programas comunitários nestes domínios (acção 3B) ou que promovam a formação em direito europeu, designadamente de juízes nacionais (acção 3C).

2. REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES APOIADAS

As actividades empreendidas pelos organismos susceptíveis de beneficiar de uma subvenção comunitária no âmbito
do programa deverão pertencer a um dos domínios seguintes.

Acção 1: apoio a instituições específicas activas nos domínios da educação e da formação

Poderão ser concedidas subvenções a título desta acção do programa, a fim de contribuir para certas despesas de
funcionamento e administração das instituições a seguir indicadas que desenvolvem objectivos de interesse geral
europeu e que operam nos seguintes domínios:
— Colégio da Europa (campus de Bruges e Natolin): ensino pós-universitário de disciplinas jurídicas, económicas,
políticas, sociais e humanas, na sua dimensão europeia,
— Instituto Universitário Europeu de Florença: contribuição para o desenvolvimento do património cultural e
científico da Europa através do ensino superior e da investigação,
— Instituto Europeu da Administração Pública de Maastricht: formação de funcionários nacionais e europeus, a
fim de lhes permitir assumir responsabilidades no domínio da integração europeia,
— Academia de Direito Europeu de Trier: formação contínua ao nível universitário de profissionais e utentes do
direito europeu,
— Centro Inter-Universitário Europeu para os Direitos Humanos e a Democratização: prossecução do mestrado
europeu em direitos humanos e democratização, do programa de estágios de alto nível, bem como de outras
actividades de educação, formação e investigação para a promoção dos direitos humanos e da democratização,
— Agência Europeia para o Desenvolvimento da Educação Especial: melhoria da qualidade do ensino para alunos
com necessidades especiais e estabelecimento de uma cooperação europeia alargada e a longo prazo neste
domínio,
— Centro Internacional de Formação Europeia: estudo, ensino, formação e investigação sobre as questões da unificação europeia e mundial, o federalismo, o regionalismo e as transformações das estruturas da sociedade contemporânea, numa perspectiva federalista global.

A Comissão poderá conceder subvenções às instituições acima enumeradas após recepção de um programa de trabalho e de um orçamento adequados. As subvenções podem ser concedidas anualmente ou numa base renovável
no âmbito de um acordo-quadro de parceria com a Comissão.
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Às subvenções concedidas a título da presente acção não se aplica o princípio da degressividade previsto no n.o 2
do artigo 113.o do Regulamento Financeiro.

As actividades das instituições apoiadas no âmbito desta acção podem ter lugar no interior ou no exterior da União
Europeia.

Os recursos a mobilizar ao abrigo da acção 1 não serão superiores a 65 % nem inferiores a 58 % da dotação total
do programa.

Acção 2: apoio a associações europeias activas no domínio da educação ou da formação

Poderão ser concedidas subvenções ao abrigo desta acção do programa, a fim de contribuir para certas despesas de
funcionamento e administração de associações europeias activas no domínio da educação e da formação, que respeitem os seguintes critérios mínimos:
— existirem enquanto organismo de interesse geral europeu na acepção do artigo 162.o das normas de execução
do Regulamento Financeiro estabelecidas pelo Regulamento (CE, Euratom) n.o 2342/2002 da Comissão (1),
— actuarem no domínio da educação e da formação à escala europeia e prosseguirem objectivos claros e bem
definidos, enunciados nos respectivos estatutos,
— possuírem membros em pelo menos 12 Estados-Membros da União Europeia,
— serem compostas por associações nacionais, regionais ou locais,
— estarem estabelecidas e possuírem estatuto legal num dos Estados-Membros da União Europeia,
— realizarem a maior parte das suas actividades nos Estados-Membros da União Europeia, nos países do EEE e/ou
nos países candidatos.

As subvenções são concedidas ao abrigo da presente acção, após uma selecção das propostas apresentadas na
sequência da publicação de um ou mais convites à apresentação de propostas. A subvenção comunitária não financia mais de 75 % das despesas elegíveis apresentadas num plano de trabalho aprovado da associação. As subvenções
podem ser concedidas anualmente ou numa base renovável no âmbito de um acordo-quadro de parceria com a
Comissão.

Às subvenções concedidas a título da presente acção não se aplica o princípio da degressividade previsto no n.o 2
do artigo 113.o do Regulamento Financeiro.

Os recursos a mobilizar a título da acção 2 não serão superiores a 4 % da dotação total do programa.

Acção 3A: apoio a actividades no domínio do ensino superior relacionadas com a integração europeia, incluindo as
cátedras Jean Monnet

Esta acção diz respeito às actividades de promoção da acção da União Europeia no domínio do ensino superior, de
sensibilização dos meios do ensino superior para a integração europeia e para os objectivos da União no âmbito
das suas relações internacionais, ou de apoio à acção comunitária e de repercussão desta ao nível nacional.

As actividades apoiadas no âmbito desta acção podem ter lugar em países situados no interior ou no exterior da
União Europeia.
(1) JO L 357 de 31.12.2002, p. 1.
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Nos termos do artigo 2.o da decisão, trata-se principalmente das seguintes actividades:
— realização de estudos sobre a integração europeia nas universidades,
— criação de associações nacionais de professores especializados em integração europeia e apoio às mesmas,
— promoção da reflexão e do debate sobre o processo de integração europeia,
— promoção da investigação académica sobre temas prioritários da União Europeia, tais como o futuro da Europa
ou o diálogo entre os povos e as culturas, incluindo a investigação realizada por jovens investigadores.

As subvenções são concedidas ao abrigo da presente acção, após uma selecção das propostas apresentadas na
sequência da publicação de um ou mais convites à apresentação de propostas. A subvenção comunitária não financia mais de 75 % das despesas elegíveis para efeitos de obtenção de um financiamento no âmbito desta acção.

Os recursos a mobilizar a título da acção 3A não serão superiores a 24 % nem inferiores a 20 % da dotação total
do programa.

Acção 3B: apoio a actividades que contribuam para a concretização dos objectivos futuros dos sistemas de educação
e de formação na Europa

A acção 3B diz respeito a actividades de apoio, execução, sensibilização e promoção relacionadas com o acompanhamento dos três objectivos dos sistemas de educação e de formação, relativamente aos quais o Conselho Europeu
deu o seu acordo para 2010 (1), a saber:
— melhorar a qualidade e a eficácia dos sistemas de educação e de formação na União Europeia,
— facilitar o acesso de todos aos sistemas de educação e de formação,
— abrir ao mundo exterior os sistemas de educação e de formação,

bem como os 13 sub-objectivos que lhes estão associados. Estas actividades poderão incluir abordagens prospectivas
que cubram o período até 2010 e abranger tanto os aspectos intra-europeus como os que dizem respeito ao lugar
da Europa no mundo.

Os tipos de actividades a apoiar no âmbito desta acção consistem na implementação do método aberto de coordenação no domínio da educação e da formação, designadamente através da avaliação inter pares, do intercâmbio de
boas práticas, da troca de informações e da definição de indicadores e parâmetros.

Estas actividades consistem, em especial, no seguinte:
— apoio à realização de estudos, inquéritos e investigação ligados à realização dos objectivos futuros,
— reuniões de peritos, seminários, conferências e visitas de estudo para apoio à execução do programa de trabalho circunstanciado quanto aos objectivos,
— preparação e realização de actividades de informação e de publicações destinadas a sensibilizar os meios interessados nos domínios da educação e da formação, incluindo as que se destinam a garantir a promoção da
acção da União Europeia nestes domínios e a melhorar a qualidade, o acesso de todos e a abertura dos sistemas
europeus de educação e de formação ao mundo exterior,
— actividades diversas de apoio à acção comunitária mediante o envolvimento dos agentes da sociedade civil que
intervêm ao nível nacional ou europeu nos domínios da educação e da formação.
(1) Programa de trabalho pormenorizado sobre o seguimento dos objectivos dos sistemas de educação e de formação na Europa (JO C
142 de 14.6.2002, p. 1).
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Esta acção será executada através de subvenções concedidas após uma selecção das propostas apresentadas em resposta a um ou mais convites à apresentação de propostas.

As subvenções poderão ser concedidas a instituições estabelecidas num dos Estados-Membros da União Europeia,
nos países do EEE ou nos países candidatos. No que se refere às actividades ligadas ao terceiro objectivo (abertura
dos sistemas de educação e de formação ao mundo exterior), poderão excepcionalmente ser concedidas subvenções
a instituições estabelecidas noutros países terceiros.

Em princípio, a subvenção comunitária não financia mais de 75 % das despesas elegíveis das propostas aceites.

Os recursos a mobilizar a título da acção 3B não serão superiores a 14 % e nem inferiores a 9 % da dotação total
do programa.

Acção 3C: apoio à formação de juízes nacionais no domínio do direito comunitário

Podem ser concedidas subvenções, ao abrigo desta acção, para apoiar acções empreendidas por organizações de
cooperação judicial e outras acções de promoção da formação em direito comunitário, designadamente para juízes
nacionais.

As actividades apoiadas no âmbito desta acção podem ter lugar nos Estados-Membros, nos países do EEE ou nos
países candidatos.

As subvenções são concedidas ao abrigo da presente acção, após uma selecção das propostas apresentadas na
sequência da publicação de um ou mais convites à apresentação de propostas. Em princípio, a subvenção comunitária não financia mais de 75 % das despesas elegíveis apresentadas num plano de trabalho aprovado.

Os recursos a mobilizar a título da acção 3C não serão superiores a 4 % da dotação total do programa.

3. TRANSPARÊNCIA

Todos os beneficiários de subvenções concedidas no âmbito das acções do programa indicarão em local de destaque, tais como páginas internet ou relatórios anuais, que receberam financiamento proveniente do orçamento da
União Europeia.

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PEDIDOS DE SUBVENÇÃO

Os pedidos de subvenção apresentados na sequência de um convite à apresentação de propostas serão avaliados
com base nos seguintes critérios:
— pertinência em relação aos objectivos do programa e da acção específica em questão,
— pertinência em relação às prioridades ou outros critérios enunciados no convite à apresentação de propostas,
— qualidade da proposta,
— incidência provável da proposta na educação e/ou na formação à escala europeia.

5. DESPESAS ELEGÍVEIS

Ao ser fixado o montante de uma subvenção concedida ao abrigo de uma das acções do programa, a Comissão
poderá recorrer a um financiamento fixo assente em tabelas oficiais de custos unitários.
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Para as subvenções concedidas em 2004, o período de elegibilidade das despesas poderá começar em 1 de Janeiro
de 2004, desde que as despesas não sejam anteriores à data de apresentação do pedido de subvenção nem ao início
do exercício orçamental do beneficiário.
Em 2004, a obrigação de assinatura da convenção relativa à subvenção nos primeiros quatro meses do exercício
orçamental do beneficiário, prevista no n.o 2 do artigo 112.o do Regulamento Financeiro, poderá ser objecto de derrogação relativamente aos beneficiários cujo exercício orçamental tenha início antes do dia 1 de Março desse ano.
Neste caso, as convenções relativas às diferentes subvenções deverão ser assinadas até 30 de Junho de 2004.

6. GESTÃO DO PROGRAMA
Com base numa análise de custo/benefício, a Comissão poderá decidir entregar parte ou a totalidade das tarefas de
gestão do programa a uma agência executiva, nos termos do artigo 55.o do Regulamento Financeiro. Poderá também recorrer a peritos e efectuar qualquer outra despesa de assistência técnica e administrativa que não implique o
exercício de poderes públicos, subcontratada no âmbito de contratos de prestação pontual de serviços. A Comissão
poderá ainda financiar estudos e organizar reuniões de peritos para facilitar a execução do programa e empreender
acções nas áreas da informação, publicação e divulgação, directamente ligadas à realização dos objectivos do programa.

7.

CONTROLOS E AUDITORIAS

7.1. O beneficiário de uma subvenção de funcionamento deverá manter à disposição da Comissão todos os documentos
comprovativos de despesas efectuadas no ano a que corresponde a subvenção concedida, incluindo a demonstração
financeira auditada, durante cinco anos a contar da data do último pagamento. O beneficiário de uma subvenção
diligenciará, se for caso disso, para que os documentos comprovativos que se encontrem na posse dos parceiros
sejam postos à disposição da Comissão.
7.2. A Comissão poderá, quer directamente quer através dos seus agentes ou de qualquer organismo externo qualificado,
efectuar uma auditoria à utilização da subvenção. Estas auditorias poderão realizar-se durante a vigência do acordo-quadro, bem como nos cinco anos subsequentes à data do pagamento do saldo da subvenção. Quando adequado,
os resultados destas auditorias poderão conduzir a decisões de execução por parte da Comissão.
7.3. O pessoal da Comissão, bem como o pessoal externo por esta mandatado, terá suficiente direito de acesso, designadamente aos escritórios do beneficiário e a todas as informações, inclusive em formato electrónico, necessárias para
efectuar essas auditorias.
7.4. O Tribunal de Contas, bem como o Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) disporão dos mesmos direitos,
designadamente o direito de acesso, que a Comissão.
7.5. A fim de proteger os interesses financeiros das Comunidades Europeias contra fraudes e outras irregularidades, a
Comissão está habilitada a efectuar controlos e verificações no local no âmbito do programa, de acordo com o
Regulamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 do Conselho (1). As investigações serão realizadas, se for caso disso, pelo
Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) e serão regidas pelo Regulamento (CE) n.o 1073/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho (2).

(1) JO L 292 de 15.11.1996, p. 2.
(2) JO L 136 de 31.5.1999, p. 1.
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DECISÃO N.o 792/2004/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 21 de Abril de 2004
que institui um programa de acção comunitário para a promoção de organismos activos no plano
europeu no domínio da cultura

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA,

(4)

A resolução do Conselho de 19 de Dezembro de
2002 (3) descreve a forma como pode ser identificado e
avaliado o valor acrescentado europeu das acções culturais.

(5)

A rubrica A-3 0 4 2 do orçamento geral da União Europeia relativo ao exercício de 2003 e aos exercícios anteriores destina-se a apoiar organizações de interesse cultural europeu.

(6)

Na sequência das resoluções do Parlamento Europeu
sobre línguas e culturas regionais, a União Europeia
desenvolveu uma acção de promoção e salvaguarda da
diversidade linguística da União Europeia, a fim de preservar as línguas enquanto património cultural vivo da
Europa.

(7)

A pedido do Parlamento Europeu, a Comissão apoiou
desde 1982 um organismo sem fins lucrativos, o Gabinete Europeu para as línguas menos divulgadas
(GELMD), organizado em rede de comités nacionais activos nos Estados-Membros e, desde 1987, a rede de informação e documentação Mercator. Estes organismos têm
um objectivo de interesse geral europeu: o GELMD
representa todas as comunidades da União Europeia que
têm uma língua regional e minoritária e garante a difusão de informações europeias junto destas comunidades.
A rede de informação e documentação Mercator reúne e
divulga ao nível europeu informações sobre três aspectos essenciais para a promoção das línguas regionais e
minoritárias: a educação, a legislação e os meios de
comunicação.

(8)

A rubrica A-3 0 1 5 do orçamento geral da União Europeia relativo ao exercício 2003 e aos exercícios anteriores destina-se a apoiar esses dois organismos.

(9)

O Parlamento Europeu aprovou, em 11 de Fevereiro de
1993, uma resolução sobre a protecção europeia e internacional dos locais dos campos de concentração nazis
enquanto monumentos históricos (4).

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 5 do seu artigo 151.o,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Após consulta ao Comité de Regiões,

Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (1),

Considerando o seguinte:

(1)

O Tratado atribui à Comunidade a missão de criar uma
união cada vez mais estreita entre os povos europeus e
de contribuir para o desenvolvimento das culturas dos
Estados-Membros, respeitando a sua diversidade nacional
e regional e pondo simultaneamente em evidência o
património cultural comum.

(2)

A declaração de Laeken, anexa às conclusões do Conselho Europeu de 14 e 15 de Dezembro de 2001, afirma
que um dos desafios fundamentais que se colocam à
União Europeia reside em aproximar os cidadãos do
projecto europeu e das instituições europeias.

(3)

Na resolução do Conselho e dos ministros da Cultura,
reunidos no seio do Conselho, de 14 de Novembro de
1991, sobre redes culturais europeias (2), os ministros da
Cultura sublinharam o importante papel das redes de
organizações culturais na cooperação europeia neste
domínio, e acordaram em incentivar a participação
activa das organizações culturais dos seus países numa
cooperação não governamental à escala europeia.

(1) Parecer do Parlamento Europeu de 6 de Novembro de 2003 (ainda
não publicado no Jornal Oficial), posição comum do Conselho de
22 de Dezembro de 2003 (JO 72 E de 23.3.2004, p. 10), e posição
do Parlamento Europeu de 10 de Março de 2004 (ainda não publicada no Jornal Oficial). Decisão do Conselho de 30 de Março de
2004.
(2) JO C 314 de 5.12.1991, p. 1.

(3) JO C 13 de 18.1.2003, p. 5.
(4) JO C 72 de 15.3.1993, p. 118.
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(10)

A rubrica A-3 0 3 5 do orçamento geral da União Europeia relativo ao exercício 2003 e aos exercícios anteriores destina-se a apoiar a preservação dos locais dos campos de concentração nazis enquanto monumentos históricos.

(17)

As medidas necessárias para a execução da presente
decisão serão adoptadas em conformidade com a Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999,
que fixa as regras de exercício da competência de execução atribuída à Comissão (4).

(11)

O Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das
Comunidades Europeias (1) a seguir denominado «Regulamento Financeiro», impõe que as acções de apoio existentes sejam dotadas de um acto de base. A Comissão
comprometeu-se a ter em conta as observações inscritas
no orçamento no contexto da implementação.

(18)

É necessário avaliar o conteúdo das acções e, em especial, o valor acrescentado europeu das acções prevista
pelos beneficiários de uma subvenção; a melhor maneira
de efectuar esta avaliação é através de um comité de gestão.

(19)

O apoio concedido ao abrigo da presente decisão deverá
respeitar rigorosamente os princípios da subsidiariedade
e da proporcionalidade,

(12)

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão comprometeram-se, quando aprovaram o Regulamento
Financeiro, a cumprir o objectivo de entrada em vigor
deste acto de base a partir do exercício de 2004.

(13)

É necessário assegurar a estabilidade e a continuidade do
financiamento, no âmbito do Regulamento Financeiro,
em relação às instituições às quais a Comunidade Europeia concedeu apoio financeiro nos anos anteriores.

DECIDEM:

(14)

São necessárias medidas transitórias para que, no ano de
2004 e 2005, sejam concedidas subvenções abrangidas
pela vertente 2 deste programa comunitário. Considera-se apropriado recorrer à excepção referida na alínea
d) do n.o 1 do artigo 168.o do Regulamento (CE, Euratom) n.o 2342/2002 da Comissão (2), que possibilita a
concessão de subvenções sem apresentação de propostas
a organismos identificados num acto de base como
beneficiários de uma subvenção.

Artigo 1.o

Objectivo e actividades do programa

1.
A presente decisão institui um programa de acção comunitária para apoiar os organismos activos no plano europeu no
domínio da cultura, a seguir designado «programa».

2.
O programa tem como objectivo geral apoiar as actividades desses organismos.
(15)

(16)

Os eventuais co-financiamentos não comunitários provenientes de recursos estatais devem obedecer aos artigos
87.o e 88.o do Tratado.

A presente decisão estabelece, para a totalidade do
período de vigência do programa, um enquadramento
financeiro que constitui para a autoridade orçamental, a
referência privilegiada, na acepção nos termos do ponto
33 do Acordo Interinstitucional, de 6 de Maio de 1999,
entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão
sobre a disciplina orçamental e a melhoria do processo
orçamental (3), no âmbito do processo orçamental.

(1) JO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
(2) Regulamento (CE, Euratom) n.o 2342/2002 da Comissão, de 23 de
Dezembro de 2002, que estabelece as normas de execução do
Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho que institui
o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias (JO L 357 de 31.12.2002, p. 1).
(3) JO C 172 de 18.6.1999, p. 1. Acordo alterado pela Decisão
2003/429/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 147 de
14.6.2003, p. 25).

As actividades abrangidas pelo programa são as seguintes:

a) O programa de trabalho permanente de um organismo que
prossiga um fim de interesse geral europeu no domínio da
cultura ou um objectivo que se enquadre no âmbito da
política da União Europeia neste domínio;

b) Uma acção pontual neste domínio.

Em especial, estas actividades deverão contribuir, ou ter capacidade para contribuir, para o desenvolvimento e execução de
acções de cooperação comunitária no domínio da cultura.
(4) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (rectificação no JO L 269 de
19.10.1999, p. 45).
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3.
O programa tem início em 1 de Janeiro de 2004 e termina em 31 de Dezembro de 2006.
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Artigo 5.o
Disposições financeiras

Artigo 2.o

1.
O enquadramento financeiro para a execução do programa, para o período referido no n.o 3 do artigo 1.o, é fixado em
19 milhões de euros.

Acesso ao programa
2.
As dotações anuais são autorizadas pela autoridade orçamental no limite das perspectivas financeiras.
Para ser elegível para uma subvenção, o organismo deverá respeitar as disposições constantes do anexo I e apresentar as
seguintes características:

a) Ser uma pessoa colectiva independente e sem fins lucrativos, activa no domínio da cultura e cujo objectivo se
orienta para o interesse público;

b) Ter sido legalmente constituída há mais de dois anos e ter
as suas contas relativas aos últimos dois exercícios certificadas por um revisor de contas autorizado;

Artigo 6.o
Medidas de execução
1.
As medidas necessárias para a execução da presente decisão relativas às questões a seguir enumeradas serão aprovadas
de acordo com o procedimento de gestão previsto no n.o 2 do
artigo 7.o:
a) Plano anual de trabalho, incluindo os objectivos, prioridades, critérios de selecção e procedimentos;

c) Exercer actividades conformes com os princípios subjacentes à acção comunitária no domínio da cultura e tomar em
conta os eixos prioritários enumerados no anexo I.

b) Apoio financeiro a conceder pela Comunidade (quantias,
duração e beneficiários) nas áreas abrangidas pelas acções
incluídas nas vertentes 2 e 3 do anexo I, e orientações
gerais para a execução do programa;

Artigo 3.o
Selecção dos beneficiários

1.
A concessão de uma subvenção de funcionamento no
âmbito do programa de trabalho permanente de um organismo
que prossiga um fim de interesse geral europeu no domínio da
cultura ou um objectivo que se enquadre na política da União
Europeia neste domínio deverá respeitar os critérios globais
constantes do anexo I.

2.
A concessão de uma subvenção para uma acção prevista
pelo programa deverá respeitar os critérios globais constantes
do anexo I. A selecção das acções será feita através de um convite à apresentação de propostas.

c) Orçamento anual e repartição dos fundos entre as múltiplas acções do programa;
d) Acordos de acompanhamento e avaliação do programa e
distribuição e transferência dos resultados.
2.
As medidas necessárias para a execução da presente decisão relativas a todas as outras questões serão aprovadas de
acordo com o procedimento consultivo previsto no n.o 3 do
artigo 7.o

Artigo 7.o
Procedimento de comité

Artigo 4.o
Concessão da subvenção

As subvenções concedidas ao abrigo das diferentes acções do
programa deverão obedecer aos requisitos enunciados na parte
relevante do anexo I.

1.
A Comissão é assistida pelo comité instituído pela Decisão n.o 508/2000/CE (1).
2.
Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 4.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE, tendo
em conta o disposto no seu artigo 8.o
(1) JO L 63 de 10.3.2000, p. 1.
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O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisão
1999/468/CE é de dois meses.
3.
Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 3.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE, tendo
em conta o disposto no seu artigo 8.o
4.

O comité aprovará o seu regulamento interno.

L 138/43

b) Até 31 de Dezembro de 2007, o mais tardar, um relatório
sobre a realização dos objectivos do programa. O relatório
em questão terá por base, entre outros aspectos, os resultados da avaliação externa e analisará os resultados obtidos
pelos beneficiários, designadamente em termos da eficácia,
da eficiência e do conteúdo das acções, consideradas global
e pontualmente, empreendidas pelos beneficiários do programa quanto à realização dos objectivos definidos no
artigo 1.o e no anexo I.

Artigo 8.o

Artigo 9.o

Acompanhamento e avaliação

Entrada em vigor

A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e ao Conselho:

A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

a) Até 31 de Dezembro de 2005, o mais tardar, um relatório
sobre a execução do programa, sobre a realização dos seus
objectivos e sobre um eventual futuro programa que o
substitua.

Feito em Estrasburgo, em 21 de Abril de 2004.

Além disso, a Comissão apresentará anualmente ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre a execução do programa.

Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P. COX

D. ROCHE
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ANEXO I

1.

ACTIVIDADES APOIADAS
O objectivo geral definido no artigo 1.o visa reforçar a acção comunitária no domínio da cultura e conferir-lhe
maior eficácia, através de apoio a organismos activos ao nível europeu neste domínio.
Este apoio revestirá a forma de um dos seguintes dois tipos de subvenções:
— uma subvenção de funcionamento destinada a co-financiar as despesas ligadas ao programa de trabalho
permanente de um organismo que prossiga um fim de interesse geral europeu no domínio da cultura ou
um objectivo que se enquadre no âmbito da política da União Europeia neste domínio (vertentes 1 e 2),
— ou uma subvenção para co-financiar uma acção pontual neste domínio (vertente 3).
Entre as actividades das organizações juvenis que podem contribuir para o reforço e a eficácia da acção comunitária no domínio da cultura, salientam-se as seguintes:
— funções de representação de partes interessadas a nível comunitário,
— difusão de informações sobre a acção comunitária,
— colocação em rede ao nível europeu de organismos activos no domínio cultural,
— representação e informação das comunidades linguísticas regionais e minoritárias da União Europeia,
— pesquisa e divulgação de informações nos domínios da legislação, educação e meios de comunicação,
— assunção do papel de «embaixador» cultural e promoção da consciência da herança cultural comum da
Europa,
— salvaguarda e comemoração dos principais locais e arquivos ligados à deportação simbolizados por monumentos erguidos nos antigos campos de concentração e noutros locais de martírio e exterminação maciça
de civis, e preservação da memória das vítimas nesses locais.

2.

REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES APOIADAS
Poderão ser concedidas subvenções para apoiar as actividades empreendidas por organismos elegíveis para uma
subvenção comunitária no âmbito do programa do seguinte tipo:

2.1.

Vertente 1: actividades permanentes dos organismos com finalidade de interesse geral europeu no domínio da
cultura, a seguir referenciados:
— Gabinete Europeu para as línguas menos divulgadas,
— centros da rede Mercator.

2.2.

Vertente 2: actividades permanentes de outros organismos que prossigam um fim de interesse geral europeu no
domínio da cultura ou um objectivo que se enquadre no âmbito da política da União Europeia neste domínio.
Poderão ser concedidas subvenções anuais de funcionamento para apoiar a realização de programas de trabalho
permanentes de organizações ou de redes que operem em prol da cultura europeia e da cooperação no sector
cultural e contribuam para o desenvolvimento da vida cultural e da gestão da cultura.
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2.3.

Vertente 3: acções em prol da conservação e comemoração dos principais locais e arquivos ligados à deportação
simbolizados por monumentos erguidos nos antigos campos de concentração e noutros locais de martírio e
exterminação maciça de civis e preservação da memória das vítimas nesses locais.

3.

SELECÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
Vertente 1: as subvenções ao abrigo desta vertente do programa podem ser concedidas ao Gabinete Europeu
para as línguas menos divulgadas (GELMD) e aos centros da rede Mercator.
A Comissão poderá conceder essas subvenções após recepção de um programa de trabalho e de um orçamento
adequados.
Vertente 2:
1.

Para efeitos de atribuição das subvenções previstas nesta vertente do programa, a Comissão publicará convites à apresentação de propostas.

2. No entanto, em 2004 e 2005, em derrogação ao n.o 1, poderá atribuir essas subvenções às organizações
referidas no anexo II.
3. A todos os casos, aplicam-se todos os requisitos do Regulamento Financeiro, das suas normas de execução
e do acto de base.
Vertente 3: as acções apoiadas a título desta vertente serão seleccionadas com base em convites à apresentação
de propostas.

4.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PEDIDOS DE SUBVENÇÃO
Os pedidos de subvenção serão avaliados em função dos seguintes critérios:
— intercâmbio de experiências que promovam uma maior diversidade cultural,
— mobilidade da arte e dos artistas,
— qualidade das acções desenvolvidas,
— valor acrescentado europeu das acções desenvolvidas,
— carácter duradouro das acções desenvolvidas,
— visibilidade das acções desenvolvidas,
— representatividade dos organismos.
A atribuição de uma subvenção é feita com base num programa de trabalho homologado pela Comissão.
Todos os beneficiários de subvenções concedidas no âmbito das acções do programa indicarão em local de destaque, tais como páginas internet ou relatórios anuais, que receberam financiamento proveniente do orçamento
geral da União Europeia.

5.

FINANCIAMENTO E DESPESAS ELEGÍVEIS

5.1.

Ao abrigo da vertente 1, as despesas elegíveis do Gabinete Europeu para as línguas menos divulgadas e dos
centros da rede Mercator abrangem simultaneamente os encargos de funcionamento e as despesas necessárias
para a realização das respectivas acções.

L 138/45

L 138/46

PT

Jornal Oficial da União Europeia

5.2.

A subvenção concedida ao Gabinete Europeu para as línguas menos divulgadas e aos centros da rede Mercator
não poderá financiar a totalidade das despesas elegíveis destes organismos referentes ao ano civil que a subvenção abrange: pelo menos 20 % do respectivo orçamento será co-financiado por fontes não comunitárias.

5.3.

Por força do disposto no n.o 2 do artigo 113.o do Regulamento Financeiro, o princípio da degressividade não
se aplica às subvenções concedidas ao Gabinete Europeu para as línguas menos divulgadas e aos centros da
rede Mercator, dado que são organismos que prosseguem um fim de interesse geral europeu.

5.4.

Ao abrigo da vertente 2, serão consideradas para efeitos de determinação da subvenção de funcionamento as
despesas necessárias ao bom desenrolar das acções correntes do organismo seleccionado. Essas despesas são,
designadamente, as despesas de pessoal, os encargos gerais (rendas, encargos imobiliários, equipamento, material de escritório, telecomunicações, despesas de porte, etc.), as despesas com reuniões internas e as despesas
com publicações, informação e divulgação, assim como as despesas directamente ligadas às actividades do organismo.

5.5.

Uma subvenção de funcionamento concedida ao abrigo da vertente 2 do presente anexo não poderá financiar
a totalidade das despesas elegíveis do organismo referentes ao ano civil que a subvenção abrange. Pelo menos
20 % dos orçamentos dos organismos abrangidos por esta vertente deverão ser co-financiados por fontes não
comunitárias. Este co-financiamento pode ser feito, em parte, por prestações em espécie, desde que a valorização do contributo não exceda o custo realmente coberto e comprovado por documentos contabilísticos, ou o
custo geralmente aceite no mercado em questão.

5.6.

Nos termos do n.o 2 do artigo 113.o do Regulamento Financeiro, a subvenção de funcionamento assim concedida terá, em caso de renovação, um carácter degressivo. Esta degressão aplica-se a partir do terceiro ano, à
razão de 2,5 % ao ano. A fim de respeitar esta disposição, a qual se aplica sem prejuízo da regra de co-financiamento acima referida, a percentagem de co-financiamento comunitário correspondente à subvenção concedida
a título de um dado exercício será inferior em pelo menos 2,5 pontos percentuais à percentagem de co-financiamento comunitário correspondente à subvenção concedida a título do exercício anterior.

5.7.

Uma subvenção concedida ao abrigo da vertente 3 do presente anexo não poderá cobrir mais de 75 % das despesas elegíveis da acção em questão.

5.8.

Para as subvenções concedidas em 2004, o período de elegibilidade das despesas poderá começar em 1 de
Janeiro de 2004, desde que as despesas não sejam anteriores à data de apresentação do pedido de subvenção
nem ao início do exercício orçamental do beneficiário.

5.9.

Em 2004, a obrigação de assinatura da convenção relativa à subvenção nos primeiros quatro meses do exercício orçamental do beneficiário, prevista no n.o 2 do artigo 112.o do Regulamento Financeiro, poderá ser
objecto de derrogação relativamente aos beneficiários cujo exercício orçamental tenha início antes do dia 1 de
Março desse ano. Neste caso, as convenções relativas às diferentes subvenções deverão ser assinadas até 30 de
Junho de 2004.

6.

GESTÃO DO PROGRAMA

Com base numa análise de custo/eficácia, a Comissão poderá decidir entregar uma parte ou a totalidade das
tarefas de gestão do programa a uma agência executiva, nos termos do artigo 55.o do Regulamento Financeiro.
Poderá também recorrer a peritos e efectuar qualquer outra despesa de assistência técnica e administrativa que
não implique o exercício de poderes públicos, subcontratada no âmbito de contratos de prestação pontual de
serviços. A Comissão poderá ainda financiar estudos e organizar reuniões de peritos para facilitar a execução
do programa e empreender acções nas áreas da informação, publicação e divulgação, directamente ligadas à
realização dos objectivos do programa.

7.

CONTROLOS E AUDITORIAS

7.1.

O beneficiário de uma subvenção de funcionamento deverá manter à disposição da Comissão todos os documentos comprovativos de despesas efectuadas no ano a que corresponde a subvenção concedida, designadamente os mapas de resultados, durante cinco anos a contar da data do último pagamento. O beneficiário de
uma subvenção diligenciará, se for necessário, para que os documentos comprovativos que se encontrarem na
posse de parceiros sejam postos à disposição da Comissão.
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7.2.

A Comissão poderá efectuar uma auditoria à utilização da subvenção, quer directamente, através dos seus próprios agentes, quer através de qualquer organismo externo qualificado da sua escolha. Estas auditorias poderão
realizar-se durante a vigência do acordo-quadro, bem como nos cinco anos subsequentes à data do pagamento
do saldo da subvenção. Quando adequado, os resultados destas auditorias poderão levar a Comissão a decidir
recuperar montantes indevidamente pagos.

7.3.

O pessoal da Comissão, bem como o pessoal externo por esta mandatado terá acesso designadamente aos
escritórios do beneficiário e a todas as informações, incluindo as informações em formato electrónico, necessárias para efectuar essas auditorias.

7.4.

O Tribunal de Contas, bem como o Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), dispõem dos mesmos
direitos que a Comissão, designadamente o direito de acesso.

7.5.

A fim de proteger os interesses financeiros das Comunidades Europeias contra fraudes e outras irregularidades,
a Comissão está habilitada a efectuar controlos e verificações no local no âmbito do programa, de acordo com
o Regulamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 do Conselho (1). Se for caso disso, o Organismo Europeu de Luta
Antifraude (OLAF) efectuará investigações que serão regidas pelo Regulamento (CE) n.o 1073/1999 do Parlamento Europeu e do Conselho (2).

(1) JO L 292 de 15.11.1996, p. 2.
(2) JO L 136 de 31.5.1999, p. 1.
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ANEXO II
Organizações a que se refere o anexo I, secção 3, vertente 2, ponto 2
— Orquestra da Juventude da União Europeia
— Orquestra Barroca da União Europeia (EUBO)
— Filarmónica das Nações
— Academia Coral Europeia
— Federação Europeia dos Coros da União
— Os Coros da União Europeia
— Europa Cantat (Federação Europeia dos Coros Juvenis)
— Centro Operático Europeu (Manchester)
— Orquestra Juvenil de Jazz da União Europeia («Swinging Europe»)
— Fundação Internacional Yehudi Menuhin
— Orquestra de Câmara Europeia
— Associação Europeia dos Conservatórios, Academias de Música e Musikhochschulen (AEC)
— Fundação Yuste Academy
— Conselho Europeu de Artistas (ECA)
— Fórum Europeu para as Artes e o Património (EFAH)
— Reunião Informal do Teatro Europeu (IETM)
— Convenção Teatral Europeia
— União dos Teatros da Europa
— Prémio Europa para o Teatro
— Prémio Europa (prémio atribuído ao melhor programa de televisão e de rádio)
— Europa Nostra
— Congresso Europeu de Escritores (EWC)
— Rede Europeia de Organizações de Arte para Crianças e Jovens (EU-NET ART)
— Federação Europeia de Aldeias de Artistas (Euro Art)
— Rede Europeia dos Centros de Formação de Administração Cultural (ENCATC)
— Liga Europeia de Institutos das Artes (ELIA)
— Rede das Organizações dos Museus Europeus
— Momentum Europa
— Rede Pan-Europeia Pública Infantil
— Les Rencontres: Associação das Cidades e Regiões Europeias para a Cultura
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— Europalia
— Euroballet
— Associação Europeia de Festivais e Eventos Internacionais
— Fundação Pegasus
— «Hors-les-Murs»
— Huis Doorn (Países Baixos)
— Festival Europeu de Música
— Tuning Educational Structures in Europe
— Fundação Memorial S. Bonifácio 2004
— Comunidade Europeia de Guildas Históricas Armadas
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REGULAMENTO (CE) N.o 793/2004 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 21 de Abril de 2004
que altera o Regulamento (CEE) n.o 95/93 do Conselho, relativo às normas comuns aplicáveis à
atribuição de faixas horárias nos aeroportos da Comunidade

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA,

(5)

Os aeroportos com sérias limitações de capacidades
devem ser designados «coordenados», com base em critérios objectivos, depois de realizada uma análise da capacidade. Em relação aos aeroportos coordenados são
necessárias normas pormenorizadas para garantir o respeito integral dos princípios da transparência, imparcialidade e não discriminação. As actividades específicas,
como as operações de helicóptero, não devem estar
sujeitas às regras em matéria de atribuição de faixas
horárias sempre que estas não sejam necessárias.

(6)

Nos aeroportos com horários facilitados, o facilitador de
horários deverá agir de forma independente. Nos aeroportos coordenados, o coordenador tem um papel fulcral no processo de coordenação, pelo que os coordenadores devem estar numa posição totalmente independente, e as suas responsabilidades devem ser especificadas em pormenor.

(7)

É necessário especificar o papel do comité de coordenação estabelecido para desempenhar funções consultivas
e de mediação no que respeita à atribuição de faixas
horárias. Para as reuniões do comité de coordenação
deverão ser convidados representantes dos Estados-Membros, com o estatuto de observadores sem direito a voto.
Este estatuto não deverá prejudicar a possibilidade de
esses representantes poderem presidir as reuniões do
comité. É importante garantir que o comité de coordenação não possa tomar decisões que sejam obrigatórias
para o coordenador.

(8)

É igualmente necessário esclarecer que a atribuição de
faixas horárias deve ser considerada como conferindo às
transportadoras aéreas permissão de aceder às instalações do aeroporto para aterrar e descolar em datas e
horários específicos, enquanto decorrer o prazo para o
qual essa permissão foi concedida. Deverá ser analisada
a necessidade de criar regras e procedimentos para a
coordenação das faixas horárias dos aeroportos e dos
corredores aéreos.

(9)

No entanto, no interesse da estabilidade das operações,
o sistema actual prevê a reatribuição de faixas horárias
com precedências historicamente estabelecidas («direitos
adquiridos») às transportadoras aéreas titulares. Para
encorajar as operações regulares nos aeroportos coordenados, é necessário prever que os direitos adquiridos
digam respeito a séries de faixas horárias. Ao mesmo
tempo, os Estados-Membros, ao determinarem os parâmetros de capacidade, deverão poder ter em consideração os condicionalismos de carácter operacional e
ambiental.

Tendo em conta o Tratado que estabelece a Comunidade Europeia, nomeadamente o n.o 2 do artigo 80.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social
Europeu (2),
Deliberando nos termos do artigo 251.o do Tratado (3),

Considerando o seguinte:

(1)

Na sequência das conclusões do Conselho Europeu realizado em Estocolmo em 23 e 24 de Março de 2001, o
presente regulamento constitui um primeiro passo de
um processo global de revisão. Para que seja tida em
conta a evolução no que respeita, nomeadamente, aos
novos operadores e às questões de acesso ao mercado, o
presente regulamento deverá ser revisto após um determinado período de aplicação.

(2)

A experiência revelou que o Regulamento (CEE) n.o
95/93 do Conselho (4) deve ser reforçado, a fim de
garantir a utilização mais completa e mais flexível das
capacidades limitadas nos aeroportos congestionados.

(3)

Assim sendo, é necessário alterar o citado regulamento,
nos termos do seu artigo 14.o, e clarificar algumas das
suas disposições.

(4)

É desejável seguir a terminologia internacional e, por
isso, empregar as expressões «aeroporto com horários
facilitados» e «aeroporto coordenado» em vez de «coordenado» e «inteiramente coordenado», respectivamente.

(1) JO C 270 E de 25.9.2001, p. 131.
(2) JO C 125 de 27.5.2002, p. 8.
(3) Parecer do Parlamento Europeu de 11 de Junho de 2002 (JO C
261E de 30.10.2003, p. 116), posição comum do Conselho de 19
de Fevereiro de 2004 (ainda não publicada no Jornal Oficial) e posição do Parlamento Europeu de 1 de Abril de 2004 (ainda não
publicada no Jornal Oficial).
(4) JO L 14 de 22.1.1993, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1554/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 22 de 4.9.2003, p. 1).
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As faixas horárias com precedência histórica deverão
respeitar o cálculo de utilização, bem como as demais
disposições pertinentes do Regulamento (CEE) n.o 95/93,
para que as transportadoras aéreas possam continuar a
exigir estas faixas para o equivalente período de programação seguinte. A situação dos direitos adquiridos no
caso de explorações conjuntas, acordos de partilha de
códigos ou de franquia, deve ser clarificada.

L 138/51

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

O Regulamento (CEE) n.o 95/93 é alterado do seguinte modo:
(11)

As operações regulares num determinado aeroporto
devem ter prioridade, que deverá ser gerida de modo
estrito, sem distinção entre serviços regulares e não
regulares.

1. O n.o 1 do artigo 1.o passa a ter a seguinte redacção:

«1.
O presente regulamento é aplicável aos aeroportos
comunitários.».
(12)

A definição de novo operador deve reforçar a disponibilidade de serviços aéreos adequados às regiões e possibilitar o aumento da concorrência nas rotas intra-comunitárias.

2. O artigo 2.o é alterado do seguinte modo:
a) As alíneas a) e b) passam a ter a seguinte redacção:

(13)

(14)

(15)

De maneira a melhor garantir que, nomeadamente, os
países terceiros ofereçam um tratamento semelhante às
transportadoras comunitárias, deve ser estabelecido um
processo que permita à Comunidade tomar mais eficazmente medidas contra países terceiros que não confiram
tratamento idêntico àquele que é conferido na Comunidade.

As medidas necessárias à execução do presente regulamento serão aprovadas nos termos da Decisão do Conselho 1999/468/CE, de 28 de Junho de 1999, que fixa
as regras de exercício das competências de execução
atribuídas à Comissão (1).

Nos aeroportos coordenados, o acesso de uma transportadora aérea apenas é possível se tiver sido atribuída
uma faixa horária, pelo que deverão ser introduzidas
medidas destinadas a assegurar a aplicação do presente
regulamento, nomeadamente quando as transportadoras
aéreas desrespeitem repetida e intencionalmente as normas de atribuição de faixas horárias.

(16)

Deverá ser previsto um processo de recurso das decisões
tomadas pelo coordenador.

(17)

Para evitar dúvidas, deverá especificar-se que a aplicação
do presente regulamento não prejudica as normas de
concorrência do Tratado, nomeadamente os seus artigos
81.o e 82.o, e o Regulamento (CEE) n.o 4064/89 do Conselho, de 21 de Dezembro de 1989, relativo ao controlo
das operações de concentração de empresas (2),

(1) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(2) JO L 395 de 30.12.1989, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1310/97 (JO L 180 de
9.7.1997, p. 1).

«a) “Faixa horária”: a autorização, dada por um coordenador, nos termos do presente regulamento, para
utilizar toda a gama de infra-estruturas aeroportuárias necessárias para explorar um serviço aéreo
num aeroporto coordenado numa data e horário
específicos, para efeitos de descolagem ou aterragem nas condições atribuídas por um coordenador
nos termos do presente regulamento;
b) “Novo operador”:
i)

uma transportadora aérea que solicite, como
parte de uma série de faixas, que lhe seja atribuída uma faixa horária num aeroporto para
um determinado dia e que, caso o seu pedido
seja aceite, disponha no total de menos de
cinco faixas horárias nesse mesmo aeroporto e
nesse mesmo dia; ou

ii) uma transportadora aérea que solicite uma
série de faixas horárias para um serviço regular
de transporte de passageiros sem escala entre
dois aeroportos comunitários quando duas
outras transportadoras, no máximo, exploram
o mesmo serviço regular sem escalas entre
esses aeroportos ou sistemas de aeroportos
nesse mesmo dia, e que, caso o seu pedido seja
aceite, disponha de menos de cinco faixas horárias nesse mesmo aeroporto e nesse mesmo
dia, para esse serviço sem escalas; ou
iii) uma transportadora aérea que solicite uma
série de faixas horárias num aeroporto para um
serviço regular de passageiros sem escalas entre
esse aeroporto e um aeroporto regional, caso
nenhuma outra transportadora explore um serviço regular directo de passageiros entre esses
aeroportos ou sistemas de aeroportos nesse
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mesmo dia, e que, caso o seu pedido seja aceite, disponha de menos de cinco faixas horárias
nesse mesmo aeroporto e nesse mesmo dia,
para esse serviço sem escalas.
Uma transportadora aérea que detenha mais de 5 %
do total de faixas horárias disponíveis num dado
dia e num dado aeroporto, ou mais de 4 % do total
de faixas horárias disponíveis nesse dia num sistema de aeroportos de que esse aeroporto faça parte, não será considerada novo operador nesse aeroporto.»;

e controlar as actividades dos diversos operadores
presentes no aeroporto ou no sistema de aeroportos em causa;
k) “Série de faixas horárias”: pelo menos cinco faixas
horárias que tenham sido pedidas para um período
de programação regularmente à mesma hora, no
mesmo dia da semana, e atribuídas de acordo com
o pedido ou, se tal não for possível, num horário
aproximado;
l)

b) As alíneas f) e g) passam a ter a seguinte redacção:
«f) i)

“transportadora aérea”: uma empresa de transporte aéreo titular de uma licença de exploração válida ou equivalente, o mais tardar em 31
de Janeiro para a época de Verão seguinte ou
em 31 de Agosto para a época de Inverno
seguinte. Para efeitos do disposto nos artigos
4.o, 8.o, 8.oA e 10.o, a definição de transportadora aérea incluirá também os operadores de
voos privados de empresas, sempre que operem
serviços regulares; para efeitos dos artigos 7.o e
14.o, a definição de transportadora aérea também incluirá todos os operadores de aeronaves
civis,

ii) “grupo de transportadoras aéreas”: duas ou
mais transportadoras aéreas que, entre si, realizem operações conjuntas, operações de franquia ou de partilha de códigos para efeitos de
operação de um serviço aéreo específico;

3. O artigo 3.o é alterado do seguinte modo:
a) O n.o 1 passa a ter a seguinte redacção:

g) “Aeroporto coordenado”: qualquer aeroporto onde,
para aterrar ou descolar, uma transportadora aérea
ou qualquer outro operador aéreo necessite da atribuição de uma faixa horária por um coordenador,
com excepção dos voos estatais, das aterragens de
emergência e dos voos humanitários;»;

«i) “Aeroporto com horários facilitados”: um aeroporto
com riscos potenciais de congestionamento em certos períodos do dia, da semana ou do ano, que
poderão ser resolvidos através da cooperação
voluntária entre as transportadoras aéreas, e onde
foi designado um facilitador de horários para facilitar as operações das transportadoras aéreas que
operam ou tencionam operar serviços nesse aeroporto;
j)

“Entidade gestora de um aeroporto”: a entidade
que, de modo exclusivo, ou a par de outras actividades, tem, nos termos da legislação ou regulamentação nacional em vigor, por missão administrar e
gerir as infra-estruturas aeroportuárias e coordenar

“Voos privados das empresas”: o sector da aviação
geral que diz respeito à exploração ou à utilização
de aeronaves pelas empresas para o transporte de
passageiros ou de mercadorias no exercício das
suas actividades, realizando-se os voos para fins
geralmente considerados não acessíveis ao público,
sendo pilotados por indivíduos que possuem, no
mínimo, uma licença de piloto comercial de aviões,
válida com qualificação de voo por instrumentos;

m) “Parâmetros de coordenação”: a expressão, em termos operacionais, de toda a capacidade disponível
de atribuição de faixas horárias num aeroporto
durante cada período de coordenação, que tem em
conta todos os factores técnicos, operacionais e
ambientais que afectam o desempenho da infra-estrutura aeroportuária e os seus vários subsistemas.».

«1.

c) São aditadas as seguintes alíneas:
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a) Os Estados-Membros não serão obrigados a
designar um aeroporto como aeroporto com
horários facilitados ou aeroporto coordenado, salvo em aplicação do presente artigo.
b) Os Estados-Membros só designarão um aeroporto como aeroporto coordenado nos termos do n.o 3.»;

b) O termo «aeroporto coordenado» no n.o 2 é substituído
por «aeroportos com horários facilitados.»;
c) O n.o 3 passa a ter a seguinte redacção:
«3. O Estado-Membro responsável deve garantir que
a entidade gestora do aeroporto, ou qualquer outro
organismo competente, efectue uma análise extensiva
da capacidade nos aeroportos que não tenham sido
designados ou nos aeroportos com horários facilitados,
sempre que os Estados-Membros o considerem necessário, após decorridos seis meses:
i)

após um pedido por escrito das transportadoras
aéreas que representem mais de metade das operações de um aeroporto ou da entidade gestora do
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aeroporto quando considerem que, em certos
períodos, a capacidade é insuficiente para as operações existentes ou previstas; ou
ii) a pedido da Comissão, nomeadamente no caso de
um aeroporto ser de facto unicamente acessível a
transportadoras aéreas às quais tenham sido atribuídas faixas horárias ou quando as transportadoras aéreas e, em particular, os novos operadores,
tenham sérias dificuldades em garantir a possibilidade de aterragem e descolagem no aeroporto em
causa.
A referida análise, efectuada de acordo com métodos
geralmente reconhecidos, deverá determinar os problemas de capacidade, tendo em conta as restrições
ambientais aplicáveis ao aeroporto em causa. A análise
deverá determinar as possibilidades de ultrapassar as
referidas limitações através de novas infra-estruturas ou
da transformação das infra-estruturas existentes ou de
alterações operacionais ou de outro tipo, bem como o
prazo previsto para resolver os problemas. A análise
será actualizada caso tenha sido invocado o disposto
no n.o 5, ou sempre que se registem alterações no
aeroporto em causa com efeitos consideráveis na sua
capacidade e utilização. Tanto a análise como a metodologia seguida serão facultadas às partes que solicitaram a realização da análise, bem como a outras partes
interessadas, a pedido destas. A análise será simultaneamente comunicada à Comissão.»;
d) O

n.o

4 é substituído pelos seguintes números:

«4. Com base na referida análise, os Estados-Membros devem consultar a entidade gestora do aeroporto,
as transportadoras aéreas que utilizam regularmente o
aeroporto, as suas organizações representativas, os
representantes da aviação geral que utilizam regularmente o aeroporto e as autoridades de controlo do tráfego aéreo, sobre a situação do aeroporto em termos
de capacidade.
5. Sempre que ocorram problemas de capacidade
durante, pelo menos, um período de programação, o
Estado-Membro garantirá que só seja atribuída ao aeroporto a designação de “coordenado” para os períodos
relevantes se:
a) As limitações forem de natureza de tal modo grave
que não possam ser evitados atrasos importantes
no aeroporto; e
b) Não houver possibilidade de resolver estes problemas a curto prazo.
6. Em derrogação do n.o 5, os Estados-Membros
podem, em circunstâncias excepcionais, atribuir a
designação de “coordenados” aos aeroportos afectados
durante o período adequado.»;
e) O actual n.o 5 passa a ser o n.o 7 e o termo «aeroporto
inteiramente coordenado» é substituído por «aeroporto
coordenado».
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4. O artigo 4.o é alterado do seguinte modo:
a) O título passa a ter a seguinte redacção: «Facilitador de
horários e coordenador»;
b) Os n.os 1 a 6 passam a ter a seguinte redacção:
«1.
O Estado-Membro responsável por um aeroporto
com horários facilitados ou por um aeroporto coordenado garantirá a nomeação de uma pessoa singular ou
colectiva qualificada para o cargo, respectivamente, de
facilitador de horários ou de coordenador do aeroporto
após consulta das transportadoras aéreas que utilizam
o aeroporto regularmente, das organizações que as
representam, da entidade gestora do aeroporto e do
comité de coordenação, caso este exista. Um mesmo
facilitador de horários ou coordenador pode ser
nomeado para mais do que um aeroporto.
2.
O Estado-Membro responsável por um aeroporto
com horários facilitados ou por um aeroporto coordenado deve garantir que:
a) Nos aeroportos com horários facilitados, o facilitador actue nos termos do presente regulamento e de
forma independente, imparcial e não discriminatória;
b) A independência do coordenador num aeroporto
coordenado separando o coordenador a nível funcional de qualquer parte interessada singular. O sistema de financiamento das actividades do coordenador será de molde a garantir o estatuto de independência do coordenador;
c) O coordenador desempenhe as suas funções de
acordo com o presente regulamento e de forma
imparcial, não discriminatória e transparente.
3.
O facilitador de horários e o coordenador participarão nas conferências internacionais de programação
de horários das transportadoras aéreas que sejam permitidas pela legislação comunitária.
4.
O facilitador de horários aconselhará as transportadoras aéreas e recomendará horários alternativos de
chegada e/ou partida, quando houver probabilidade de
congestionamento.
5.
O coordenador será o único responsável pela atribuição de faixas horárias. Atribuirá as faixas de acordo
com o disposto no presente regulamento e assegurará
que as faixas possam também, em situações de urgência, ser atribuídas fora das horas de expediente.
6.
O facilitador de horários fiscalizará a conformidade das operações das transportadoras aéreas com os
horários que lhes forem recomendados. O coordenador
fiscalizará a conformidade das operações das transportadoras aéreas com as faixas horárias que lhes forem
atribuídas. A verificação dessa conformidade será efectuada em estreita cooperação com a entidade gestora
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do aeroporto e as autoridades de controlo do tráfego
aéreo e terá em conta parâmetros temporais e outros
parâmetros relevantes relativos ao aeroporto em questão. O coordenador deve apresentar, a pedido, aos Estados-Membros em causa e à Comissão um relatório de
actividade anual designadamente sobre a aplicação dos
artigo 8.oA e 14.o, bem como sobre quaisquer reclamações relativas à aplicação dos artigos 8.o e 10.o apresentadas ao comité de coordenação e sobre as iniciativas
tomadas para a sua resolução.
7.
Todos os facilitadores de horários e coordenadores cooperarão para detectarem eventuais incompatibilidades de horários.»;
c) O actual n.o 7 passa a ser o n.o 8 e a parte introdutória
passa a ter a seguinte redacção:
«O coordenador deve, a pedido e dentro de um prazo
razoável, facultar gratuitamente, por escrito ou noutro
formato facilmente acessível, às partes interessadas,
especialmente aos membros ou observadores do comité
de coordenação, as seguintes informações para apreciação:»;
d) O actual n.o 8 passa a ser o n.o 9 e a ter a seguinte
redacção:
«9. As informações a que se refere o n.o 8 serão
facultadas o mais tardar por ocasião das conferências
pertinentes de programação de horários e, se necessário, durante as conferências, e posteriormente. A pedido, o coordenador fornecerá essas informações numa
forma resumida. Pode ser cobrada uma taxa relativa
aos custos do fornecimento dessas informações resumidas.»;
e) É aditado um novo número:
«10.
Caso existam normas relevantes e geralmente
aceites para as informações sobre horários, o facilitador
de horários, o coordenador e as transportadoras aéreas
devem aplicá-las, desde que sejam conformes com a
legislação comunitária.».

5. Os artigos 5.o a 9.o passam a ter a seguinte redacção:

«Artigo 5.o
Comité de coordenação

1.
Os Estados-Membros responsáveis devem assegurar
que, nos aeroportos coordenados, seja instituído um
comité de coordenação. Um mesmo comité de coordenação pode ser designado para mais do que um aeroporto. A
participação neste comité estará aberta pelo menos às
transportadoras aéreas que utilizam o aeroporto regular-
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mente e às organizações que as representam, à entidade
gestora do aeroporto em causa, às autoridades competentes
de controlo do tráfego aéreo e aos representantes da aviação geral que utilizem regularmente o aeroporto.

As atribuições do comité de coordenação consistem em:
a) Fazer propostas ou aconselhar o coordenador e/ou o
Estado-Membro relativamente:
— às possibilidades de aumentar a capacidade do
aeroporto, determinada em conformidade com o
artigo 3.o, ou de melhorar a sua utilização;
— aos parâmetros de coordenação a determinar de
acordo com o artigo 6.o;
— aos métodos de fiscalização da utilização das faixas
horárias atribuídas;
— a orientações locais para atribuição de faixas horárias ou a fiscalização da utilização das faixas horárias atribuídas, tendo em conta, nomeadamente,
eventuais preocupações ambientais, tal como previsto no n.o 5 do artigo 8.o;
— à melhoria das condições de tráfego existentes no
aeroporto em questão;
— a sérias dificuldades enfrentadas pelos novos operadores, tal como previsto no n.o 9 do artigo 10.o;
— a todas as questões relativas à capacidade do aeroporto;
b) Servir de mediador entre todas as partes envolvidas no
que respeita a reclamações relativas à atribuição de faixas horárias, nos termos do artigo 11.o

2.
Os representantes do Estado-Membro e o coordenador serão convocados, na qualidade de observadores, para
as reuniões do comité de coordenação.

3.
O comité de coordenação elaborará por escrito o
regulamento interno, que deverá contemplar, nomeadamente, a participação, as eleições, a periodicidade das reuniões e a(s) língua(s) utilizada(s). Qualquer participante no
comité de coordenação pode propor orientações locais, tal
como previsto no n.o 5 do artigo 8.o A pedido do coordenador, o comité de coordenação discutirá as orientações
locais sugeridas para a atribuição das faixas horárias, bem
como as sugeridas para a fiscalização da utilização das faixas horárias atribuídas. Será enviado ao Estado-Membro
em causa um relatório dos debates do comité de coordenação, com a indicação das respectivas posições dentro do
comité.
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Artigo 6.o
Parâmetros de coordenação
1.
Num aeroporto coordenado, o Estado-Membro responsável deve assegurar a definição dos parâmetros para a
atribuição de faixas horárias, duas vezes por ano, tendo em
conta todos os condicionalismos relevantes de carácter técnico, operacional e ambiental, bem como as eventuais alterações dos mesmos.
Esse exercício deverá basear-se numa análise objectiva das
possibilidades de receber o tráfego aéreo, tendo em conta
os diversos tipos de tráfego desse aeroporto, o congestionamento do espaço aéreo que possa ocorrer durante o
período de coordenação e a situação respeitante à capacidade.
Os parâmetros serão fornecidos em devido tempo ao coordenador do aeroporto, antes da atribuição inicial de faixas
horárias, para as conferências de programação de horários.
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coordenador todas as informações que possuir sobre os
serviços programados das transportadoras aéreas sempre
que este as solicite.
2.
Caso uma transportadora aérea não forneça as informações referidas no n.o 1, a menos que possa satisfatoriamente demonstrar que existem circunstâncias atenuantes,
ou forneça informações falsas ou enganosas, o coordenador
não terá em consideração o pedido ou pedidos de faixas
horárias apresentados pela transportadora aérea a que
dizem respeito as informações em falta ou as informações
falsas ou enganosas. O coordenador dará à transportadora
aérea em questão a oportunidade de apresentar as suas
observações.
3.
O facilitador de horários ou o coordenador, a entidade gestora do aeroporto e as autoridades de controlo do
tráfego aéreo devem partilhar todas as informações necessárias ao exercício das respectivas funções, nomeadamente
os dados de voo e as faixas horárias.

Artigo 8.o
2.
Para efeitos do exercício referido no n.o 1, sempre
que tal não seja determinado pelo Estado-Membro, o coordenador deve definir os intervalos relevantes do tempo de
coordenação, após consulta ao comité de coordenação e
em conformidade com a capacidade estabelecida.
3.
A determinação dos parâmetros e a metodologia utilizada, bem como quaisquer alterações destes, serão discutidas em pormenor no comité de coordenação, de modo a
aumentar a capacidade e o número de faixas horárias disponíveis para atribuição, antes de ser adoptada uma decisão final sobre os parâmetros de atribuição das faixas horárias. Todos os documentos pertinentes serão colocados à
disposição das partes interessadas que o solicitarem.

Artigo 7.o
Informações a fornecer ao facilitador de horários e ao
coordenador
1.
As transportadoras aéreas que operam ou pretendem
operar num aeroporto com horários facilitados ou num
aeroporto coordenado devem transmitir, respectivamente,
ao facilitador de horários e ao coordenador todas as informações relevantes por eles solicitadas. As informações em
causa devem ser apresentadas no formato e no prazo especificados pelo facilitador de horários ou pelo coordenador.
No que respeita, nomeadamente, às faixas horárias solicitadas, as transportadoras aéreas devem comunicar ao coordenador, na altura do pedido de atribuição, se beneficiam ou
não do estatuto de novo operador tal como previsto na alínea b) do artigo 2.o
Relativamente a todos os demais aeroportos sem designação especial, a entidade gestora do aeroporto fornecerá ao

Procedimento de atribuição de faixas horárias
1.
As séries de faixas horárias são atribuídas a partir da
reserva às transportadoras requerentes como autorizações
para utilizar as instalações aeroportuárias para efeitos de
aterragem ou descolagem durante o período de programação para o qual foram pedidas, devendo, após o termo
deste período, ser devolvidas à reserva nos termos do
artigo 10.o
2.
Sem prejuízo do disposto nos artigos 7.o, 8.oA, e 9.o,
no n.o 1 do artigo 10.o e no artigo 14.o, o n.o 1 do presente artigo não será aplicável quando se verificarem as
seguintes circunstâncias:
— uma transportadora aérea utilizou uma série de faixas
horárias para a exploração de serviços aéreos regulares
e de serviços aéreos não regulares programados, e
— essa transportadora aérea deu prova bastante ao coordenador de que as séries de faixas horárias em questão
foram exploradas, nos termos em que foi autorizado
pelo coordenador, durante pelo menos 80 % do tempo
durante o período para o qual as faixas lhe foram atribuídas.
Neste caso, essa série de faixas horárias conferirá à transportadora aérea em causa o direito à mesma série de faixas
horárias no próximo período de programação equivalente,
se tal for solicitado por essa transportadora aérea dentro
do prazo referido no n.o 1 do artigo 7.o
3.
Sem prejuízo do disposto no n.o 2 do artigo 10.o,
caso nenhum pedido de faixas horárias possa ser satisfeito
a contento das transportadoras aéreas em causa, será dada
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ii) como parte da aquisição do controlo do capital de
uma transportadora aérea;

preferência aos serviços aéreos comerciais e, em especial,
aos serviços regulares e aos serviços não regulares programados. No caso de pedidos concorrentes dentro da mesma
categoria de serviços, será dada prioridade às operações
previstas para todo o ano.
4.
A reprogramação da série de faixas horárias antes da
atribuição das faixas ainda disponíveis na reserva referida
no artigo 10.o a outras transportadoras aéreas candidatas
apenas será aceite por motivos operacionais ou se a programação das faixas horárias das transportadoras aéreas
candidatas melhorar em relação aos horários inicialmente
solicitados. Não produz efeitos antes da confirmação
expressa do coordenador.
5.
O coordenador terá igualmente em conta as demais
regras e directrizes estabelecidas pelo sector dos transportes
aéreos a nível mundial ou a nível comunitário e as directrizes locais propostas pelo comité de coordenação e aprovadas pelos Estados-Membros ou por quaisquer outros organismos competentes responsáveis pelos aeroportos em causa, desde que tais regras e directrizes não afectem o estatuto de independência do coordenador, sejam conformes à
legislação comunitária e tenham por objectivo aumentar a
eficiência da utilização da capacidade aeroportuária. Os
Estados-Membros devem comunicar essas regras à Comissão das Comunidades Europeias.
6.
Caso um pedido de faixa horária não possa ser satisfeito, o coordenador informará a transportadora aérea
requerente dos fundamentos da decisão e indicará a faixa
horária alternativa disponível mais próxima.
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iii) no caso de uma aquisição total ou parcial quando
as faixas horárias estão directamente relacionadas
com a transportadora aérea adquirida;

c) Trocadas, numa base individual, entre transportadoras
aéreas,

2.
As transferências ou as trocas referidas no n.o 1 serão
notificadas ao coordenador e não produzirão efeitos antes
da confirmação expressa deste último. O coordenador
recusar-se-á a confirmar as transferências ou trocas se não
estiverem em conformidade com os requisitos do presente
regulamento e se não tiver a confirmação de que:

a) As operações aeroportuárias não serão prejudicadas,
tendo em conta todos os condicionalismos de ordem
técnica, operacional e ambiental;

b) Os limites impostos em conformidade com o artigo 9.o
são respeitados;

c) A transferência de faixas horárias não é abrangida pelo
âmbito de aplicação do n.o 4;
7.
Para além da atribuição de faixas horárias planeada
para o período de programação horária, o coordenador
procurará satisfazer os pedidos de faixas isoladas para qualquer tipo de aviação, incluindo a aviação geral, apresentados em cima do prazo. Para este efeito, podem ser utilizadas as faixas horárias ainda disponíveis na reserva referida
no artigo 10.o depois de concluída a distribuição pelas
transportadoras candidatas, bem como as faixas horárias
recentemente disponibilizadas.

3.

a)

As faixas horárias atribuídas a um novo operador, na acepção da alínea b) do artigo 2.o do
presente artigo, não podem ser transferidas,
como previsto na alínea b) do n.o 1, durante dois
períodos de programação horária equivalentes,
excepto no caso de uma aquisição legalmente
autorizada das actividades de uma empresa falida.

Artigo 8.oA
Mobilidade das faixas horárias
1.

As faixas horárias podem ser:

a) Transferidas por uma transportadora aérea de uma ligação ou tipo de serviço para outra ligação ou tipo de
serviço explorados pela mesma transportadora;
b) Transferidas
i)

entre uma sociedade-mãe e as suas filiais, e entre
filiais da mesma sociedade-mãe;

b) As faixas horárias atribuídas a um novo operador, na acepção das subalíneas ii) e iii) da alínea
b) do artigo 2.o do presente artigo, não podem
ser transferidas para outra ligação, como previsto na alínea a) do n.o 1, durante dois períodos
de programação horária equivalentes, a menos
que o novo operador tenha sido tratado com a
mesma prioridade na nova ligação que na ligação inicial.

c) As faixas horárias atribuídas a um novo operador, na acepção da alínea b) do artigo 2.o do
presente artigo, não podem ser transferidas,
como previsto na alínea c) do n.o 1, durante dois
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períodos de programação horária equivalentes,
excepto para melhorar os horários das faixas
destes serviços em relação aos horários inicialmente requeridos.
Artigo 8.oB
Exclusão dos pedidos de indemnização
O direito a uma série de faixas horárias, referido no n.o 2
do artigo 8.o, não confere o direito a nenhum pedido de
indemnização relativo a uma limitação, restrição ou eliminação desse direito imposta pelo direito comunitário,
nomeadamente em virtude da aplicação das disposições do
Tratado sobre transporte aéreo. O presente regulamento
não prejudica a faculdade de as autoridades públicas exigirem a transferência de faixas horárias entre transportadoras
aéreas e determinarem a forma da respectiva atribuição
nos termos da legislação nacional em matéria de concorrência ou dos artigos 81.o ou 82.o do Tratado CE ou do
Regulamento (CEE) n.o 4064/89 do Conselho, de 21 de
Dezembro de 1989, relativo ao controlo das operações de
concentração de empresas (*). Estas transferências só
podem ser realizadas a título gratuito.

Artigo 9.o
Obrigações de serviço público
1.
Caso tenham sido impostas obrigações de serviço
público numa rota, nos termos do artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o 2408/92, os Estados-Membros podem
reservar, num aeroporto coordenado, as faixas horárias
necessárias para as operações previstas nessa rota. No caso
de as faixas horárias reservadas para as rotas em questão
não serem utilizadas, essas faixas serão postas à disposição
de outra transportadora aérea interessada em explorar as
rotas de acordo com as obrigações de serviço público nos
termos do n.o 2. Se nenhuma outra transportadora estiver
interessada em explorar as rotas e o Estado-Membro em
causa não lançar um concurso público nos termos do n.o
1, alínea d) do artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o
2408/92, as faixas ficarão reservadas para outra rota sujeita
a obrigações de serviço público ou serão devolvidas à
reserva.
2.
Se mais do que uma transportadora aérea comunitária estiver interessada em explorar uma rota e não tiver
conseguido a atribuição, pelo coordenador, de faixas horárias no período compreendido entre a hora que antecede e
a hora que se segue aos horários solicitados, aplicar-se-á o
procedimento de concurso previsto nas alíneas d) a g) do
n.o 1 do artigo 4.o e no n.o 1, alínea i), do artigo 4.o do
Regulamento (CEE) n.o 2408/92.
(*) JO L 395 de 30.12.1989, p. 1. Regulamento com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n.o 1310/97 (JO L 180 de 9.7.1997, p. 1). Nova
publicação (texto integral): JO L 257/90.».
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6. O artigo 10.o passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 10.o
Reserva de faixas horárias

1.
O coordenador constituirá uma reserva que incluirá
todas as faixas horárias não atribuídas em conformidade
com os n.os 2 e 4 do artigo 8.o Toda a nova capacidade de
faixas horárias, determinada nos termos do n.o 3 do artigo
3.o, será colocada na reserva.

2.
As séries de faixas horárias atribuídas a uma transportadora aérea para exploração de um serviço regular ou
de um serviço não regular programado não conferem a
essa transportadora aérea quaisquer direitos à mesma série
de faixas horárias durante o próximo período de programação equivalente, a não ser que a transportadora faça prova
bastante ao coordenador que as explorou, tal como autorizado pelo coordenador, durante, pelo menos, 80 % do
período para o qual foram atribuídas.

3.
As faixas horárias atribuídas a uma transportadora
aérea antes de 31 de Janeiro para a época de Verão seguinte, ou antes de 31 de Agosto para a época de Inverno
seguinte, mas que sejam devolvidas ao coordenador para
fins de reatribuição antes dessas datas, não serão tidas em
conta para efeitos do cálculo de utilização.

4.
Se não puder ser demonstrada a utilização em 80 %
da série de faixas, todas as faixas que constituem essa série
serão colocadas na reserva, a menos que a não utilização
possa ser justificada com base num dos seguintes fundamentos:
a) Circunstâncias imprevisíveis e inevitáveis alheias à
capacidade de intervenção da transportadora aérea, que
tenham levado:
— à imobilização do tipo de aeronave geralmente utilizado para o serviço aéreo em causa;
— ao encerramento de um aeroporto ou espaço
aéreo;
— a sérias perturbações de operações efectuadas nos
aeroportos em causa, incluindo nas séries de faixas
em outros aeroportos comunitários que tenham
sido afectadas por tais perturbações durante uma
parte substancial do período de programação pertinente;
b) Interrupção dos serviços aéreos, devido a medidas destinadas a afectar esses serviços, que tornem prática e/ou
tecnicamente impossível a realização das operações planeadas pela transportadora aérea;
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c) Dificuldades financeiras graves da transportadora aérea
comunitária em causa, que tenham determinado a concessão de uma licença temporária pelas autoridades
competentes enquanto aguardam a reestruturação
financeira da transportadora aérea, nos termos do n.o 5
do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 2407/92;
d) Acções judiciais sobre a aplicação do artigo 9.o às rotas
a que tenham sido impostas as obrigações de serviço
público nos termos do artigo 4.o do Regulamento
(CEE) n.o 2408/92, que tenham como resultado a suspensão temporária da exploração dessas rotas.

5.
A pedido de um Estado-Membro ou por sua própria
iniciativa, a Comissão examinará a aplicação do n.o 4 pelo
coordenador de um aeroporto abrangido pelo presente
regulamento.

A Comissão tomará uma decisão no prazo de dois meses
após a recepção de um pedido nos termos do procedimento previsto no n.o 2 do artigo 13.o

6.
Sem prejuízo do n.o 2 do artigo 8.o do presente regulamento e do n.o 1 do artigo 8.o do Regulamento (CEE) n.o
2408/92, as faixas horárias colocadas na reserva devem ser
distribuídas pelas transportadoras aéreas requerentes. 50 %
dessas faixas serão atribuídas em primeiro lugar aos novos
operadores, a menos que os pedidos apresentados pelos
novos operadores representem menos de 50 %. O coordenador tratará os pedidos de novos operadores e de outras
transportadoras com equidade, de acordo com os períodos
de coordenação de cada dia de programação horária.

Nos pedidos dos novos operadores, será dada preferência
às transportadoras aéreas candidatas ao estatuto de novo
operador nos termos das subalíneas i) e ii) da alínea b) do
artigo 2.o ou das subalíneas i) e iii) da alínea b) do artigo
2.o

7.
Um novo operador ao qual tenha sido oferecida uma
série de faixas horárias para uma hora antes ou depois do
horário pedido e que não tenha aceite essa oferta não manterá o estatuto de novo operador para esse período de programação.

8.
No caso de os serviços serem explorados por um
grupo de transportadoras aéreas, só uma das transportadoras aéreas desse grupo pode requerer as faixas horárias
necessárias. A transportadora aérea que explorar este serviço assume a responsabilidade pelo cumprimento dos critérios de exploração exigidos para manter a precedência
histórica referida no n.o 2 do artigo 8.o

As faixas horárias atribuídas a uma transportadora aérea
para sua exploração podem ser utilizadas por outra ou
outras transportadoras aéreas do grupo para exploração
conjunta, desde que o código de identificação da transpor-
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tadora aérea à qual as faixas foram atribuídas se mantenha
no voo partilhado para fins de coordenação e acompanhamento. Terminadas essas operações, as faixas horárias
assim utilizadas mantêm-se afectas à transportadora aérea à
qual foram inicialmente atribuídas. As transportadoras
aéreas que participam em operações de exploração conjuntas informarão os coordenadores dos pormenores dessas
operações antes do seu início.

9.
Se os novos operadores continuarem a ter sérias dificuldades, o Estado-Membro assegurará a convocação de
uma reunião do comité de coordenação do aeroporto destinada a estudar as possibilidades de resolver a situação. A
Comissão será convidada a participar nessa reunião.».

7. O artigo 11.o passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 11.o
Reclamações e direito de recurso

1.
Sem prejuízo dos direitos de recurso nos termos da
legislação nacional, as reclamações relativas à aplicação do
n.o 2 do artigo 7.o, dos artigos 8.o, 8.o-A e 10.o e dos n.os 1
a 4 e 6 do artigo 14.o, devem ser apresentadas ao comité
de coordenação. Este deve examinar o assunto no prazo de
um mês a contar da apresentação da reclamação e, se possível, fazer propostas ao coordenador para resolução dos
problemas. Caso não possa ser dada satisfação às reclamações, o Estado-Membro responsável poderá, no período
suplementar de dois meses, prever a mediação de uma
organização representativa das transportadoras aéreas ou
dos aeroportos ou ainda de terceiros.

2.
Os Estados-Membros tomarão medidas apropriadas,
de acordo com a legislação nacional, para proteger os coordenadores relativamente ao pagamento de indemnizações
por danos relativos às suas funções nos termos do presente
regulamento, excepto em casos de negligência grave ou de
conduta dolosa.».

8. O título e o n.o 1 do artigo 12.o passam a ter a seguinte
redacção:

«Relações com países terceiros

1.
Sempre que se verifique que, no que se refere à utilização das faixas horárias nos seus aeroportos, um país terceiro:
a) Não concede às transportadoras aéreas comunitárias
tratamento comparável ao concedido pelo presente
regulamento às transportadoras aéreas desse mesmo
país, ou
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b) Não confere “de facto” às transportadoras aéreas comunitárias o mesmo tratamento que confere às transportadoras aéreas nacionais; ou
c) Confere a transportadoras aéreas de países terceiros tratamento mais favorável que o concedido às transportadoras aéreas comunitárias,
a Comissão poderá, em conformidade com o procedimento
previsto no n.o 2 do artigo 13.o, decidir que um ou mais
Estados-Membros tomem medidas, incluindo a suspensão
total ou parcial da aplicação do presente regulamento à
transportadora ou transportadoras desse país terceiro, com
vista a pôr fim ao tratamento discriminatório por parte do
país terceiro em causa.».
9. Os artigos 13.o e 14.o passam a ter a seguinte redacção:
«Artigo 13.o
Procedimento de comité
1.

A Comissão é assistida por um comité.

2.
Sempre que se faça referência ao presente número,
aplicam-se os artigos 5.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE do
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de
exercício das competências de execução atribuídas à
Comissão (*), tendo-se em conta o disposto no seu artigo
8.o
O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisão
1999/468/CE é de três meses.
3.
A comissão pode ainda consultar o comité sobre
quaisquer questões respeitantes à aplicação do presente
regulamento.

se não for declarado pela autoridade licenciadora competente que é provável que uma licença de exploração ou
equivalente seja emitida antes do início do período de programação pertinente, o coordenador retirar-lhe-á a série de
faixas horárias provisoriamente atribuídas à transportadora
aérea durante o período de estabelecimento e colocá-las-á
na reserva, respectivamente, para a época do Verão ou do
Inverno seguintes.

3.
O coordenador retirará as séries de faixas horárias de
uma transportadora aérea e colocá-las-á na reserva se a
transportadora as tiver recebido na sequência de uma troca
nos termos do n.o 1, alínea c), do artigo 8.oA e não as tiver
utilizado como previsto.

4.
As transportadoras aéreas que repetida e intencionalmente explorem serviços aéreos em horários significativamente diferentes das faixas atribuídas como parte de uma
série de faixas horárias ou utilizem faixas horárias de um
modo significativamente diferente do indicado no
momento da atribuição, daí resultando prejuízos para as
operações aeroportuárias ou de tráfego aéreo, perdem o
estatuto referido no n.o 2 do artigo 8.o Após ter ouvido a
transportadora aérea em causa e lhe ter enviado um único
aviso, o coordenador pode decidir retirar, até ao termo do
período de programação, as séries de faixas horárias em
questão desta transportadora e colocá-las na reserva.

5.
Os Estados-Membros devem garantir a existência de
sanções efectivas, proporcionadas e dissuasivas ou de medidas equivalentes para os casos de exploração repetida e
intencional de serviços aéreos em horários significativamente diferentes das faixas horárias atribuídas ou de utilização de faixas aéreas de um modo significativamente diferente do indicado no momento da atribuição em que tais
causas prejudiquem as operações aeroportuárias ou de tráfego aéreo.

6.
4.

O comité aprovará o seu regulamento interno.

Artigo 14.o
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a)

Sem prejuízo do n.o 4 do artigo 10.o, se uma
transportadora aérea não conseguir atingir a
taxa de utilização de 80 % definida no n.o 2 do
artigo 8.o, o coordenador pode, após ouvir a
transportadora aérea em causa, decidir retirar a
série de faixas desta transportadora aérea até ao
final da época de programação e colocá-las na
reserva.

Execução
1.
O plano de voo de uma transportadora aérea pode
ser rejeitado pelas autoridades competentes em matéria de
gestão do tráfego aéreo se essa transportadora tencionar
aterrar ou descolar num aeroporto coordenado, durante os
períodos em que é coordenado, sem que lhe tenha sido
atribuída uma faixa horária pelo coordenador.
2.
Se em 31 de Janeiro ou 31 de Agosto a empresa não
for titular de uma licença de exploração ou equivalente ou

b) Sem prejuízo do n.o 4 do artigo 10.o, se após
um certo tempo correspondente a 20 % do
período da validade da série não tiverem sido
utilizadas quaisquer faixas horárias desta série, o
coordenador, após ouvir a transportadora aérea
em questão, colocará a série de faixas em questão na reserva para o resto do período de programação.

(*) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.».
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10. É aditado o seguinte artigo:
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mente no que respeita à recolha de informações para o
relatório referido no n.o 1.».

«Artigo 14.oA
Relatório e cooperação

Artigo 2.o

1.
A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e ao
Conselho um relatório sobre a aplicação do presente regulamento, o mais tardar três anos após a sua entrada em
vigor. Este relatório deverá abranger, nomeadamente, a
aplicação dos artigos 8.o, 8.oA e 10.o
2.
Os Estados-Membros e a Comissão colaborarão em
matéria de aplicação do presente regulamento, nomeada-

1.
O presente regulamento entra em vigor três meses após a
sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
2.
O n.o 2 do artigo 11.o e o n.o 5 do artigo 14.o do Regulamento (CEE) n.o 95/93 são aplicáveis a partir de 30 de Julho
2005.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-Membros.

Feito em Estrasburgo, em 21 de Abril de 2004.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

P. COX

D. ROCHE

