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

REGULAMENTO (CE) N.o 469/2006 DA COMISSÃO
de 22 de Março de 2006
que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de
certos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3223/94 da Comissão,
de 21 de Dezembro de 1994, que estabelece regras de execução
do regime de importação dos frutos e dos produtos hortícolas (1), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 3223/94 prevê, em aplicação
dos resultados das negociações comerciais multilaterais
do Uruguay Round, os critérios para a fixação pela Comissão dos valores forfetários de importação dos países
terceiros, relativamente aos produtos e períodos que
especifica no seu anexo.

(2)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os valores forfetários de importação referidos no artigo 4.o do
Regulamento (CE) n.o 3223/94 são fixados como indicado no
quadro constante do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 23 de Março de
2006.

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Março de 2006.
Pela Comissão
J. L. DEMARTY

Director-Geral da Agricultura
e do Desenvolvimento Rural

(1) JO L 337 de 24.12.1994, p. 66. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 386/2005
(JO L 62 de 9.3.2005, p. 3).
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 22 de Março de 2006, que estabelece os valores forfetários de importação para
a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas
(EUR/100 kg)
Código NC

Código países terceiros (1)

0702 00 00

052
204
212
624
999

94,2
53,3
102,0
101,8
87,8

0707 00 05

052
999

134,8
134,8

0709 10 00

624
999

103,6
103,6

0709 90 70

052
204
999

110,8
48,5
79,7

0805 10 20

052
204
212
220
400
448
624
999

71,7
42,8
53,8
43,2
60,8
37,8
57,1
52,5

0805 50 10

052
624
999

42,2
73,8
58,0

0808 10 80

388
400
404
508
512
524
528
720
999

77,0
121,8
103,9
82,7
84,8
62,5
88,1
82,6
87,9

0808 20 50

388
512
524
528
720
999

80,8
73,3
58,2
83,8
122,5
83,7

Valor forfetário de importação

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n.o 750/2005 da Comissão (JO L 126 de 19.5.2005, p. 12). O código «999»
representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) N.o 470/2006 DA COMISSÃO
de 22 de Março de 2006
n.o

1063/2005 no que respeita à quantidade abrangida pelo concurso
que altera o Regulamento (CE)
permanente para a exportação de trigo mole armazenado pelo organismo de intervenção checo
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1784/2003 do Conselho, de 29 de Setembro de 2003, que estabelece a organização
comum de mercado no sector dos cereais (1), nomeadamente o
artigo 6.o,

(4)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1063/2005 passa ter a
seguinte redacção:

Considerando o seguinte:
«Artigo 2.o
(1)

O Regulamento (CE) n.o 1063/2005 da Comissão (2) procedeu à abertura de um concurso permanente para a
exportação de 275 911 toneladas de trigo mole armazenadas pelo organismo de intervenção checo.

(2)

A República Checa informou a Comissão da intenção do
seu organismo de intervenção de proceder a um aumento
de 120 000 toneladas da quantidade posta a concurso
para exportação. Dadas as quantidades disponíveis e a
conjuntura do mercado, é conveniente dar uma resposta
favorável ao pedido da República Checa.

(3)

O Regulamento (CE) n.o 1063/2005 deve ser alterado em
conformidade.

O concurso incide numa quantidade máxima de 395 911
toneladas de trigo mole a exportar para todos os países
terceiros, à excepção da Albânia, da antiga República jugoslava da Macedónia, da Bósnia e Herzegovina, da Bulgária, da
Croácia, do Liechtenstein, da Roménia, da Sérvia e Montenegro (*) e da Suíça.
___________
(*) Incluindo o Kosovo, conforme definido na Resolução n.o
1244 do Conselho de Segurança das Nações Unidas de
10 de Junho de 1999.».
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Março de 2006.
Pela Comissão
Mariann FISCHER BOEL

Membro da Comissão

(1) JO L 270 de 21.10.2003, p. 78. Regulamento alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1154/2005 da Comissão (JO L 187 de 19.7.2005,
p. 11).
(2) JO L 174 de 7.7.2005, p. 36. Regulamento alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1535/2005 da Comissão (JO L 247 de 23.9.2005,
p. 3).
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REGULAMENTO (CE) N.o 471/2006 DA COMISSÃO
de 22 de Março de 2006
que derroga, para 2006, ao Regulamento (CE) n.o 1445/95 no respeitante às datas de emissão dos
certificados de exportação no sector da carne de bovino
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1254/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização
comum de mercado no sector da carne de bovino (1), nomeadamente o n.o 2 do artigo 29.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O n.o 1 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 1445/95
da Comissão, de 26 de Junho de 1995, que estabelece as
normas de execução do regime dos certificados de importação e de exportação no sector da carne de bovino e
que revoga o Regulamento (CEE) n.o 2377/80 (2), prevê
que os certificados de exportação sejam emitidos no
quinto dia útil após o dia da apresentação do pedido,
desde que, entretanto, não tenha sido tomada pela Comissão nenhuma medida especial.
Atendendo aos dias feriados em 2006 e ao facto de a
publicação do Jornal Oficial da União Europeia ser irregular
nesses dias, o prazo de cinco dias úteis supramencionado
é demasiado curto para assegurar uma boa gestão do
mercado, devendo, por conseguinte, ser prorrogado.

(3)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Em 2006, e em derrogação do n.o 1 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 1445/95, os certificados relativamente aos
quais sejam apresentados pedidos nos períodos fixados no
anexo do presente regulamento serão emitidos nas datas correspondentes indicadas no mesmo anexo.
A derrogação é aplicável sob reserva de não ter sido tomada
nenhuma das medidas especiais referidas no n.o 2 do artigo 10.o
do Regulamento (CE) n.o 1445/95 antes dessas datas de emissão.
Artigo 2.o
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 Bruxelas, em 22 de Março de 2006.
Pela Comissão
Mariann FISCHER BOEL

Membro da Comissão

(1) JO L 160 de 26.6.1999, p. 21. Regulamento
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
de 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 143 de 27.6.1995, p. 35. Regulamento
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
de 17.6.2004, p. 10).

com a última redacção
1913/2005 (JO L 307
com a última redacção
1118/2004 (JO L 217
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ANEXO

Períodos de apresentação dos pedidos de certificados

Datas de emissão

De 10 a 13 de Abril de 2006

21 de Abril de 2006

De 22 a 24 de Maio de 2006

1 de Junho de 2006

De 17 a 18 de Julho de 2006

26 de Julho de 2006

De 30 a 31 de Outubro de 2006

8 de Novembro de 2006

21 de Dezembro de 2006

29 de Dezembro de 2006

De 28 a 29 de Dezembro de 2006

8 de Janeiro de 2007
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REGULAMENTO (CE) N.o 472/2006 DA COMISSÃO
de 22 de Março de 2006
que derroga, relativamente a 2006, o Regulamento (CE) n.o 1518/2003 no que respeita às datas de
emissão dos certificados de exportação no sector da carne de suíno
assegurar uma boa gestão do mercado. É, pois, necessário
prolongar esse período.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
(3)

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2759/75 do Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a organização
comum de mercado no sector da carne de suíno (1), nomeadamente o n.o 2 do artigo 8.o,

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O n.o 3 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o
1518/2003 da Comissão, que estabelece as regras de
execução do regime dos certificados de exportação no
sector da carne de suíno (2), prevê que os certificados
de exportação sejam emitidos na quarta-feira seguinte à
semana em que foram apresentados os pedidos de certificados, desde que, entretanto, não tenha sido tomada
pela Comissão nenhuma medida especial.
Atendendo aos dias feriados de 2006 e à publicação
irregular do Jornal Oficial da União Europeia nesses dias,
o período entre a apresentação dos pedidos e o dia da
emissão dos certificados é demasiado curto para permitir

Artigo 1.o
Em derrogação ao n.o 3 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o
1518/2003, relativamente a 2006, os certificados serão emitidos nas datas fixadas no anexo do presente regulamento.
Esta derrogação aplica-se desde que não seja tomada nenhuma
das medidas especiais previstas no n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1518/2003 antes das referidas datas de
emissão.
Artigo 2.o
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 Bruxelas, em 22 de Março de 2006.
Pela Comissão
Mariann FISCHER BOEL

Membro da Comissão

(1) JO L 282 de 1.11.1975, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1913/2005 (JO L 307
de 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 217 de 29.8.2003, p. 35. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1361/2004 (JO L 253
de 29.7.2004, p. 9).
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ANEXO

Períodos de apresentação dos pedidos de certificados

Datas de emissão

De 10 a 14 de Abril de 2006

20 de Abril de 2006

De 24 a 28 de Abril de 2006

4 de Maio de 2006

De 1 a 5 de Maio de 2006

11 de Maio de 2006

De 29 de Maio a 2 de Junho de 2006

8 de Junho de 2006

De 7 a 11 de Agosto de 2006

17 de Agosto de 2006

De 23 a 27 de Outubro de 2006

3 de Novembro de 2006

De 18 a 22 de Dezembro de 2006

28 de Dezembro de 2006

De 25 a 29 de Dezembro de 2006

5 de Janeiro de 2007
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REGULAMENTO (CE) N.o 473/2006 DA COMISSÃO
de 22 de Março de 2006
que estabelece regras de execução para a lista comunitária de transportadoras aéreas que são objecto
de uma proibição de operação na Comunidade, prevista no capítulo II do Regulamento (CE)
n.o 2111/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(6)

A Comissão deverá receber informações adequadas sobre
qualquer proibição de operação imposta pelos Estados-Membros enquanto medida de carácter excepcional nos
termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.o do regulamento de
base.

(7)

As medidas previstas no presente regulamento estão conformes com o parecer do Comité da Segurança Aérea (2),

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2111/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Dezembro de 2005,
relativo ao estabelecimento de uma lista comunitária das transportadoras aéreas que são objecto de uma proibição de operação na Comunidade e à informação dos passageiros do transporte aéreo sobre a identidade da transportadora aérea operadora, e que revoga o artigo 9.o da Directiva 2004/36/CE (1)
(a seguir designado «regulamento de base»), nomeadamente o
artigo 8.o,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Considerando o seguinte:
(1)

O capítulo II do regulamento de base estabelece procedimentos para a actualização da lista comunitária de
transportadoras aéreas que são objecto de uma proibição
de operação na Comunidade, assim como procedimentos
que permitem aos Estados-Membros, em certas circunstâncias, adoptar medidas excepcionais que imponham
proibições de operação dentro do respectivo território.

(2)

Convém adoptar certas medidas de execução com vista a
fornecer regras detalhadas no que respeita a esses procedimentos.

(3)

Convém, nomeadamente, especificar as informações a
fornecer pelos Estados-Membros quando pedem à Comissão que adopte uma decisão nos termos do n.o 2 do
artigo 4.o do regulamento de base para actualizar a lista
comunitária, impondo uma nova proibição de operação,
retirando uma proibição existente ou modificando as
condições conexas.

(4)

(5)

É necessário estabelecer condições para o exercício dos
direitos de defesa das transportadoras que são objecto das
decisões adoptadas pela Comissão para actualizar a lista
comunitária.
No contexto da actualização da lista, o regulamento de
base exige que a Comissão tenha na devida conta a
necessidade de as decisões serem tomadas com celeridade
e, quando se justifique, preveja um procedimento para
casos urgentes.

(1) JO L 344 de 27.12.2005, p. 15.

Objecto
O presente regulamento estabelece regras detalhadas no que
respeita aos procedimentos referidos no capítulo II do regulamento de base.

Artigo 2.o
Pedidos de actualização da lista comunitária apresentados
pelos Estados-Membros
1.
Um Estado-Membro que peça à Comissão que actualize a
lista comunitária nos termos do n.o 2 do artigo 4.o do regulamento de base deve fornecer à Comissão as informações indicadas no anexo A do presente regulamento.

2.
Os pedidos referidos no n.o 1 devem ser formulados por
escrito e enviados ao Secretariado-Geral da Comissão. Além
disso, as informações previstas no anexo A devem ser comunicadas simultaneamente, por via electrónica, aos serviços competentes da Direcção-Geral da Energia e dos Transportes da Comissão. Caso não esteja disponível um procedimento electrónico
adequado, as mesmas informações devem ser fornecidas pelo
mais rápido meio alternativo possível.

3.
A Comissão informará os restantes Estados-Membros,
através dos seus representantes no Comité da Segurança Aérea,
segundo os procedimentos previstos no regulamento interno do
Comité, bem como a Agência Europeia para a Segurança da
Aviação.
(2) Instituído pelo artigo 12.o do Regulamento (CEE) n.o 3922/91 do
Conselho, de 16 de Dezembro de 1991, relativo à harmonização de
normas técnicas e dos procedimentos administrativos no sector da
aviação civil (JO L 373 de 31.12.1991, p. 4).
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Artigo 3.o
Consulta conjunta das autoridades responsáveis pela fiscalização regulamentar da transportadora aérea em causa
1.
Um Estado-Membro que preveja apresentar um pedido à
Comissão nos termos do n.o 2 do artigo 4.o do regulamento de
base convidará a Comissão e os restantes Estados-Membros a
participar nas consultas às autoridades responsáveis pela fiscalização regulamentar da transportadora aérea em causa.

2.
A adopção das decisões referidas no n.o 2 do artigo 4.o e
no artigo 5.o do regulamento de base será precedida, quando
adequado e viável, de consultas às autoridades responsáveis pela
fiscalização regulamentar da transportadora aérea em causa.
Sempre que possível, a Comissão e os Estados-Membros procederão às consultas conjuntamente.

3.
Nos casos em que a urgência o exija, as consultas conjuntas poderão ser efectuadas só depois de terem sido adoptadas as
decisões referidas no n.o 2. Nesse caso, a autoridade em questão
será informada de que está para ser adoptada uma decisão nos
termos do n.o 2 do artigo 4.o ou do n.o 1 do artigo 5.o
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3.
Em casos urgentes, a Comissão não será obrigada a cumprir o disposto no n.o 1 antes de adoptar uma medida provisória nos termos do n.o 1 do artigo 5.o do regulamento de base.

4.
Caso adopte uma decisão nos termos do n.o 2 do artigo
o
4. ou do artigo 5.o do regulamento de base, a Comissão informará de imediato a transportadora e as autoridades responsáveis pela fiscalização regulamentar da transportadora aérea em
causa.

Artigo 5.o
Execução
Os Estados-Membros informarão a Comissão das medidas tomadas para fazer cumprir as decisões adoptadas pela Comissão
nos termos do n.o 2 do artigo 4.o e do artigo 5.o do regulamento de base.

Artigo 6.o
Medidas de carácter excepcional adoptadas por um
Estado-Membro

4.
As consultas conjuntas podem efectuar-se por correspondência e ter lugar durante inspecções in loco destinadas a recolher provas, se necessário.

Artigo 4.o
Exercício do direito de defesa das transportadoras
1.
Sempre que estiver a ponderar a adopção de uma decisão
nos termos do n.o 2 do artigo 4.o ou do artigo 5.o do regulamento de base, a Comissão dará a conhecer à transportadora
aérea em causa os factos e considerações essenciais que estão na
base de tal decisão. Será dada à transportadora aérea em causa a
oportunidade de apresentar, por escrito, as suas observações à
Comissão no prazo de 10 dias úteis a contar da data em que
tomou conhecimento dos ditos factos e considerações.

2.
A Comissão informará os restantes Estados-Membros,
através dos seus representantes no Comité da Segurança Aérea,
segundo os procedimentos previstos no regulamento interno do
Comité. Caso o solicite, a transportadora aérea será autorizada a
apresentar a sua posição oralmente antes da tomada de uma
decisão. Quando adequado, a apresentação oral deverá ser feita
ao Comité da Segurança Aérea. Durante a audição, a transportadora aérea pode, caso o solicite, ser assistida pelas autoridades
responsáveis pela sua fiscalização regulamentar.

1.
Um Estado-Membro que imponha a uma transportadora
aérea uma proibição imediata de operação no seu território nos
termos do n.o 1 do artigo 6.o do regulamento de base deve de
imediato informar a Comissão desse facto e comunicar-lhe as
informações previstas no anexo B.

2.
Um Estado-Membro que tenha mantido ou imposto a
uma transportadora aérea uma proibição de operação no seu
território nos termos do n.o 2 do artigo 6.o do regulamento de
base deve de imediato informar a Comissão e comunicar-lhe as
informações previstas no anexo C.

3.
As informações mencionadas nos n.os 1 e 2 serão enviadas, por escrito, ao Secretariado-Geral da Comissão. Além disso,
as informações previstas no anexo B ou C devem ser comunicadas simultaneamente, por via electrónica, aos serviços competentes da Direcção-Geral da Energia e dos Transportes da Comissão. Em caso de indisponibilidade de um procedimento electrónico adequado, as mesmas informações deverão ser fornecidas pelo mais rápido meio alternativo possível.

4.
A Comissão informará os restantes Estados-Membros,
através dos seus representantes no Comité da Segurança Aérea,
segundo os procedimentos previstos no regulamento interno do
Comité.
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Artigo 7.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União
Europeia.

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Março de 2006.
Pela Comissão
Jacques BARROT

Vice-Presidente
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ANEXO A
Informações a fornecer por um Estado-Membro que apresente um pedido nos termos do n.o 2 do artigo 4.o do
regulamento de base
Um Estado-Membro que solicite, nos termos do n.o 2 do artigo 4.o do regulamento de base, a actualização da lista
comunitária deve fornecer as seguintes informações à Comissão:
Estado-Membro que apresenta o pedido
— Nome e cargo do funcionário de contacto.
— Endereço electrónico ou número de telefone do funcionário de contacto.
Transportadora(s) e aeronave
— Transportadora(s) em causa, incluindo o nome da entidade jurídica [indicada no AOC (certificado de operador aéreo)
ou documento equivalente], designação comercial (se for diferente), número do AOC (se disponível), número ICAO
que designa a companhia aérea (se conhecido) e dados completos de contacto.
— Nome(s) e dados completos de contacto da ou das autoridades responsáveis pela fiscalização regulamentar da ou das
transportadoras aéreas em causa.
— Pormenores do(s) tipo(s) de aeronave(s), Estado(s) de registo, número(s) de registo e, se disponíveis, número(s) de série
de construção da aeronave afectada.
Decisão solicitada
— Tipo de decisão solicitada: imposição de uma proibição de operação, retirada de uma proibição de operação ou
alteração das condições de uma proibição de operação.
— Âmbito da decisão solicitada [transportadora(s) específica(s) ou todas as transportadoras cuja fiscalização regulamentar
é da responsabilidade de uma determinada autoridade, aeronave específica ou tipo(s) específico(s) de aeronave].
Pedido de imposição de uma proibição de operação
— Descrição detalhada do problema de segurança (por exemplo, resultados da inspecção) que deu origem ao pedido de
proibição total ou parcial (em relação, por ordem, a cada um dos critérios comuns relevantes constantes do anexo do
regulamento de base).
— Descrição lata da ou das condições recomendadas que permitem anular/retirar a proibição proposta, descrição essa que
irá servir de base à preparação de um plano de acção correctivo em consulta com a ou as autoridades responsáveis
pela fiscalização regulamentar da(s) transportadora(s) aérea(s) em causa.
Pedido de levantamento de uma proibição de operação ou de alteração das condições conexas
— Data e detalhes do plano de medidas correctivas acordado, se aplicável.
— Prova do cumprimento subsequente do plano de medidas correctivas acordado, se aplicável.
— Confirmação escrita expressa da ou das autoridades responsáveis pela fiscalização regulamentar da(s) transportadora(s)
aérea(s) em causa de que o plano de medidas correctivas foi aplicado.
Publicidade
— Informação de que o Estado-Membro tornou público ou não o seu pedido.
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ANEXO B
Comunicação por um Estado-Membro de medidas de carácter excepcional tomadas nos termos do n.o 1 do artigo
6.o do regulamento de base para impor uma proibição de operação no seu território
Um Estado-Membro que comunique que uma transportadora aérea foi objecto de uma proibição de operação no seu
território nos termos do n.o 1 do artigo 6.o do regulamento de base deve fornecer à Comissão as seguintes informações:
Estado-Membro que comunica a medida
— Nome e cargo do funcionário de contacto.
— Endereço electrónico ou número de telefone do funcionário de contacto.
Transportadora(s) e aeronave
— Transportadora(s) em causa, incluindo o nome da entidade jurídica [indicada no AOC (certificado de operador aéreo)
ou documento equivalente], designação comercial (se for diferente), número do AOC (se disponível), número ICAO
que designa a companhia aérea (se conhecido) e dados completos de contacto.
— Nome(s) e dados completos de contacto da ou das autoridades responsáveis pela fiscalização regulamentar da ou das
transportadoras aéreas em causa.
— Pormenores do(s) tipo(s) de aeronave(s), Estado(s) de registo, número(s) de registo e, se disponível(is), número(s) de
série de construção da aeronave afectada.
Decisão
— Data, hora e período de validade da decisão.
— Descrição da decisão de recusa, suspensão, revogação ou imposição de restrições a uma autorização de operação ou
licença técnica.
— Âmbito da decisão [transportadora(s) específica(s) ou todas as transportadoras cuja fiscalização regulamentar é da
responsabilidade de uma determinada autoridade, aeronave específica ou tipo(s) específico(s) de aeronave].
— Descrição da ou das condições que permitem a anulação ou a retirada da recusa, suspensão, revogação ou restrições à
autorização de operação ou à licença técnica concedida pelo Estado.
Problema de segurança
— Descrição detalhada do problema de segurança (ou seja, resultados da inspecção) que deu origem à decisão de
proibição total ou parcial (em relação, por ordem, a cada um dos critérios comuns relevantes constantes do anexo
do regulamento de base).
Publicidade
— Informação de que o Estado-Membro tornou pública ou não a sua proibição.
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ANEXO C
Comunicação por um Estado-Membro de medidas de carácter excepcional tomadas ao abrigo do n.o 2 do artigo
6.o do regulamento de base para manter ou impor uma proibição de operação no seu território, quando a
Comissão tenha decidido não incluir medidas similares na lista comunitária
Um Estado-Membro que comunique a manutenção ou a imposição de uma proibição de operação a uma transportadora
aérea no seu território ao abrigo do n.o 2 do artigo 6.o do regulamento de base deve fornecer à Comissão as seguintes
informações:
Estado-Membro que comunica a medida
— Nome e cargo do funcionário de contacto.
— Endereço electrónico ou número de telefone do funcionário de contacto.
Transportadora(s) e aeronave
— Transportadora(s) em causa, incluindo o nome da entidade jurídica [indicada no AOC (certificado de operador aéreo)
ou documento equivalente], designação comercial (se for diferente), número do AOC (se disponível), número ICAO
que designa a companhia aérea (se conhecido).
Referência à decisão da Comissão
— Data e referência a documentos pertinentes da Comissão.
— Data da decisão da Comissão/do Comité da Segurança Aérea.
Problema de segurança que afecta especificamente o Estado-Membro
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REGULAMENTO (CE) N.o 474/2006 DA COMISSÃO
de 22 de Março de 2006
que estabelece a lista das transportadoras aéreas comunitárias que são objecto de uma proibição de
operação na Comunidade, prevista no Capítulo II do Regulamento (CE) n.o 2111/2005 do
Parlamento Europeu e do Conselho
(Texto relevante para efeitos do EEE)

os seus comentários e de fazerem uma apresentação oral
à Comissão no prazo de 10 dias úteis, assim como ao
Comité da Segurança Aérea (2).

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
(5)

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2111/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Dezembro de 2005,
relativo ao estabelecimento de uma lista comunitária das transportadoras aéreas que são objecto de uma proibição de operação na Comunidade e à informação dos passageiros do transporte aéreo sobre a identidade da transportadora aérea operadora, e que revoga o artigo 9.o da Directiva 2004/36/CE (1),
nomeadamente o seu artigo 3.o,

Os critérios comuns para se considerar uma proibição de
operação por razões de segurança a nível comunitário
estão definidos no Anexo do Regulamento de base.
Air Bangladesh

(6)

Comprovou-se a existência de deficiências de segurança
graves na companhia Air Bangladesh no que respeita a
certas aeronaves da sua frota. Estas deficiências foram
identificadas no decurso de inspecções na plataforma
de estacionamento efectuadas pela Alemanha no âmbito
do programa SAFA (3).

(7)

A Air Bangladesh não respondeu adequadamente nem a
tempo a um inquérito da autoridade alemã da aviação
civil sobre os aspectos de segurança da sua operação,
mostrando falta de transparência ou de comunicação,
demonstradas pela ausência de resposta à correspondência enviada por este Estado-Membro. Até à data a Alemanha não teve oportunidade de verificar se foram corrigidas as deficiências de segurança.

(8)

As autoridades do Bangladesh responsáveis pela fiscalização regulamentar da Air Bangladesh não efectuaram uma
fiscalização adequada de uma determinada aeronave utilizada por esta transportadora de acordo com as obrigações que lhes incumbem por força da Convenção de
Chicago.

(9)

Por conseguinte, com base nos critérios comuns, considera-se que a Air Bangladesh deveria ser sujeita a severas
restrições operacionais e incluída no Anexo B.

Considerando o seguinte:

(1)

(2)

O Capítulo II do Regulamento (CE) n.o 2111/2005 (a
seguir designado «o Regulamento de base») define procedimentos para o estabelecimento da lista comunitária de
transportadoras aéreas que são objecto de uma proibição
de operação na Comunidade, assim como procedimentos
que permitem aos Estados-Membros adoptar, em determinadas circunstâncias, medidas de carácter excepcional
que impõem proibições de operação nos respectivos territórios.

Em conformidade com o n.o 3 do artigo 3.o do Regulamento de base, os Estados-Membros comunicaram à Comissão a identidade das transportadoras que são objecto
de uma proibição de operação nos respectivos territórios,
assim como as razões que conduziram à adopção de tais
proibições e outras informações eventualmente pertinentes.

Air Koryo
(3)

(4)

A Comissão informou todas as transportadoras aéreas em
causa, quer directamente, quer, quando tal não foi possível, através das autoridades responsáveis pela sua fiscalização regulamentar, indicando os factos e as considerações essenciais que estariam na base de uma decisão de
lhes impor uma proibição de operação na Comunidade.

Em conformidade com o artigo 7.o do Regulamento de
base, a Comissão deu oportunidade às transportadoras
aéreas em causa de consultarem os documentos fornecidos pelos Estados-Membros, de apresentarem, por escrito,

(1) JO L 344 de 27.12.2005, p. 15.

(10)

Comprovou-se a existência de deficiências de segurança
graves na companhia Air Koryo. Tais deficiências foram
identificadas pela França e Alemanha no decurso de inspecções efectuadas na plataforma de estacionamento no
âmbito do programa SAFA (4).

(2) Criado pelo artigo 12.o do Regulamento (CEE) n.° 3922/91 do
Conselho, de 16 de Dezembro de 1991, relativo à harmonização
de normas técnicas e dos procedimentos administrativos no sector
da aviação civil (JO L 373 de 31.12.1991, p. 4).
(3) LBA-D-2005-0003
LBA-D-2005-0004
LBA-D-2005-0004
(4) DGAC/F 2000-210
Não existe referência para a outra inspecção SAFA efectuada pela
Alemanha.
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(11)

A persistência das deficiências anteriormente comunicadas pela França foi comprovada no decurso de outras
inspecções efectuadas a uma aeronave da Air Koryo na
plataforma de estacionamento no âmbito do programa
SAFA (5).

(12)

Informações fundamentadas e relacionadas com incidentes graves comunicadas pela França apontam para a existência de deficiências de segurança sistémicas latentes na
Air Koryo.

(13)

A Air Koryo demonstrou falta de capacidade para corrigir
essas deficiências de segurança.

(14)

A Air Koryo não respondeu adequadamente nem a
tempo a um inquérito da autoridade francesa da aviação
civil sobre os aspectos de segurança da sua operação,
revelando falta de transparência ou de comunicação, demonstradas pela ausência de resposta a um pedido apresentado por este Estado-Membro.

(15)

O plano de medidas correctivas apresentado pela Air
Koryo em resposta ao pedido da França não foi adequado
nem suficiente para corrigir as graves deficiências de segurança identificadas.

(16)

As autoridades da República Popular Democrática da Coreia responsáveis pela fiscalização regulamentar da Air
Koryo não efectuaram uma fiscalização adequada desta
transportadora de acordo com as obrigações que lhes
incumbem por força da Convenção de Chicago.

(17)

Por conseguinte, com base nos critérios comuns, considera-se que a Air Koryo não cumpre as normas de segurança relevantes.

(21)

As autoridades competentes do Afeganistão nas quais a
aeronave utilizada pela Ariana Afghan Airlines se encontra registada não efectuaram uma fiscalização adequada
da aeronave utilizada pela transportadora de acordo com
as obrigações que lhes incumbem por força da Convenção de Chicago.

(22)

Por conseguinte, com base nos critérios comuns, considera-se que a Ariana Afghan não cumpre as normas de
segurança relevantes para todas as aeronaves que explora,
com excepção da A310 com o número de registo
F-GYYY, que está registada em França e sujeita à fiscalização das autoridades francesas.

BGB Air
(23)

Comprovou-se a existência de deficiências graves de segurança na companhia BGB Air. Tais deficiências foram
identificadas pela Itália no decurso de inspecções efectuadas na plataforma de estacionamento no âmbito do programa SAFA (7).

(24)

A BGB Air demonstrou falta de capacidade ou de vontade para corrigir as deficiências de segurança detectadas,
como prova uma auto-avaliação apresentada por referência às normas da ICAO com base na Foreign Operator
Check List fornecida pela Itália, auto-avaliação que provou
estar em contradição com as constatações das inspecções
SAFA posteriores.

(25)

A BGB Air não respondeu adequadamente a um inquérito da autoridade da aviação civil italiana sobre os aspectos de segurança da sua operação, revelando falta de
transparência ou de comunicação, como demonstrado
pela ausência de resposta à correspondência enviada
por este Estado-Membro.

(26)

Não há provas de que a BGB Air tenha aplicado, em
resposta ao pedido da Itália, um plano adequado de medidas destinadas a corrigir as graves deficiências de segurança detectadas.

(27)

As autoridades do Cazaquistão responsáveis pela fiscalização regulamentar da BGB Air não cooperaram plenamente com a autoridade italiana da aviação civil quando
esta manifestou preocupação quanto à segurança de operação da BGB Air, certificada naquele país, como demonstra a ausência de resposta à correspondência enviada por este Estado-Membro.

(28)

Por conseguinte, com base nos critérios comuns, considera-se que a BGB Air não cumpre as normas de segurança relevantes.

Ariana Afghan Airlines
(18)

Comprovou-se a existência de deficiências de segurança
graves em algumas aeronaves operadas pela companhia
Ariana Afghan Airlines. Tais deficiências foram identificadas pela Alemanha no decurso de inspecções efectuadas na plataforma de estacionamento no âmbito do programa SAFA (6).

(19)

A Ariana Afghan Airlines demonstrou falta de capacidade
para corrigir estas deficiências de segurança.

(20)

A Ariana Afghan Airlines não respondeu adequadamente
nem a tempo a um inquérito da autoridade alemã da
aviação civil sobre os aspectos de segurança da sua operação, revelando falta de comunicação, como demonstrado pela ausência de resposta à correspondência enviada por este Estado-Membro.

(5) DGAC/F-2000-895
(6) LBA-D-2004-269
LBA-D-2004-341
LBA-D-2004-374
LBA-D-2004-597
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GST Aero Air Company

(29)

Comprovou-se a existência de deficiências graves de segurança na companhia Buraq Air no que respeita às suas
operações de carga. Tais deficiências foram identificadas
pela Suécia e pelos Países Baixos no decurso de inspecções efectuadas na plataforma de estacionamento no âmbito do programa SAFA (8).

(38)

Comprovou-se a existência de deficiências de segurança
graves na GST Aero Air Company. Tais deficiências foram identificadas pela Itália no decurso de inspecções
efectuadas na plataforma de estacionamento no âmbito
do programa SAFA (10).

(30)

A Buraq Air não respondeu adequadamente nem a
tempo a um inquérito da autoridade alemã da aviação
civil sobre os aspectos de segurança das suas operações
de carga, revelando falta de transparência ou de comunicação, como demonstra a ausência de resposta à correspondência enviada pelo Estado-Membro.

(39)

A GST Aero Air Company demonstrou falta de capacidade ou de vontade para corrigir as deficiências de segurança.

(40)

A GST Aero Air Company não respondeu adequadamente nem a tempo a um inquérito da autoridade italiana da aviação civil sobre os aspectos de segurança da
sua operação, revelando falta de transparência ou de comunicação, demonstradas pela ausência de resposta à
correspondência enviada por este Estado-Membro.

(41)

Não há provas de que a GST Aero Air Company tenha
aplicado, em resposta ao pedido da Itália, um plano adequado de medidas destinadas a corrigir as graves deficiências de segurança identificadas.

(42)

As autoridades do Cazaquistão responsáveis pela fiscalização regulamentar da GST Aero Air Company não cooperaram plenamente com a autoridade italiana da aviação civil quando esta lhes transmitiu as suas reservas
quanto à segurança de operação de uma companhia licenciada ou certificada nesse Estado, como demonstrado
pela ausência de resposta à correspondência enviada pela
Itália.

(43)

Por conseguinte, com base nos critérios comuns, considera-se que a GST Aero Air Company não cumpre as
normas de segurança relevantes.

(31)

As autoridades líbias responsáveis pela fiscalização regulamentar da Buraq Air não efectuaram uma fiscalização
adequada das operações de carga desta transportadora de
acordo com as obrigações que lhes incumbem por força
da Convenção de Chicago.

(32)

Por conseguinte, com base nos critérios comuns, considera-se que a Buraq Air deveria ser sujeita a severas
restrições operacionais e incluída no Anexo B.
Air Service Comores

(33)

Comprovou-se a existência de deficiências de segurança
graves na companhia Air Service Comores. Tais deficiências foram identificadas por um Estado-Membro, a
França, no decurso de uma inspecção efectuada na plataforma de estacionamento no âmbito do programa
SAFA (9).

(34)

Não há provas de que a Comores Air Service tenha
aplicado, em resposta ao pedido da França, um plano
adequado de medidas destinadas a corrigir as graves deficiências de segurança identificadas.

(35)

As autoridades responsáveis pela fiscalização regulamentar da Air Service Comores mostraram falta de capacidade para corrigir as deficiências de segurança detectadas.

Phoenix Aviation
(44)

(36)

As autoridades das Comores responsáveis pela fiscalização regulamentar não cooperaram plenamente e no devido momento com a autoridade francesa da aviação civil
quando esta lhes transmitiu as suas reservas quanto à
segurança de operação de uma companhia licenciada
ou certificada nesse Estado.

(37)

Por conseguinte, com base nos critérios comuns, considera-se que a Air Service Comores não cumpre as normas de segurança relevantes.

(8) CAA-N-2004-35
LFV-S-2004-2004-52
FOCA-2005-3
CAA-NL-2005-47
(9) DGAC/F-2005-1222

As autoridades responsáveis pela fiscalização regulamentar do Quirguizistão mostraram capacidade insuficiente
para aplicar e fazer cumprir as normas de segurança
relevantes no que respeita à Phoenix Aviation. Embora
o certificado de operador aéreo da Phoenix Aviation tenha sido emitido pelo Quirguizistão, existem provas de
que a companhia tem o seu principal centro de actividades nos Emiratos Árabes Unidos, contrariamente ao exigido pelo Anexo 6 da Convenção de Chicago. O National
Transportation Safety Board’s Factual Report (11) dos EUA
sobre um acidente com o voo 904 da Kam Air, que
era operado pela Phoenix Aviation, afirma que a Phoenix
Aviation tem sede nos Emiratos Árabes Unidos.

(10) ENAC-IT-2005-170
ENAC-IT-2005-370
(11) Factual Aviation Report, USA-National Transportation Safety Board,
2.3.2005, (NTSB ID: DCA05RA033).
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Por conseguinte, com base nos critérios comuns, considera-se que a Phoenix Aviation não cumpre as normas de
segurança relevantes.

(52)

A Reem Air demonstrou falta de capacidade ou de vontade para corrigir as deficiências detectadas.

Phuket Airlines

(53)

A Reem Air não respondeu adequadamente nem a tempo
a um inquérito da autoridade da aviação civil dos Países
Baixos sobre os aspectos de segurança da sua operação,
revelando falta de transparência ou de comunicação, demonstradas pela ausência de resposta à correspondência
enviada pelo Estado-Membro.

(54)

Não há provas de que a Reem Air tenha apresentado, em
resposta ao pedido dos Países Baixos, um plano adequado
de medidas destinadas a corrigir as graves deficiências de
segurança identificadas.

(55)

As autoridades do Quirguizistão responsáveis pela fiscalização regulamentar da Reem Air não efectuaram uma
fiscalização adequada desta transportadora de acordo
com as obrigações que lhes incumbem por força da
Convenção de Chicago, como demonstrado pela persistência de deficiências graves de segurança. Além disso, as
informações prestadas à Comissão pela Reem Air na
audiência concedida a esta companhia revelam que, embora o certificado de operador aéreo da Reem Air tenha
sido emitido pelo Quirguizistão, esta companhia tem o
seu principal centro de actividades nos Emiratos Árabes
Unidos, contrariamente ao exigido pelo Anexo 6 da Convenção de Chicago.

(56)

Por conseguinte, com base nos critérios comuns, considera-se que a Reem Air não cumpre as normas de segurança relevantes.

(46)

Comprovou-se a existência de deficiências de segurança
graves na companhia Phuket Airlines. Tais deficiências
foram identificadas por dois Estados-Membros, o Reino
Unido e os Países Baixos, no decurso de inspecções efectuadas na plataforma de estacionamento no âmbito do
programa SAFA (12).

(47)

A Phuket Airlines demonstrou falta de capacidade para
corrigir a tempo e de forma adequada as deficiências de
segurança identificadas.

(48)

As autoridades da Tailândia responsáveis pela fiscalização
regulamentar não cooperaram plenamente com as autoridades da aviação civil dos Países Baixos quando estas
lhes transmitiram as suas reservas quanto à segurança de
operação da Phuket Airlines, certificada na Tailândia,
como demonstrado pela ausência de respostas pertinentes à correspondência enviada por aquele Estado-Membro.

(49)
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Por conseguinte, com base nos critérios comuns, considera-se que a Phuket Airlines não cumpre as normas de
segurança relevantes.
Reem Air

(50)

Comprovou-se a existência de deficiências graves de segurança na companhia Reem Air. Tais deficiências foram
inicialmente identificadas pelos Países Baixos no decurso
de inspecções efectuadas na plataforma de estacionamento no âmbito do programa SAFA (13).

(51)

A persistência da incapacidade da Reem Air para corrigir
as deficiências foi confirmada pelos Países Baixos em
inspecções posteriores efectuadas na plataforma de estacionamento no âmbito do programa SAFA (14).

(12) CAA-UK-2005-40
CAA-UK-2005-41
CAA-UK-2005-42
CAA-UK-2005-46
CAA-UK-2005-47
CAA-UK-2005-48
CAA-NL-2005-49
CAA-NL-2005-51
CAA-NL-2005-54
CAA-NL-2005-55
CAA-NL-2005-56
(13) CAA-NL-2005-119
CAA-NL-2005-122
CAA-NL-2005-128
CAA-NL-2005-171
CAA-NL-2005-176
CAA-NL-2005-177
CAA-NL-2005-191
CAA-NL-2005-195
CAA-NL-2005-196
(14) CAA-NL-2005-230
CAA-NL-2005-234
CAA-NL-2005-235

Silverback Cargo Freighters
(57)

Comprovou-se a existência de deficiências de segurança
graves na companhia Silverback Cargo Freighters. Tais
deficiências foram identificadas pela Bélgica no decurso
de uma inspecção efectuada na plataforma de estacionamento no âmbito do programa SAFA (15).

(58)

A Silverback Cargo Freighters, que assegura igualmente a
manutenção (controlos A&B) das suas próprias aeronaves, não respondeu adequadamente a um inquérito da
autoridade da aviação civil belga sobre os aspectos de
segurança da sua operação, mostrando falta de transparência ou de comunicação, demonstradas pela ausência
de resposta pertinente aos pedidos formulados por este
Estado-Membro.

(59)

Por conseguinte, com base nos critérios comuns, considera-se que a Silverback Cargo Freighters não cumpre as
normas de segurança relevantes.

(15) BCAA-2005-36
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— o facto de algumas operadoras detentoras de um
certificado de operador aéreo (AOC) emitido pela
Guiné Equatorial não terem o principal local de actividade na Guiné Equatorial.

Transportadoras aéreas da República Democrática do
Congo
(60)

(61)

Apesar dos seus esforços, as autoridades responsáveis
pela aviação civil da República Democrática do Congo
(RDC) encontram dificuldades persistentes em aplicar e
fazer cumprir as normas de segurança relevantes, como
demonstrado pelo relatório sucinto da auditoria ICAO-USOAP da Direcção da Aviação Civil da República Democrática do Congo (Kinshasa, 11-18 de Junho de
2001). Em especial, não existe actualmente nenhum sistema de certificação dos operadores aéreos.
Consequentemente, as autoridades da RDC responsáveis
pela fiscalização regulamentar revelaram falta de capacidade para efectuar uma adequada fiscalização da segurança.

(62)

É imposta à Central Air Express uma proibição de operação devido a deficiências comprovadas no que respeita
às normas de segurança internacionais e à sua falta de
cooperação com um Estado-Membro.

(63)

A Bélgica (16) e a Hewa Bora Airways (HBA) forneceram
informações que mostram que, no caso da HBA, as deficiências observadas no passado pelas autoridades belgas
foram corrigidas de forma significativa no que respeita a
determinadas aeronaves. A Bélgica informou também a
Comissão da sua intenção de efectuar inspecções sistemáticas da HBA na plataforma de estacionamento. Neste
contexto, considera-se que esta transportadora aérea deveria ser autorizada a prosseguir as suas actuais operações.

(64)

Por conseguinte, com base nos critérios comuns, considera-se que todas as transportadoras aéreas certificadas na
República Democrática do Congo (RDC) deveriam ser
incluídas no Anexo A, com excepção da Hewa Bora
Airways (HBA) que deveria ser incluída no Anexo B.
Transportadoras aéreas da Guiné Equatorial

(65)

As autoridades da Guiné Equatorial responsáveis pela
fiscalização regulamentar não cooperaram plenamente
com a autoridade da aviação civil do Reino Unido
quando esta lhes transmitiu as suas reservas quanto à
segurança de operação das transportadoras licenciadas
ou certificadas naquele país. O Reino Unido escreveu
ao Director-Geral da Aviação Civil da Guiné Equatorial
em 27 de Março de 2002 (17) pedindo esclarecimentos
sobre os seguintes pontos:
— o aumento significativo do número de aeronaves registadas na Guiné Equatorial e a eventualidade de o
Aircraft Registration Bureau (ARB) ou um organismo
similar estar a gerir o registo;

(16) Inspecção SAFA efectuada na plataforma de estacionamento pelas
autoridades belgas em 11 de Março de 2006 em Bruxelas.
(17) Correspondência entre o Ministério dos Transportes do Reino
Unido e a Direcção da Aviação Civil da Guiné Equatorial sobre o
registo de aeronaves da Guiné Equatorial (27 de Março de 2002).
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A carta também avisava o Director-Geral da Aviação Civil
que o Reino Unido não poderia permitir a continuação
das operações comerciais para o seu território por companhias aéreas da Guiné Equatorial até que as autoridades
britânicas dispusessem de elementos que lhes garantissem
que estas companhias estavam a ser devidamente fiscalizadas. A Guiné Equatorial não respondeu a esta carta.

(66)

As autoridades da Guiné Equatorial responsáveis pela
fiscalização regulamentar revelaram capacidade insuficiente para aplicar e fazer cumprir as normas de segurança
relevantes, como demonstrado, nomeadamente, pelas auditorias e planos de medidas correctivas a elas associados
estabelecidos no âmbito do programa Universal Safety
Oversight Audit Programme (programa universal de avaliação da fiscalização da segurança) da ICAO. Esta auditoria
USOAP da Guiné Equatorial realizou-se em Maio de
2001 e, segundo o respectivo relatório (18) a Direcção-Geral da Aviação Civil da Guiné Equatorial não tinha, à
data da auditoria, capacidade para efectuar uma fiscalização adequada das companhias aéreas sob a sua responsabilidade nem para garantir que operariam de acordo
com as normas da ICAO. Eis algumas das conclusões
da auditoria:

— inexistência de uma organização capaz de exercer
actividades de fiscalização da segurança, nomeadamente falta de pessoal especializado nos domínios
do licenciamento, das operações das aeronaves ou
da aeronavegabilidade;

— incapacidade para identificar o número de aeronaves
inscritas no registo ou o número de certificados de
aeronavegabilidade válidos emitidos;

— inexistência de um sistema estruturado para a certificação e a supervisão dos operadores aéreos;

— não adopção de regulamentação sobre operações aeronáuticas;

— não vigilância dos operadores autorizados;

— não implementação de um sistema que cumpra os
deveres básicos de uma agência de inspecção da aeronavegabilidade.
(18) Relatório sucinto da auditoria ICAO-USOAP da Direcção da Aviação Civil da Guiné Equatorial (Malabo, 14-18 de Maio de 2001).
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ou certificadas na Libéria acentuaram-se rapidamente
quando, em 12 de Março de 1996, a DCA da Libéria
foi avisada pela DCAA do Reino Unido de que todos os
pedidos de licenças de aeronaves registadas na Libéria
para operarem serviços comerciais para aquele país seriam recusados até as autoridades liberianas demonstrarem a existência de um sistema regulamentar eficaz que
garanta a aeronavegabilidade das aeronaves inscritas no
registo da Libéria. As autoridades liberianas não deram
qualquer resposta. As autoridades da Libéria também não
cooperaram plenamente com a autoridade da aviação
civil francesa, não dando qualquer resposta quando a
França lhes transmitiu as suas reservas quanto à segurança de operação de uma transportadora licenciada ou
certificada na Libéria.

Além disso, a Direcção-Geral da Aviação Civil da Guiné
Equatorial não apresentou à ICAO, até à data, um plano
de medidas de resposta às conclusões da auditoria (19),
pelo que não se efectuou uma vistoria pós-auditoria.

(67)

As autoridades da Guiné Equatorial responsáveis pela
fiscalização regulamentar mostraram capacidade insuficiente para aplicar e fazer cumprir as normas de segurança
pertinentes de acordo com as obrigações que lhes incumbem por força da Convenção de Chicago. Com efeito,
algumas companhias detentoras de um certificado de
operador aéreo (AOC) emitido pela Guiné Equatorial
não tinham o seu principal local de actividade na Guiné
Equatorial, contrariamente ao exigido pelo Anexo 6 da
Convenção de Chicago (20).

(68)

As autoridades da Guiné Equatorial responsáveis pela
fiscalização regulamentar mostraram falta de capacidade
para efectuar uma adequada fiscalização da segurança das
seguintes transportadoras aéreas: Air Consul SA, Avirex
Guinée Equatoriale, COAGE — Compania Aerea de Guinea Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial
Cargo, GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA
— Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc.,
King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE —
Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

Por conseguinte, com base nos critérios comuns, considera-se que todas as transportadoras aéreas certificadas na
Guiné Equatorial devem ser sujeitas a uma proibição de
operação e incluídas no Anexo A.

(72)

As autoridades da Libéria responsáveis pela fiscalização
regulamentar mostraram capacidade insuficiente para
aplicar e fazer cumprir as normas de segurança relevantes. O próprio Governo da Libéria admitiu em 1996 (23)
ser incapaz de assegurar o controlo regulamentar sobre
as aeronaves registadas na Libéria devido ao conflito civil
existente. Apesar do Acordo Geral de Paz assinado em
2003 e de as Nações Unidas e o Governo de Transição
Nacional da Libéria estarem a pôr em prática lentamente
medidas destinadas a aumentar a segurança, é pouco
provável que a capacidade do Governo para regular o
seu registo tenha melhorado desde 1996. A ICAO ainda
não efectuou uma auditoria USOAP à Libéria devido à
situação de insegurança.

(73)

As autoridades responsáveis pela fiscalização regulamentar mostraram falta de capacidade para efectuar uma
fiscalização adequada da segurança das seguintes transportadoras aéreas: International Air Services Inc., Satgur
Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

Por conseguinte, com base nos critérios comuns, considera-se que todas as transportadoras aéreas certificadas na
Libéria deveriam ser sujeitas a uma proibição de operação
e incluídas no Anexo A.

Transportadoras aéreas da Libéria
(70)

(71)

Comprovou-se a existência de deficiências graves de segurança na companhia International Air Services, certificada na Libéria. Tais deficiências foram identificadas pela
França no decurso de inspecções efectuadas na plataforma de estacionamento no âmbito do programa
SAFA (21).

As autoridades da Libéria responsáveis pela fiscalização
regulamentar não cooperaram plenamente com a autoridade da aviação civil do Reino Unido depois de terem
sido informadas das graves deficiências de segurança
identificadas no decurso da inspecção de uma aeronave
registada na Libéria, efectuada na plataforma de estacionamento pela autoridade da aviação civil do Reino Unido
em 5 de Março de 1996 (22). As reservas em relação à
segurança das operações das transportadoras licenciadas

(19) Documento de trabalho do Conselho ICAO C-WP/12471.
(20) Correspondência entre o Ministério dos Transportes do Reino
Unido e a CEAC sobre a questão da documentação das aeronaves
por companhias não aprovadas (6 de Agosto de 2003).
(21) DGAC/F-2004 n.os 315, 316
(22) UK-CAA Regulation Group — Aircraft Survey Report, 5 March
1996 (Office code: 223).
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Transportadoras aéreas da Serra Leoa
(75)

Comprovou-se a existência de deficiências graves de segurança na Air Universal Ltd. Tais deficiências foram
identificadas pela Suécia no decurso de inspecções efectuadas na plataforma de estacionamento no âmbito do
programa SAFA (24).

(23) Correspondência entre o
DGCA do Reino Unido
liberiano, para manter o
registadas na Libéria, 28
(24) LFV-S-04-0037

Ministério dos Transportes da Libéria e a
sobre a incapacidade, devido ao conflito
controlo regulamentar sobre as aeronaves
de Agosto de 1996.
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(76)

As autoridades da Serra Leoa responsáveis pela fiscalização regulamentar não cooperaram plenamente com a
autoridade da aviação civil da Suécia quando esta lhes
transmitiu as suas reservas quanto à segurança de operação da Air Universal Ltd., companhia certificada na Serra
Leoa, como demonstra a ausência de resposta à correspondência enviada por este Estado-Membro.

(77)

A licença de operação ou autorização técnica de qualquer
transportadora sujeita à fiscalização da Serra Leoa já fora
anteriormente recusada ou revogada pelo Reino Unido.

(78)

Embora o certificado de operador aéreo da Air Universal
Ltd. tenha sido emitido pela Serra Leoa, existem provas
de que a companhia aérea tem actualmente o seu principal local de actividade na Jordânia, contrariamente ao
exigido pelo Anexo 6 da Convenção de Chicago.

(79)

As autoridades da Serra Leoa responsáveis pela fiscalização regulamentar da Air Universal Ltd. não efectuaram
uma fiscalização adequada desta transportadora de
acordo com as obrigações que lhes incumbem por força
da Convenção de Chicago.

(80)

(81)

(82)

Por conseguinte, com base nos critérios comuns, considera-se que a Air Universal Ltd. não cumpre as normas
de segurança relevantes.

Comprovou-se a existência de deficiências de segurança
graves em transportadoras aéreas certificadas na Serra
Leoa. Tais deficiências foram identificadas por três Estados-Membros, o Reino Unido, Malta e Suécia, no decurso
de inspecções efectuadas na plataforma de estacionamento no âmbito do programa SAFA (25).

As autoridades da Serra Leoa responsáveis pela fiscalização regulamentar não cooperaram plenamente com as
autoridades responsáveis pela aviação civil da Suécia e
de Malta quando estas lhes transmitiram as suas reservas
quanto à segurança de operação da Air Universal Ltd.,
companhia certificada na Serra Leoa, como demonstra a
ausência de resposta à correspondência enviada por estes
Estados-Membros.

(25) CAA-UK-2003-103
CAA-UK-2003-111
CAA-UK-2003-136
CAA-UK-2003-198
CAA-MA-2003-4
LFV-S-2004-37
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(83)

As autoridades da Serra Leoa responsáveis pela fiscalização regulamentar mostraram capacidade insuficiente para
aplicar e fazer cumprir as normas de segurança relevantes
de acordo com as obrigações que lhes incumbem por
força da Convenção de Chicago. A Serra Leoa não dispõe
de um sistema adequado de controlo dos seus operadores
ou aeronaves, nem tem capacidade técnica ou recursos
para realizar tal tarefa. Alguns detentores de certificado
de operador aéreo (AOC) emitido pela Serra Leoa não
têm o seu principal local de actividade na Serra Leoa,
contrariamente ao exigido pelo Anexo 6 da Convenção
de Chicago.

(84)

A autoridade da aviação civil da Serra Leoa contratou
uma companhia privada, a International Aviation Surveyors (IAS), para exercer certas actividades de fiscalização em seu nome. No entanto, as disposições acordadas
entre as duas partes num Memorando de Entendimento (26) não prevêem um sistema de fiscalização adequado para as aeronaves inscritas no registo da Serra
Leoa. Nomeadamente:

— As aeronaves/companhias aéreas abrangidas pelo Memorando de Entendimento não têm a sua base na
Serra Leoa e o pessoal da IAS não tem a sua base
nem na Serra Leoa nem no país de base das companhias aéreas;

— A IAS parece não dispor de poderes de execução;

— A IAS assumiu a responsabilidade pelas inspecções de
rotina às companhias aéreas abrangidas, mas o nível
da actividade de inspecção não foi especificado;

— O Memorando de Entendimento deu à IAS uma relação contratual com as companhias aéreas abrangidas;

— O Memorando de Entendimento parece não ter contemplado devidamente a supervisão das operações de
voo.
(26) Memorando de Entendimento entre a Direcção da Aviação Civil da
Serra Leoa e a empresa International Aviation Surveyors sobre a
inspecção, vigilância e prestação de serviços de regulamentação a
operadores aéreos extra-regionais (IAS/SL DCA MoA 201101).
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(85)

As autoridades responsáveis pela fiscalização regulamentar mostraram falta de capacidade para efectuar a fiscalização adequada da segurança das seguintes transportadoras aéreas: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone
Ltd, Air Rum Ltd, Air Salone, Ltd, Air Universal Ltd,
Destiny Air Services Ltd, First Line Air (SL) Ltd, Heavylift
Cargo, Paramount Airlines Ltd, Star Air Ltd, Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(91)

As autoridades responsáveis pela fiscalização regulamentar mostraram falta de capacidade para efectuar uma
fiscalização adequada da segurança das seguintes transportadoras aéreas: Aero Africa (Pty) Ltd, African International Airways (Pty) Ltd, Airlink Suazilândia Ltd,
Northeast Airlines (Pty) Ltd, Scan Air Charter Ltd, Swazi
Express Airways, Jet Africa.

(86)

Por conseguinte, com base nos critérios comuns, considera-se que todas as transportadoras aéreas certificadas na
Serra Leoa deveriam ser sujeitas a uma proibição de operação e incluídas no Anexo A.

(92)

Por conseguinte, com base nos critérios comuns, considera-se que todas as transportadoras aéreas certificadas na
Suazilândia deveriam ser sujeitas a uma proibição de
operação e incluídas no Anexo A.

Transportadoras aéreas da Suazilândia
(87)

(88)

(89)

(90)

Comprovou-se a existência de deficiências de segurança
graves na Jet Africa — uma transportadora aérea certificada na Suazilândia. Tais deficiências foram identificadas
pelos Países Baixos no decurso de uma inspecção efectuada na plataforma de estacionamento no âmbito do
programa SAFA (27).

A Jet Africa não respondeu adequadamente a tempo a
um inquérito da autoridade da aviação civil dos Países
Baixos sobre os aspectos de segurança da sua operação,
mostrando falta de transparência ou de comunicação,
demonstradas pela ausência de resposta à correspondência enviada por este Estado-Membro.

Considerações de ordem geral sobre as transportadoras incluídas na lista
(93)

Dado que tal não representaria risco para a segurança,
todas as transportadoras aéreas acima mencionadas podem ser autorizadas a exercer direitos tráfego se utilizarem aeronaves fretadas com tripulação de uma transportadora aérea que não seja objecto de proibição de operação, desde que sejam respeitadas as normas de segurança relevantes.

(94)

A lista comunitária deve ser actualizada regularmente e
assim que tal seja exigido, a fim de ter em conta a
evolução das condições de segurança das transportadoras
aéreas em causa e com base em novas provas da adopção
de medidas correctivas.

Não há provas de que a Jet Africa tenha apresentado, em
resposta ao pedido dos Países Baixos, um plano de medidas destinadas a corrigir as graves deficiências de segurança identificadas.

As autoridades da Suazilândia responsáveis pela fiscalização regulamentar mostraram capacidade insuficiente para
aplicar e fazer cumprir as normas de segurança relevantes, como demonstra, nomeadamente, a auditoria
USOAP, realizada em Março de 1999. Segundo as conclusões do relatório da auditoria (28) à data da sua realização a Suazilândia não tinha capacidade para exercer
satisfatoriamente as suas responsabilidades de fiscalização
da segurança no que respeita às suas companhias aéreas e
ao registo das aeronaves. Foi também assinalado não ser
possível determinar o número exacto de aeronaves inscritas no registo, dadas as más condições de manutenção
do mesmo. A equipa de auditores também não conseguiu
determinar o número concreto de licenças do pessoal
emitidas pela DCA ainda válidas, uma vez que não se
mantinham registos. Não teve lugar uma missão pós-auditoria USOAP, porque a Suazilândia não forneceu à
ICAO informações sobre os progressos realizados na
aplicação do plano de medidas destinadas a corrigir as
deficiências mencionadas nas conclusões da auditoria.

(27) CAA/NL-2004-98
(28) Relatório sucinto da auditoria ICAO-USOAP da Direcção da Aviação Civil da Suazilândia, (Mbabane, 9-12 de Março de 1999).

Transportadoras aéreas não incluídas na lista
(95)

À luz das provas fornecidas pela Tuninter e pelas autoridades da Tunísia responsáveis pela sua fiscalização regulamentar, e tendo em conta a confirmação pela Itália,
considera-se que existem provas fundamentadas de terem
sido corrigidas por esta transportadora as deficiências de
segurança observadas no decurso de duas inspecções no
local efectuadas pelas autoridades italianas.

(96)

Com base nas informações fornecidas pela Alemanha,
considera-se que já não existem provas fundamentadas
da falta de capacidade ou de vontade das autoridades
do Tajiquistão responsáveis pela fiscalização regulamentar
das transportadoras aéreas certificadas nesse Estado.

(97)

Com base nas informações fornecidas pela Bélgica, segundo as quais as deficiências que levaram a impor
uma proibição nacional à I.C.T.T.P.W. e à South Airlines
foram totalmente corrigidas, considera-se que já não existem provas fundamentadas de deficiências de segurança
graves e persistentes nestas transportadoras aéreas.
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Com base nas informações fornecidas pela Alemanha de
que a aeronave específica que conduziu à imposição de
uma restrição operacional à Atlant Soyuz já não faz parte
da sua frota, considera-se que já não existem provas
fundamentadas de deficiências de segurança graves e persistentes nesta transportadora aérea.
Com base nas informações actualmente disponíveis, considera-se que não existem provas fundamentadas de deficiências de segurança graves e não corrigidas na Air
Mauritanie. No entanto, é necessário que a capacidade
das autoridades da Mauritânia responsáveis pela fiscalização regulamentar desta transportadora aérea continue a
ser avaliada. Para tal, deve ser efectuada, no prazo de 2
meses, pela Comissão, assistida pelas autoridades de
quaisquer Estados-Membros interessados, uma avaliação
das autoridades da Mauritânia responsáveis pela fiscalização regulamentar desta transportadora aérea e das empresas sob a sua responsabilidade.

(100) As medidas previstas no presente regulamento estão con-

formes com o parecer do Comité da Segurança Aérea,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

23.3.2006

Artigo 2.o
Proibições de operação
1.
São proibidas na Comunidade todas as operações das
transportadoras aéreas mencionadas no Anexo A.

2.
São impostas na Comunidade restrições operacionais às
transportadoras aéreas mencionadas no Anexo B. As restrições
operacionais consistem na proibição de utilização de uma aeronave específica ou de tipos específicos de aeronaves mencionados no Anexo B.

Artigo 3.o
Execução
Os Estados-Membros informarão a Comissão das medidas tomadas em conformidade com o n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento de base para fazerem cumprir, no seu território, as proibições de operação constantes da lista comunitária no que respeita às transportadoras aéreas que são objecto dessas proibições.

Artigo 1.o
Objecto

Artigo 4.o

O presente regulamento estabelece a lista comunitária de transportadoras aéreas que são objecto de uma proibição de operação na Comunidade, prevista no Capítulo II do Regulamento de
base.

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

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Março de 2006.
Pela Comissão
Jacques BARROT

Vice-Presidente
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ANEXO A
LISTA DAS TRANSPORTADORAS AÉREAS CUJAS OPERAÇÕES SÃO OBJECTO DE PROIBIÇÃO NA
COMUNIDADE (1)
Nome da entidade jurídica da
transportadora aérea como consta
do seu AOC (e sua designação
comercial, caso seja diferente)

Número do certificado de operador aéreo (AOC)
ou número da licença de
operação

Número ICAO que
designa a companhia aérea

Estado do operador

Air Koryo

Desconhecido

KOR

República Popular Democrática
da Coreia (DPRK)

Air Service Comores

Desconhecido

Desconhecido

Comores

Ariana Afghan Airlines (1)

009

AFG

Afeganistão

BGB Air

AK-0194-04

Desconhecido

Cazaquistão

GST Aero Air Company

AK 0203-04

BMK

Cazaquistão

Phoenix Aviation

02

PHG

Quirguizistão

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Tailândia

Reem Air

07

REK

Quirguizistão

Silverback Cargo Freighters

Desconhecido

VRB

Ruanda

Todas as transportadoras aéreas
certificadas pelas autoridades da
República
Democrática
do
Congo (RDC) responsáveis pela
fiscalização regulamentar, incluindo

Desconhecido

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

República Democrática
Congo (RDC)

do

AFRICAN COMPANY AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/017/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

AIGLE AVIATION

Assinatura ministerial

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

AIR BOYOMA

Assinatura ministerial

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/010/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

AIR TROPIQUES s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/007/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

ATO — Air Transport Office

Desconhecido

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

República Democrática
Congo (RDC)

do

BUSINESS AVIATION s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

_____________
(1) As transportadoras aéreas enumeradas no Anexo A poderão ser autorizadas a exercer direitos de tráfego se utilizarem aeronaves
fretadas com tripulação de uma transportadora aérea que não seja objecto de proibição de operação, desde que sejam respeitadas as
normas de segurança relevantes.
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transportadora aérea como consta
do seu AOC (e sua designação
comercial, caso seja diferente)
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Número do certificado de operador aéreo (AOC)
ou número da licença de
operação

Número ICAO que
designa a companhia aérea

23.3.2006

Estado do operador

BUTEMBO AIRLINES

Assinatura ministerial

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

CAA — Compagnie Africaine
d’Aviation

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

CENTRAL AIR EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

República Democrática
Congo (RDC)

do

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

CHC STELAVIA

Assinatura ministerial

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

COMAIR

Assinatura ministerial

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

COMPAGNIE AFRICAINE
D’AVIATION

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

C0-ZA AIRWAYS

Assinatura ministerial

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

DAS AIRLINES

Desconhecido

RKC

República Democrática
Congo (RDC)

do

DOREN AIRCARGO

409/CAB/MIN/TC/0168/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

ENTERPRISE WORLD
AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

República Democrática
Congo (RDC)

do

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/MNL/CM/
/014/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

GALAXY CORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0002/MNL/
/CM/014/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

GR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0403/TW/
/TK/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

GLOBAL AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

República Democrática
Congo (RDC)

do

GOMA EXPRESS

Assinatura ministerial

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

GREAT LAKE BUSINESS
COMPANY

Assinatura ministerial

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

I.T.A.B. — International Trans
Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

PT
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Estado do operador

JETAIR — Jet Aero Services,
s.p.r.l.

Desconhecido

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

KINSHASA AIRWAYS, s.p.r.l

Desconhecido

KNS

República Democrática
Congo (RDC)

do

KIVU AIR

Assinatura ministerial

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

LAC — Lignes Aériennes
Congolaises

Desconhecido

LCG

República Democrática
Congo (RDC)

do

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

MANGO MAT

Assinatura ministerial

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

RWABIKA «BUSHI EXPRESS»

Desconhecido

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

SAFARI LOGISTICS

409/CAB/MIN/TC/0760/V/KK/
/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/VC-MIN/TC/0405/
/2006

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

THOM’S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

TRACEP

Desconhecido

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

TRANSPORTS AERIENNES
CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

UHURU AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/036/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do

WIMBI DIRI AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/005/2005

Desconhecido

República Democrática
Congo (RDC)

do
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Nome da entidade jurídica da
transportadora aérea como consta
do seu AOC (e sua designação
comercial, caso seja diferente)

Número do certificado de operador aéreo (AOC)
ou número da licença de
operação
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Número ICAO que
designa a companhia aérea

Estado do operador

Todas as transportadoras aéreas
certificadas pelas autoridades da
Guiné Equatorial responsáveis
pela fiscalização regulamentar,
incluindo

Desconhecido

Desconhecido

Guiné Equatorial

Air Consul SA

Desconhecido

RCS

Guiné Equatorial

Avirex Guinee Equatoriale

Desconhecido

AXG

Guiné Equatorial

COAGE — Compagnie Aerea
de Guinea Equatorial

Desconhecido

COG

Guiné Equatorial

Ecuato Guineana de Aviación

Desconhecido

ECV

Guiné Equatorial

Ecuatorial Cargo

Desconhecido

EQC

Guiné Equatorial

GEASA — Guinea Ecuatorial
Airlines SA

Desconhecido

GEA

Guiné Equatorial

GETRA — Guinea Ecuatorial de
Transportes Aereos

Desconhecido

GET

Guiné Equatorial

Jetline Inc.

Desconhecido

JLE

Guiné Equatorial

KNG Transavia Cargo

Desconhecido

VCG

Guiné Equatorial

Prompt Air GE SA

Desconhecido

POM

Guiné Equatorial

UTAGE — Union de Transport
Aereo de Guinea Ecuatorial

Desconhecido

UTG

Guiné Equatorial

Todas as transportadoras aéreas
certificadas pelas autoridades da
Libéria responsáveis pela fiscalização regulamentar, incluindo

Desconhecido

Desconhecido

Libéria

International Air Services

Desconhecido

IAX

Libéria

SATGUR
Corp.

TRANSPORT,

Desconhecido

TGR

Libéria

WEASUA AIR TRANSPORT,
Co. Ltd

Desconhecido

WTC

Libéria

Todas as transportadoras aéreas
certificadas pelas autoridades da
Serra Leoa responsáveis pela fiscalização regulamentar, incluindo

Desconhecido

Desconhecido

Serra Leoa

AEROLIFT, Co. Ltd

Desconhecido

LFT

Serra Leoa

AFRIK AIR LINKS

Desconhecido

AFK

Serra Leoa

AIR LEONE, Ltd

Desconhecido

RLL

Serra Leoa

AIR RUM, Ltd

Desconhecido

RUM

Serra Leoa

AIR SALONE, Ltd

Desconhecido

RNE

Serra Leoa

AIR
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Estado do operador

AIR UNIVERSAL, Ltd

00007

UVS

Serra Leoa

DESTINY AIR SERVICES, Ltd

Desconhecido

DTY

Serra Leoa

FIRST LINE AIR (SL), Ltd

Desconhecido

FIR

Serra Leoa

HEAVYLIFT CARGO

Desconhecido

Desconhecido

Serra Leoa

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd

Desconhecido

PRR

Serra Leoa

STAR AIR, Ltd

Desconhecido

SIM

Serra Leoa

TEEBAH AIRWAYS

Desconhecido

Desconhecido

Serra Leoa

WEST COAST AIRWAYS Ltd

Desconhecido

WCA

Serra Leoa

Todas as transportadoras aéreas
certificadas pelas autoridades da
Suazilândia responsáveis pela
fiscalização regulamentar, incluindo

Desconhecido

Desconhecido

Suazilândia

AFRICAN
INTERNATIONAL
AIRWAYS, (Pty) Ltd

Desconhecido

AIA

Suazilândia

AIRLINK SUAZILÂNDIA, Ltd

Desconhecido

SZL

Suazilândia

Jet Africa

Desconhecido

OSW

Suazilândia

NORTHEAST AIRLINES, (Pty)
Ltd

Desconhecido

NEY

Suazilândia

SCAN AIR CHARTER, Ltd

Desconhecido

Desconhecido

Suazilândia

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Desconhecido

SWX

Suazilândia

(1) A proibição de operação imposta à Ariana Afghan Airlines aplica-se a todas as aeronaves operadas por esta transportadora aérea, com
uma excepção: a A310 com o número de registo F-GYYY.
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ANEXO B
LISTA DAS TRANSPORTADORAS AÉREAS QUE SÃO OBJECTO DE RESTRIÇÕES OPERACIONAIS NA
COMUNIDADE (1)
Nome da entidade jurídica da transportadora
aérea como indicado no
seu AOC (e sua designação comercial, caso
seja diferente)

Número do certificado de operador aéreo
(AOC)

Número ICAO
que designa a
companhia aérea

Estado do
operador

Tipo de aeronave

Número(s) de registo e,
se disponível, número(s)
de série da construção

Estado de registo

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

Buraq Air

002/01

BRQ

Líbia

IL-76

— UN-76007 (cons.
n.o 0003426765)

Líbia

— 5a-DNA (cons.
n.o 0023439140)
— 5A-DMQ (cons.
n.o 73479392)
— UN-76008 (cons.
n.o 0033448404)
Buraq Air

002/01

BRQ

Líbia

Let L-410

5A-DMT (cons.
n.o 871928)

Líbia

HBA (1)

416/dac/tc/sec/
/087/2005

ALX

República Democrática do
Congo (RDC)

Toda a frota,
excepto: L-101

Toda a frota, excepto:
9Q-CHC (cons.
n.o 193H-1206)

República Democrática do Congo (RDC)

(1) A Hewa Bora Airways só é autorizada a utilizar as aeronaves específicas mencionadas para as suas actuais operações dentro da Comunidade Europeia.

(1) As transportadoras aéreas enumeradas no Anexo B poderão ser autorizadas a exercer direitos de tráfego se utilizarem aeronaves fretadas
com tripulação de uma transportadora aérea que não seja objecto de proibição de operação, desde que sejam respeitadas as normas de
segurança relevantes.
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REGULAMENTO (CE) N.o 475/2006 DA COMISSÃO
de 22 de Março de 2006
relativo à emissão de certificados de importação para o açúcar de cana no âmbito de determinados
contingentes pautais e acordos preferenciais
(3)

O artigo 22.o do Regulamento (CE) n.o 1159/2003 abre
contingentes pautais, com um direito de 98 euros por
tonelada, dos produtos do código NC 1701 11 10, para
as importações originárias do Brasil, Cuba e outros países
terceiros.

(4)

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1159/2003 da Comissão, de 30 de Junho de 2003, que estabelece, para as campanhas de comercialização de 2003/2004, 2004/2005 e
2005/2006, as normas de execução para importação de açúcar
de cana, no âmbito de determinados contingentes pautais e
acordos preferenciais e que altera os Regulamentos (CE)
n.o 1464/95 e (CE) n.o 779/96 (3), e, nomeadamente o n.o 3 do
seu artigo 5.o,

Foram apresentados às autoridades competentes no decurso da semana de 13 a 17 de Março de 2006, em
conformidade com o n.o 1 do artigo 5.o do Regulamento
(CE) n.o 1159/2003, pedidos de emissão de certificados
de importação para uma quantidade total que excede a
quantidade da obrigação de entrega por país em questão
estabelecida nos termos do artigo 9.o do Regulamento
(CE) n.o 1159/2003 para o açúcar preferencial ACP-Índia.

(5)

Nestas circunstâncias, a Comissão deve fixar um coeficiente de redução que permita a emissão dos certificados
proporcionalmente à quantidade disponível e indicar que
o limite em questão foi atingido,

Considerando o seguinte:

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do Conselho, de 19 de Junho de 2001, que estabelece a organização
comum de mercado no sector do açúcar (1),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1095/96 do Conselho,
de 18 de Junho de 1996, relativo à aplicação das concessões
constantes da lista CXL estabelecida na sequência da conclusão
das negociações no âmbito do n.o 6 do artigo XXIV do
GATT (2),

(1)

(2)

O artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1159/2003 prevê
as regras relativas à determinação das obrigações de entrega com direito nulo, dos produtos do código NC
1701, expressas em equivalente-açúcar branco, para as
importações originárias dos países signatários do Protocolo ACP e do Acordo Índia.
O artigo 16.o do Regulamento (CE) n.o 1159/2003 prevê
as regras relativas à determinação dos contingentes pautais, com direito nulo, dos produtos do código NC
1701 11 10, expressos em equivalente-açúcar branco,
para as importações originárias dos países signatários
do Protocolo ACP e do Acordo Índia.

Artigo 1.o
Relativamente aos pedidos de certificados de importação apresentados de 13 a 17 de Março de 2006, a título do n.o 1 do
artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1159/2003, os certificados
serão emitidos dentro dos limites das quantidades indicadas no
anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 23 de Março de
2006.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros
Feito em Bruxelas, em 22 de Março de 2006.
Pela Comissão
J. L. DEMARTY

Director-Geral da Agricultura
e do Desenvolvimento Rural

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 987/2005 da Comissão
(JO L 167 de 29.6.2005, p. 12).
(2) JO L 146 de 20.6.1996, p. 1.
(3) JO L 162 de 1.7.2003, p. 25. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 568/2005 (JO L 97
de 15.4.2005, p. 9).
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ANEXO
Açúcar preferencial ACP–ÍNDIA
Título II do Regulamento (CE) n.o 1159/2003
Campanha de 2005/2006
País em questão

% a emitir das quantidades pedidas para a
semana de 13.3.2006-17.3.2006

Barbados

100

Belize

100

Congo

100

Fiji

100

Guiana

100

Índia

100

Costa do Marfim

100

Jamaica

100

Quénia

100

Madagáscar

100

Malaui

59,6537

Maurícia

Limite

Atingido

100

Moçambique

100

São Cristóvão e Neves

100

Suazilândia

0

Tanzania

100

Trindade e Tobago

100

Zâmbia

100

Zimbabué

100

Atingido

Açúcar preferencial especial
Título III do Regulamento (CE) n.o 1159/2003
Campanha de 2005/2006
% a emitir das quantidades pedidas para a
semana de 13.3.2006-17.3.2006

Limite

Índia

0

Atingido

ACP

100

País em questão

Açúcar concessões CXL
Título IV do Regulamento (CE) n.o 1159/2003
Campanha de 2005/2006
% a emitir das quantidades pedidas para a
semana de 13.3.2006-17.3.2006

Limite

Brasil

0

Atingido

Cuba

100

País em questão

Outros países terceiros

0

Atingido
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REGULAMENTO (CE) N.o 476/2006 DA COMISSÃO
de 21 de Março de 2006
que fixa valores unitários para a determinação do valor aduaneiro de certas mercadorias perecíveis
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992 que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (1),
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da Comissão (2) que fixa determinadas disposições de aplicação do
Regulamento (CEE) n.o 2913/92, e nomeadamente o n.o 1 do
artigo 173,
Considerando o seguinte:
(1)

Os artigos 173.o a 177.o do Regulamento (CEE) n.o
2454/93 prevêem os critérios para a fixação periódica
pela Comissão de valores unitários para os produtos designados segundo a classificação do anexo 26 desse regulamento.

(2)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os valores unitários referidos no n.o 1 do artigo 173.o do
Regulamento (CEE) n.o 2454/93 são fixados conforme se indica
no quadro em anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 24 de Março
de 2006.

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

Feito em Bruxelas, em 21 de Março de 2006.
Pela Comissão
Günter VERHEUGEN

Vice-Presidente

(1) JO L 302 de 19.10.1992, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 648/2005 (JO L 117 de
4.5.2005, p. 13).
(2) JO L 253 de 11.10.1993, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 883/2005 (JO L 148 de
11.6.2005, p. 5).
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ANEXO
Designação das mercadorias
Rubrica
Espécies, variedades, código NC

1.10

1.30

1.40

Batatas temporãs
0701 90 50

Cebolas (excepto cebolas de semente)
0703 10 19

Alhos

Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

40,08

23,06

138,40

27,90

374,36

27,84

45,11

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

1 144,09

299,08

627,17

10 387,56

17,21

153,79

9 601,13

1 496,31

25,95

1 287,57

336,59

705,82

11 690,26

155,76

31,40

19,37

173,07

10 805,20

1 683,96

421,31

31,33

176,06

101,29

5 025,18

1 313,66

2 754,69

45 625,04

607,89

122,55

75,58

675,48

42 170,81

6 572,19

1 644,30

122,27

75,26

43,30

2 148,16

561,56

1 177,57

19 503,76

259,86

52,39

32,31

288,75

18 027,15

2 809,47

702,90

52,27

0703 20 00

1.50

Alho francês
ex 0703 90 00

1.60

Couve-flor
0704 10 00

—

—

1.80

Couve branca e couve roxa
0704 90 10

46,72

26,88

1 333,53

348,61

731,01

12 107,49

161,31

32,52

20,06

179,25

11 190,84

1 744,06

436,35

32,45

1.90

1.100

—

—

—

—

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

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Couve-da-china
ex 0704 90 90

97,14

55,88

2 772,67

724,82

1 519,91

25 173,83

335,40

67,62

41,70

372,70

23 267,94

3 626,24

907,25

67,46

1.110

Alfaces repolhudas
0705 10 00

—

—

1.130

Cenouras
ex 0706 10 00

40,79

23,47

1 164,27

304,36

638,22

10 570,73

140,84

28,39

17,51

156,50

9 770,43

1 522,69

380,96

28,33

75,69

43,54

2 160,42

564,77

1 184,29

19 615,06

261,34

52,69

32,49

290,40

18 130,03

2 825,51

706,91

52,57

335,80

193,19

9 584,86

2 505,64

5 254,20

87 023,68

1 159,47

233,75

144,16

1 288,38

80 435,20

12 535,57

3 136,28

233,22

1.140

1.160

Rabanetes
ex 0706 90 90

Ervilhas (Pisum sativum)
0708 10 00

—

—

—

—

PT
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Designação das mercadorias
Rubrica
Espécies, variedades, código NC

1.170

Feijões:

1.170.1

— Feijões (Vigna spp., Phaseolus
spp.)
ex 0708 20 00

1.170.2

— Feijões (Phaseolus ssp. vulgaris
var. compressus savi)
ex 0708 20 00

L 84/33

Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

183,01

105,29

5 223,79

1 365,58

2 863,56

47 428,31

631,91

127,40

78,57

702,17

43 837,56

6 831,95

1 709,29

127,10

202,00

116,21

5 765,69

1 507,24

3 160,61

52 348,30

697,47

140,61

86,72

775,01

48 385,06

7 540,66

1 886,60

140,29

1.180

Favas
ex 0708 90 00

—

—

—

—

—

—

1.190

Alcachofras
0709 10 00

—

—

—

—

—

—

1.200

Espargos:

1.200.1

— Verdes
ex 0709 20 00

1.200.2

1.210

1.220

1.230

1.240

— Outros
ex 0709 20 00

Beringelas
0709 30 00

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

Cantarelos
0709 59 10

Pimentos doces ou pimentões
0709 60 10

1.250

Funcho
0709 90 50

1.270

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

283,28

162,97

8 085,57

2 113,70

4 432,32

73 411,18

978,10

197,19

121,61

1 086,85

67 853,29

10 574,72

2 645,69

196,74

498,42

286,74

14 226,44

3 719,02

7 798,60

129 165,88

1 720,95

346,95

213,97

1 912,29

119 386,85

18 606,07

4 655,06

346,15

149,51

86,01

4 267,38

1 115,56

2 339,28

38 744,79

516,22

104,07

64,18

573,61

35 811,46

5 581,10

1 396,34

103,83

64,31

37,00

1 835,59

479,85

1 006,23

16 665,83

222,05

44,77

27,61

246,74

15 404,08

2 400,68

600,63

44,66

334,34

192,35

9 543,07

2 494,71

5 231,28

86 644,21

1 154,41

232,73

143,53

1 282,76

80 084,46

12 480,91

3 122,60

232,20

177,10

101,88

5 054,87

1 321,43

2 770,96

45 894,64

611,48

123,28

76,03

679,47

42 420,00

6 611,02

1 654,01

122,99

—

—

—

—

—

—

117,16

67,40

3 344,09

874,20

1 833,15

30 361,91

404,53

81,55

50,30

449,51

28 063,24

4 373,57

1 094,22

81,37

2.10

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

—

—

—

—

—

—

2.30

Ananases, frescos
ex 0804 30 00

61,76

35,53

1 762,93

460,86

966,40

16 006,11

213,26

42,99

26,52

236,97

14 794,31

2 305,65

576,85

42,90
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Designação das mercadorias
Rubrica
Espécies, variedades, código NC

2.40

Abacates, frescos
ex 0804 40 00

HUF
SKK

165,20

95,04

4 715,40

1 232,68

2 584,87

42 812,49

570,41

115,00

70,92

633,84

39 571,19

6 167,05

1 542,93

114,73

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— Navels, Navelinas, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates,
Maltesas, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins
ex 0805 10 20

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— Outras
ex 0805 10 20

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2.70

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

2.70.1

— Clementinas
ex 0805 20 10

— Monréales e satsumas
ex 0805 20 30

— Mandarinas e wilkings
ex 0805 20 50

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

Limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frescas
0805 50 90

2.90

Toranjas e pomelos, frescos:

2.90.1

— Brancos
ex 0805 40 00

2.90.2

EEK
SIT

—

— Sanguíneas e semi-sanguíneas
ex 0805 10 20

2.85

DKK
PLN

—

2.60.1

2.70.4

CZK
MTL

—

Laranjas doces, frescas:

2.70.3

CYP
LVL
GBP

—

2.60

2.70.2

EUR
LTL
SEK

—

Goiabas e mangas, frescas
ex 0804 50

2.60.3

Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido

—

2.50

2.60.2

23.3.2006

— Rosa
ex 0805 40 00

141,64

81,49

4 042,87

1 056,87

2 216,21

36 706,39

489,06

98,60

60,81

543,44

33 927,39

5 287,48

1 322,87

98,37

130,26

74,94

3 718,01

971,95

2 038,13

33 756,88

449,76

90,67

55,92

499,77

31 201,18

4 862,61

1 216,58

90,47

75,41

43,38

2 152,34

562,66

1 179,86

19 541,67

260,36

52,49

32,37

289,31

18 062,19

2 814,94

704,27

52,37

54,22

31,19

1 547,46

404,53

848,28

14 049,87

187,19

37,74

23,27

208,01

12 986,17

2 023,85

506,35

37,65

79,86

45,95

2 279,56

595,91

1 249,60

20 696,78

275,75

55,59

34,29

306,41

19 129,85

2 981,33

745,90

55,47

78,85

45,36

2 250,65

588,36

1 233,75

20 434,26

272,26

54,89

33,85

302,53

18 887,20

2 943,51

736,44

54,76

80,62

46,38

2 301,26

601,59

1 261,49

20 893,76

278,38

56,12

34,61

309,33

19 311,91

3 009,70

753,00

55,99

PT
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Designação das mercadorias
Rubrica
Espécies, variedades, código NC

2.100

2.110

Uvas de mesa
0806 10 10

Melancias
0807 11 00

2.120

Melões:

2.120.1

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

2.120.2

— Outros
ex 0807 19 00

2.140

Peras:

2.140.1

— Peras-Nashi (Pyrus pyrifolia),
Peras-Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

2.140.2

2.150

2.160

2.170

2.180

2.190

2.200

— Outras
ex 0808 20 50

Damascos
0809 10 00

Cerejas
0809 20 05
0809 20 95

Pêssegos
0809 30 90

Nectarinas
ex 0809 30 10

Ameixas
0809 40 05

Morangos
0810 10 00
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Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

154,83

89,07

4 419,35

1 155,29

2 422,58

40 124,56

534,60

107,78

66,47

594,04

37 086,77

5 779,86

1 446,06

107,53

51,85

29,83

1 479,95

386,88

811,28

13 436,93

179,03

36,09

22,26

198,93

12 419,63

1 935,56

484,26

36,01

59,86

34,44

1 708,72

446,69

936,68

15 513,91

206,70

41,67

25,70

229,68

14 339,37

2 234,75

559,11

41,58

60,83

35,00

1 736,32

453,90

951,81

15 764,51

210,04

42,34

26,12

233,39

14 570,99

2 270,84

568,14

42,25

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

149,08

85,77

4 255,19

1 112,38

2 332,60

38 634,08

514,74

103,77

64,00

571,98

35 709,13

5 565,16

1 392,35

103,54

137,39

79,04

3 921,52

1 025,15

2 149,69

35 604,62

474,38

95,64

58,98

527,12

32 909,03

5 128,77

1 283,17

95,42

128,47

73,91

3 666,92

958,59

2 010,12

33 293,00

443,58

89,43

55,15

492,90

30 772,42

4 795,79

1 199,86

89,22

153,26

88,17

4 374,41

1 143,54

2 397,95

39 716,47

529,16

106,68

65,79

588,00

36 709,58

5 721,07

1 431,36

106,44

223,25

128,43

6 372,08

1 665,76

3 493,03

57 853,94

770,82

155,40

95,84

856,52

53 473,87

8 333,74

2 085,02

155,04

179,40

103,21

5 120,51

1 338,58

2 806,94

46 490,53

619,42

124,88

77,01

688,29

42 970,77

6 696,86

1 675,49

124,59
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Designação das mercadorias
Rubrica
Espécies, variedades, código NC

2.205

2.210

2.220

2.230

2.240

2.250

Framboesas
0810 20 10

Mirtilos (frutos do Vaccinium
myrtillus)
0810 40 30
Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

Romãs
ex 0810 90 95

Dióspiros (compreendendo Sharon)
ex 0810 90 95

Lichias
ex 0810 90

23.3.2006

Montante dos valores unitários/100 kg peso líquido
EUR
LTL
SEK

CYP
LVL
GBP

CZK
MTL

DKK
PLN

EEK
SIT

HUF
SKK

828,71

476,76

23 653,91

6 183,51

12 966,51

214 760,53

2 861,37

576,87

355,77

3 179,52

198 501,22

30 935,79

7 739,83

575,54

1 053,49

606,07

30 069,64

7 860,69

16 483,47

273 010,82

3 637,48

733,33

452,26

4 041,91

252 341,43

39 326,62

9 839,14

731,65

178,63

102,77

5 098,64

1 332,87

2 794,95

46 291,96

616,77

124,34

76,69

685,35

42 787,24

6 668,26

1 668,33

124,06

384,47

221,19

10 973,93

2 868,76

6 015,65

99 635,40

1 327,50

267,63

165,05

1 475,10

92 092,10

14 352,27

3 590,80

267,01

181,58

104,46

5 182,86

1 354,88

2 841,12

47 056,69

626,96

126,40

77,95

696,67

43 494,07

6 778,41

1 695,89

126,11

—

—

—

—

—

—

23.3.2006
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 22 de Junho de 2005
relativa às medidas de auxílio aplicadas pelos Países Baixos a favor da empresa AVR para o
tratamento de resíduos perigosos
[notificada com o número C(2005) 1789]
(Apenas faz fé o texto em língua neerlandesa)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2006/237/CE)
do n.o 2 do artigo 86.o do Tratado. O processo foi
registado com o n.o de auxílio N 43/2003.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

(2)

A Comissão solicitou esclarecimentos suplementares por
cartas datadas de 7 de Fevereiro de 2003 (D/50847) e 22
de Abril de 2003 (D/52566). Os Países Baixos enviaram
informação adicional por cartas datadas de 24 de Março
de 2003 (registada em 28 de Março de 2003 com o n.o
A/32279) e 19 de Junho de 2003 (registada em 25 de
Junho de 2003 com o n.o A/34394). Os representantes
dos Países Baixos e da Comissão reuniram-se em 21 de
Maio de 2003. Por carta datada de 2 de Maio de 2003
(registada em 5 de Maio de 2003 com o n.o A/33155),
dois concorrentes apresentaram uma denúncia conjunta
relativa ao auxílio. Por carta de 20 de Maio de 2003
(registada no mesmo dia com o n.o A/33548), informaram a Comissão de que uma filial de um deles subscrevia
igualmente a denúncia.

(3)

Através da Decisão C(2003) 1763 de 24 de Junho de
2003, a Comissão deu início ao procedimento previsto
no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado relativamente à medida de auxílio notificada. O processo foi registado com
o n.o de auxílio C-43/2003. Essa decisão foi enviada aos
Países Baixos por carta de 26 de Junho de 2003
(D/230250) e publicada no Jornal Oficial da União Europeia de 20 de Agosto de 2003 (2). A Comissão recebeu
observações de quatro partes interessadas (registadas com
os números A/36309, A/36463, A/36645, A/36679,
A/36870, A/37077, A/37480 e A/37569); entre estas
observações inclui-se a dos dois concorrentes que tinham
apresentado a denúncia em Maio, e que foi enviada também em nome de outra empresa pertencente ao grupo de
um desses concorrentes originais (doravante estas quatro
entidades serão conjuntamente referidas como “os dois

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu,
nomeadamente a alínea a) do n.o 1 do artigo 62.o,
Após ter convidado os interessados a apresentarem as suas
observações nos termos dos referidos artigos (1) e tendo em
conta essas observações,
Considerando o seguinte:

1 PROCESSO
(1)

Por carta datada de 7 de Janeiro de 2003 (registada em
10 de Janeiro de 2003 com o n.o A/30189), os Países
Baixos notificaram um auxílio ao funcionamento a favor
da empresa AVR Nutsbedrijf Gevaarlijk Afval B.V. (doravante «AVR Nuts»), para o tratamento, nos Países Baixos,
de resíduos perigosos destinados a eliminação. A maior
parte do auxílio dizia respeito à incineração desses resíduos em dois fornos de tambor rotativo (doravante
«FTR»). Os Países Baixos invocaram o n.o 2 do artigo
86.o do Tratado e instaram a Comissão a decidir que a
medida não constitui um auxílio estatal na acepção do
n.o 1 do artigo 87.o do Tratado, dado que constitui uma
compensação apropriada para a obrigação de fornecer
um serviço de interesse económico geral, na acepção

(1) JO C 196 de 20.8.2003, p. 5, e JO C 250 de 9.10.2004, p. 6.

(2) Ver nota 1.
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concorrentes agindo conjuntamente”). A Comissão transmitiu estas observações aos Países Baixos por cartas datadas de 1 de Outubro (D/56129), 29 de Outubro
(D/56898), 7 de Novembro (D/57120) e 12 de Novembro de 2003 (D/57185). Nestas cartas, a Comissão levantava igualmente algumas outras questões.

(4)

Por carta de 13 de Agosto de 2003 (registada em 14 de
Agosto de 2003 com o n.o A/35706), os dois concorrentes agindo conjuntamente informaram a Comissão de
que parte do auxílio tinha já sido pago à AVR Nuts e
solicitaram à instituição que, com base no artigo 11.o do
Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho, de 22 de
Março de 1999, que estabelece as regras de execução do
artigo 93.o do Tratado CE (3), adoptasse uma decisão
ordenando aos Países Baixos que suspendessem os pagamentos futuros e exigissem a recuperação provisória do
auxílio pago. Com base no pedido da Comissão de 20 de
Agosto de 2003 (D/55321), os Países Baixos confirmaram, por carta de 25 de Setembro de 2003 (registada em
30 de Setembro de 2003 com o n.o A/36690), que o
auxílio notificado tinha sido pago à AVR Nuts relativamente ao ano de 2002 e ao primeiro trimestre de 2003.
Por carta de 20 de Outubro de 2003 (D/56735), a Comissão informou os dois concorrentes agindo conjuntamente de que não tencionava adoptar as decisões requeridas. Os dois concorrentes agindo conjuntamente insistiram no seu pedido, por carta de 14 de Novembro de
2003 (registada em 17 de Novembro de 2003 com o n.o
A/37909) e por carta de 1 de Dezembro de 2003 (registada em 2 de Dezembro de 2003 com o n.o
A/38325). Com efeito, estas últimas cruzaram-se com a
resposta da Comissão de 24 de Novembro de 2003
(D/57541), na qual esta confirmava a sua posição.

(5)

Tendo requerido um prazo (carta de 14 de Julho de
2003, registada em 18 de Julho de 2003 com o n.o
A/35109 e carta de 29 de Outubro de 2003, registada
em 5 de Novembro de 2003 com o n.o A/37568), o qual
foi concedido por carta de 23 de Julho de 2003
(D/54737), os Países Baixos apresentaram as suas observações relativamente à decisão da Comissão por carta de
18 de Dezembro de 2003 (registada em 8 de Janeiro de
2004 com o n.o A/30088). Os Países Baixos comentaram
as observações recebidas das partes interessadas por cartas de 23 de Dezembro de 2003 (registada em 8 de
Janeiro de 2004 com o n.o A/30090), 23 de Janeiro de
2004 (registada em 29 de Janeiro de 2004 com o n.o
A/30621), 25 de Fevereiro de 2004 (registada em 27 de
Fevereiro de 2004 com o n.o A/31451) e 23 de Abril de
2004 (registada em 30 de Abril de 2004 com o n.o
A/33118). Por meio destas duas últimas cartas, os Países
Baixos informaram igualmente a Comissão dos desenvolvimentos em curso na AVR Nuts. Devido aos défices
crescentes, que exigiriam montantes de auxílio cada vez
mais elevados, foi decidido encerrar um dos dois fornos
de tambor rotativo (FTR) em 1 de Julho de 2004. O
eventual encerramento do segundo FTR estava ainda

(3) JO L 83 de 27.3.1999, p. 1. Regulamento alterado pelo Acto de
Adesão de 2003.
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em apreciação. Aparentemente, o contrato de auxílio original continha disposições com base nas quais os Países
Baixos concederiam uma determinada compensação pelos custos de encerramento.

(6)

Tendo em conta os novos dados, a Comissão adoptou a
Decisão C(2004) 2640 final, de 14 de Julho de 2004,
com vista a alargar o procedimento previsto no n.o 2 do
artigo 88.o do Tratado à compensação pelos custos do
(eventual) encerramento dos FTR. Em 16 de Julho de
2004, essa decisão foi enviada aos Países Baixos, que
solicitaram um alargamento do prazo para apresentação
de observações relativas à decisão, bem como uma reunião para debater os desenvolvimentos em curso (por
carta de 30 de Julho de 2004, registada em 4 de Agosto
de 2004 com o n.o A/35996). Em 23 de Agosto de
2004, teve lugar uma reunião entre representantes dos
Países Baixos e da Comissão. Em 26 de Agosto de 2004,
realizou-se outra reunião entre representantes da Comissão e dos dois concorrentes agindo conjuntamente. Além
disso, a sociedade de advogados representou ainda outro
concorrente. Os Países Baixos apresentaram as suas observações relativamente à decisão da Comissão por carta
de 10 de Setembro de 2004 (registada em 17 de Setembro de 2004 com o n.o A/36999). A Comissão solicitou
informações complementares por carta de 30 de Setembro de 2004 (D/56902), que foram fornecidas pelos Países Baixos por carta de 22 de Outubro de 2004 (registada em 27 de Outubro de 2004 com o n.o A/38271).
Nesta última carta, os Países Baixos confirmaram que um
auxílio suplementar referente ao período remanescente de
2003, aos primeiros três trimestres de 2004 e ao encerramento de uma das instalações tinha sido pago ao beneficiário.

(7)

A decisão de alargar o procedimento foi publicada no
Jornal Oficial da União Europeia de 9 de Outubro de
2004 (4). A Comissão recebeu as observações dos dois
concorrentes agindo conjuntamente (cartas de 16 de Novembro de 2004 e de 19 de Novembro de 2004, registadas com os n.os A/38860 e A/38978) e transmitiu-as
aos Países Baixos por carta de 22 de Novembro de 2004
(D/58307). Os Países Baixos, por sua vez, apresentaram
observações a estas observações e responderam às perguntas da Comissão por cartas de 22 de Dezembro de
2004 (registada em 5 de Janeiro de 2005 com o n.o
A/30171) e 12 de Janeiro de 2005 (registada em 17
de Janeiro de 2005 com o n.o A/30525). Nestas cartas,
os Países Baixos informaram a Comissão não apenas da
decisão de encerrar o FTR restante, mas também da correspondente compensação pelos custos de encerramento.

(8)

Por último, os dois concorrentes agindo conjuntamente
confirmaram a sua oposição ao auxílio, por cartas de 25
de Abril de 2005 (registada no mesmo dia com o n.o
A/33476) e 2 de Maio de 2005 (registada em 12 de
Maio de 2005 com o n.o A/33884). No seguimento

(4) Ver nota 1.
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4.o do Regulamento (CEE) n.o 259/93 do Conselho, de
1 de Fevereiro de 1993, relativo à fiscalização e ao controlo das transferências de resíduos no interior, à entrada
e à saída da Comunidade (7), proibir a exportação de
«resíduos destinados a eliminação». Tais resíduos apenas
podem ser comercializados após terem sido sujeitos a
vários controlos. No entanto, os Estados-Membros não
podem, em geral, proibir a exportação para outros Estados-Membros de «resíduos destinados a valorização» (8).
Vários acórdãos do Tribunal vieram esclarecer os conceitos de «resíduos destinados a eliminação» e «resíduos
destinados a valorização» (9). Consequentemente, em
comparação com a interpretação utilizada até aqui pelos
Países Baixos, há menos resíduos perigosos que podem
ser considerados como «resíduos destinados a eliminação»
e mais resíduos perigosos que podem ser considerados
como «resíduos destinados a valorização». Esta distinção
não depende do valor de combustão dos resíduos, mas
sobretudo do objectivo primário da instalação na qual os
resíduos são tratados e da natureza dos mesmos.

destas cartas, foi realizada, em 26 de Maio de 2005,
outra reunião entre os representantes da Comissão e os
dois concorrentes agindo conjuntamente. Além disso, a
sociedade de advogados representou igualmente o
mesmo terceiro concorrente (doravante, este terceiro concorrente e os dois concorrentes agindo conjuntamente
passarão a ser designados por «os três concorrentes
agindo conjuntamente»). Nesta reunião, foi apresentado
um documento sugerindo que um auxílio suplementar
relativo a 2004 teria sido pago à AVR Nuts.

2 DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA MEDIDA DE
AUXÍLIO EMQUESTÃO

2.1 Antecedentes e objectivo
(9)

O n.o 1 do artigo 5.o da Directiva 75/442/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1975, relativa aos resíduos (5)
estipula que «em cooperação com outros Estados-Membros, e sempre que tal se afigurar necessário ou conveniente, os Estados-Membros tomarão as medidas adequadas para a constituição de uma rede integrada e adequada
de instalações de eliminação, tendo em conta as melhores
tecnologias disponíveis que não acarretem custos excessivos. Esta rede deverá permitir que a Comunidade no
seu conjunto se torne auto-suficiente em matéria de eliminação de resíduos e que os Estados-Membros tendam
para esse objectivo cada um por si, tendo em conta as
circunstâncias geográficas ou a necessidade de instalações
especializadas para certos tipos de resíduos.» O n.o 2 do
artigo 5.o da mesma directiva estipula que «esta rede
deverá além disso permitir a eliminação de resíduos
numa das instalações adequadas mais próxima, graças à
utilização dos métodos e das tecnologias mais adequadas
para assegurar um nível elevado de protecção do ambiente e da saúde pública».
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(12)

Os resíduos C2 e os resíduos FTR são fornecidos por
empresas de todos os sectores económicos. Os sectores
importantes incluem a metalurgia, os serviços às empresas e os serviços públicos, o sector petroquímico, os
transportes e as indústrias extractivas. A maioria dos
resíduos é recolhida por intermediários especializados
que, em geral, prestam um serviço que abrange os vários
tipos de resíduos de uma empresa, ou seja, resíduos C2 e
resíduos FTR, bem como outros resíduos perigosos e não
perigosos. Obviamente, estes serviços estão, em geral,
ligados ao local onde os resíduos são produzidos, mas
os tipos de resíduos mais específicos são transportados
para mais longe. Muitas das grandes empresas industriais
de resíduos operam internacionalmente, com estabelecimentos em vários países.

(13)

(10)

No início dos anos 90, com vista a estes objectivos,
foram implantados nos Países Baixos um aterro especial
(doravante designado por «aterro C2») e vários FTR. O
aterro C2 é utilizado para a eliminação apropriada dos
resíduos perigosos que não podem ser incinerados (em
seguida designados por «resíduos C2»). Os FTR são utilizados para a eliminação apropriada dos resíduos perigosos que, apesar de terem um baixo valor calorífico, ainda
podem ser incinerados (6) (doravante «resíduos FTR»). Esta
incineração exige a co-incineração e, na prática, o combustível economicamente mais eficiente são os resíduos
perigosos com um valor calorífico elevado.

(11)

Os Estados-Membros podem, nos termos do n.o 3 do
artigo 8.o da Directiva 75/442/CEE e do n.o 3 do artigo

Nos últimos anos, alargou-se o leque de possibilidades de
valorização de resíduos perigosos. São utilizadas quantidades cada vez maiores na indústria cimenteira (nomeadamente na Bélgica) ou para encher minas desactivadas
(nomeadamente na Alemanha). A interpretação restritiva
que o Tribunal deu ao conceito de «resíduos destinados a
eliminação» facilitou estes desenvolvimentos. Ao mesmo
tempo, os produtores reduziram ainda mais a produção
de resíduos. Dentro dos limites legais, estes produtores
podem, pelo menos em certa medida, misturar uma parte
desses resíduos com resíduos menos perigosos, o que
permite uma eliminação ou valorização mais barata.
Consequentemente, o abastecimento de resíduos FTR diminuiu, passando de aproximadamente 80 000/100 000
toneladas em 1995 para 34 000 toneladas em 2002. Em
2002, esperava-se que viessem a ser produzidas anualmente cerca de 38 500 toneladas. Em meados de 2004, a

(5) JO L 194 de 25.7.1975, p. 39. Directiva com a última alteração 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).
(6) O contrato de concessão define os resíduos FTR como sendo “a
parte dos fluxos de resíduos para a qual a incineração é considerada
como o modo de eliminação, ou seja, resíduos perigosos cujo valor
calorífico seja inferior a 11,5 MJ/kg (= 1 % de cloro) ou a 15 MJ/kg
(> 1 % de cloro), resíduos perigosos embalados, resíduos hospitalares
específicos e resíduos contendo PCB”.

(7) JO L 30 de 6.2.1993, p. 1, com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 2557/2001 da Comissão (JO L 349 de
31.12.2001, p. 1).
(8) Ver, nomeadamente, o acórdão de 25.6.1998 referente ao Processo
C-203/96, entre a Chemische Afvalstoffen Dusseldorp B.V. e outros e o
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Col.
1998, I-4075.
(9) Ver, nomeadamente, o acórdão de 13.2.2003 referente ao Processo
C-228/00, Comissão contra a Alemanha, Col. 2003, I-1439.
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AVR calculou que passaria a receber apenas 16 000 toneladas de resíduos FTR anualmente (10). O fornecimento
de resíduos C2 diminuiu de cerca de 6 000 toneladas em
2000 para 4 000 toneladas em 2002. As exportações de
resíduos perigosos produzidos nos Países Baixos aumentaram para cerca de 36 000 toneladas, das quais cerca de
4 000 de resíduos FTR, o que resultou na sobrecapacidade das instalações de eliminação. Este fenómeno verifica-se a uma escala mais ampla, afectando igualmente,
por exemplo, o Reino Unido, a Alemanha e a Bélgica.

(16)
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A AVR Nuts está obrigada a manter contas separadas,
nos termos da Directiva 2000/52/CE da Comissão, de 26
de Julho de 2000, que altera a Directiva 80/723/CEE
relativa à transparência das relações financeiras entre os
Estados-Membros e as empresas públicas (11).

2.3. O auxílio
2.3.1 Défices de exploração
(17)

O auxílio e as actividades para as quais o mesmo é
concedido foram definidos numa decisão de concessão
do Ministro da Habitação, do Ordenamento do Território
e do Ambiente, de 3 de Julho de 2002, e num contrato
de concessão entre os Países Baixos, a AVR Holding, a
AVR Nuts, a AVR IW e algumas outras filiais, assinado
em 10 de Julho de 2002. A decisão do Estado «concede à
AVR Nuts, por um período de 5 anos, o direito exclusivo
de explorar o aterro de resíduos C2 e a eliminação de
resíduos perigosos em fornos de tambor rotativo, obrigando-se a empresa a disponibilizar esses serviços ao
público como serviços de interesse económico geral,
em condições razoáveis, transparentes e não discriminatórias e com tarifas socialmente aceitáveis, respeitando as
condições e disposições estabelecidas em mais pormenor
no contrato de concessão.» O contrato determina em
pormenor as condições de funcionamento da AVR
Nuts. O contrato é válido de 1 de Janeiro de 2002 a
31 de Dezembro de 2006.

(18)

O auxílio corresponde a 100 % do défice de exploração
pré-determinado, calculado com base numa metodologia
estabelecida por um contabilista independente. Em caso
de excedente de exploração pré-determinado, 70 % desse
excedente seriam utilizados para reembolsar os auxílios
concedidos em anos anteriores. Os défices pré-determinados para 2002 e 2003 ascendem a 1,5 milhões de
euros e a 2,8 milhões de euros, respectivamente. O
Anexo I da presente decisão contém um resumo da metodologia e da respectiva aplicação para 2002, 2003 e
2004. A maior parte do auxílio diz respeito aos FTR.
Para o aterro de resíduos C2, por exemplo, o défice
pré-determinado ascendeu em 2003 a 3,7 milhões de
euros.

(19)

Nos termos do contrato de prestação de serviços, a
AVR IW executa a maior parte das tarefas administrativas
e operacionais da AVR Nuts. Para tal, recebe uma compensação, que está incluída no défice pré-determinado.
Esta compensação é determinada com base nos custos
por actividade (activity based costing). Na prática, isto significa que, nos anos 2002-2004, em média 30 % das
despesas gerais da AVR foram imputadas à AVR Nuts.

2.2 Beneficiário
(14)

(15)

O aterro de resíduos C2 e os diversos FTR foram originalmente implantados pela AVR Chemie C.V. (doravante
designada por «AVR Chemie»), detida a 30 % pelo Estado
e a 70 % pela Holding AVR Bedrijven N.V. (doravante
«AVR-Holding» ou, abreviadamente, «AVR»). A AVR desempenha um papel importante no mercado neerlandês
dos resíduos. Actualmente, é detida a 100 % pelo município de Roterdão, mas este anunciou recentemente a
intenção de vender a sua parte na empresa. A partir de
meados dos anos 90, a AVR Chemie registou perdas
(10,9 milhões de euros em 2000 e 7,2 milhões de euros
em 2001), pelo que a AVR decidiu encerrar os três FTR
que estavam em funcionamento nessa altura. Os Países
Baixos, contudo, conseguiram chegar a acordo quanto a
uma reestruturação. A AVR Chemie foi dividida. Foi criada a AVR Nuts, com o objectivo de continuar a eliminação de resíduos C2 e FTR após o encerramento de um
dos três fornos de tambor rotativo. Foi também criada a
AVR-Industrial Waste Services Rotterdam B.V. (doravante
AVR IW) para as restantes actividades nos mercados dos
resíduos (perigosos), nos quais a AVR pretendia permanecer activa pelas suas próprias razões comerciais. Ambas
são detidas a 100 % pela AVR. A única actividade ainda
desenvolvida pela AVR Chemie é o arrendamento de
instalações à AVR Nuts. A AVR Nuts e a AVR IW cooperam estreitamente. Um contrato de prestação de serviços garante a execução da maior parte das funções de
gestão e comerciais da AVR Nuts pela AVR IW.

A capacidade dos dois FTR para os quais a AVR é detentora de uma licença é de 100 000 toneladas de resíduos perigosos por ano. Teoricamente, a capacidade de
eliminação é de 80-85 % da capacidade autorizada. Em
2001, 2002 e 2003, a AVR tratou, respectivamente,
84 880, 81 274 e 78 297 toneladas de resíduos perigosos (resíduos FTR e outros). A incineração de resíduos
FTR exige mais ou menos a mesma quantidade de outros
resíduos perigosos como combustível. Calcula-se que as
quantidades de resíduos FTR efectivamente tratadas nos
fornos de tambor rotativo foram de 19 000 toneladas em
2002 e de 23 000 toneladas em 2003. Além disso, certos tipos de resíduos FTR podem igualmente ser eliminados nos incineradores de resíduos domésticos, que funcionam a uma temperatura de combustão inferior.

(10) Fonte: Toekomst verbranden specifiek gevaarlijk afval, AOO-2004-12,
do Afval Overleg Orgaan, Julho de 2004, www.aoo.nl.

(11) JO L 195 de 29.7.1980, p. 35. Directiva com a última alteração que
lhe foi dada pela Directiva 2000/52/CE (JO L 193 de 29.7.2000,
p. 75).
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Uma das rubricas adicionais incluídas no orçamento pré-determinado e para a qual a AVR Nuts recebe auxílios
que por sua vez atribui à AVR IW é a aquisição de
resíduos. Dado o peso importante dos custos fixos, a
aquisição activa de resíduos é considerada necessária
para utilizar ao máximo a capacidade e, por conseguinte,
reduzir ao mínimo os custos de exploração. Os custos
pré-determinados e os custos efectivos são apresentados
no quadro 1 a seguir.

(23)

Nos termos do contrato de concessão, o Estado deve
compensar financeiramente a AVR pelo valor contabilístico residual dos investimentos ainda não amortizados
que tenham sido efectuados, com aprovação do Estado,
a favor da AVR Nuts durante o período de validade do
contrato. Prevendo a aplicação desta cláusula, as autoridades neerlandesas calcularam que a compensação pelos
custos de encerramento seria de 8 670 108 euros para o
primeiro forno de tambor rotativo. Este montante diz
respeito a vários investimentos que seriam amortizados
a 50 % se dissessem respeito a ambos os fornos de tambor rotativo ou a 100 %, se apenas dissessem respeito ao
forno em vias de encerramento. Assim, os elementos
principais deste montante são 1,9 milhões de euros de
investimento na protecção contra incêndios, 3,3 milhões
de euros numa instalação de homogeneização, 1,5 milhões de euros na substituição de um funil de coque e
0,5 milhões de euros numa extremidade de tambor e
num anel de Stefferson. Para o encerramento do segundo
forno, o cálculo inclui 11 151 000 euros para o valor
contabilístico residual das instalações e dos activos fixos
corpóreos. Este montante inclui os outros 50 % do valor
contabilístico residual dos investimentos acima mencionados e 100 % do valor contabilístico residual dos investimentos que foram efectuados com o acordo do Estado
e relativos apenas ao segundo FTR. Este último elemento
inclui, nomeadamente, o investimento na revisão geral do
FTR restante, efectuada em 2004. Esta revisão envolveu
custos na ordem dos 3 273 000 euros, mais elevados do
que o previsto. Retrospectivamente, verifica-se que este
foi um mau investimento.

(24)

Além disso, uma vez que os Países Baixos estavam em
princípio obrigados pelo contrato de concessão a compensar os défices orçamentais até ao ano 2006 inclusive,
o Estado teve de negociar com a AVR uma compensação
pelos custos adicionais do encerramento do segundo
forno em 1 de Janeiro de 2004, em vez da data de
expiração do contrato inicialmente prevista. Assim, a
compensação inclui os seguintes montantes suplementares:

Quadro 1
Custos pré-determinados e custos efectivos de aquisição

(21)

2002

2003

2004

Custos adicionais
pré-determinados

514 000

532 000

550 000

Custos de arranque
pré-determinados das
aquisições internacionais

400 000

400 000

–

Custos pré-determinados
totais

914 000

932 000

550 000

Custos efectivos

875 000

900 000

930 000

Inicialmente, esperava-se que o défice aumentasse até aos
3,8 milhões de euros em 2006, mas as condições do
mercado e de funcionamento foram mais difíceis do
que o esperado, havendo poucas perspectivas de melhoria. Em 2002-2003, para além dos défices pré-determinados, a AVR Nuts registou perdas de 12 milhões de
euros. Esperava-se que o défice pré-determinado para
2004 e anos seguintes fosse muito mais elevado do
que o previsto; de facto, o défice pré determinado para
2004 atingiu 8,898 milhões de euros (12). Este cálculo
tomou em conta a decisão de encerrar os FTR.

2.3.2 Compensação pelos custos de encerramento
(22)

Tal como mencionado nos considerandos 5 e 7, em
virtude dos défices de exploração crescentes, os Países
Baixos decidiram rever a sua política. Em finais de
2003, foi decidido encerrar um dos dois FTR até 1 de
Julho de 2004. No Verão de 2004, decidiu-se encerrar o
segundo até 1 de Janeiro de 2005. Para os anos restantes,
esperava-se que as perdas pré-determinadas para a recolha de resíduos C2 fossem pouco importantes.

(12) Contudo, o auxílio é reduzido em 75 000 euros por cada mês em
que a província da Holanda do Sul permite o «corte de picos das
emissões de CO» (peakshaving). Quando o défice de exploração foi
estabelecido, este dado ainda não era conhecido. O montante representa a economia mensal esperada se este corte de picos das
emissões for autorizado.
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— 1,75 milhões de euros para compensar, já em 2004,
o impacto negativo do facto de que os clientes precisariam (gradualmente) de encaminhar os seus fluxos
de resíduos para outras instalações;

— 5,843 milhões de euros para «custos fixos contínuos
2005-2006» (doorlopende vaste kosten). Estes são custos
relativos, por exemplo, a infra-estruturas de TIC, arrendamento de escritórios, contratos de segurança,
custos das instalações comuns (como cantinas), etc.
A AVR tinha calculado um montante total mais elevado, a saber 8,208 milhões de euros;
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— 7,868 milhões de euros para custos adicionais de
indemnizações por despedimento, devido ao encerramento antecipado do FTR restante. Este montante é
calculado como a diferença entre o custo estimado de
indemnizações por despedimento em caso de encerramento imediato e o custo estimado de indemnizações por despedimento em caso de encerramento no
termo do contrato de auxílio, o que teria ocorrido
dois anos mais tarde. O montante aceite baseia-se
numa estimativa pormenorizada referente a cerca de
244 trabalhadores, tendo em conta que a maioria
destes pode ser substituída internamente;
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Quadro 2
Resumo da compensação paga à AVRD
Défice orçamental pré-determinado para 2002

1 500 000

Défice orçamental pré calculado para 2003

2 800 000

Défice orçamental pré calculado para 2004

8 898 000

Compensação pelo valor contabilístico residual do primeiro FTR

8 670 108

Compensação pelo valor contabilístico residual do segundo FTR

11 151 000

Compensação pelos custos de encerramento
adicionais

— Outros custos, como, por exemplo, o valor contabilístico residual de certos activos de outras empresas
da AVR que tinham sido adquiridas para fornecerem
os serviços previstos no contrato de prestação de
serviços; os custos com a gestão das instalações; os
custos ligados à renúncia, pela AVR IW, das “contribuições de cobertura” (dekkingsbijdrage) que esta teria
obtido se a incineração nos fornos de tambor rotativo
se tivesse continuado a fazer em 2005 e 2006; os
custos de encerramento não orçamentados; e os custos de aquisição dos contratos plurianuais. A AVR
tinha estimado que estes custos atingiriam o montante total de 29,567 milhões de euros, que incluía
também, por exemplo, as perdas adicionais sofridas
em 2002 e 2003 pela AVR Nuts, no montante de
11,716 milhões de euros. Nas negociações, o Estado
e a AVR chegaram a acordo em relação a um montante de apenas 1,238 milhões de euros.

(26)

Nessas negociações, os Países Baixos foram assistidos por
um contabilista independente, cujo relatório foi disponibilizado à Comissão. No total, a compensação acordada
pelo encerramento do segundo FTR ascendeu a 27,850
milhões de euros. Este montante é significativamente inferior às estimativas da própria AVR, que atingiam os
58,544 milhões de euros (ou 46,828 milhões de euros,
se se excluíssem as perdas adicionais sofridas pela AVR
Nuts em 2002 e 2003). Os Países Baixos explicaram que,
se o FTR restante tivesse continuado em funcionamento
até ao final de 2006, a soma dos défices de exploração
estimados para 2005 e 2006 e da compensação pelos
custos de encerramento no final de 2006 totalizaria 31
milhões de euros, pelo que o acordo relativo ao encerramento antecipado diminuía os custos suportados pelo
Estado.

Com esta compensação pelo encerramento, o auxílio total para o período de 2002-2004 ficou em 49 718 108
euros, tal como a seguir se indica no quadro 2.

1 750 000

– custos fixos contínuos 2005-2006

5 843 000

– custos adicionais com indemnizações por
despedimento

7 868 000

– outros custos

1 238 000
16 699 000

Auxílio Total

(27)

49 718 108

Os Países Baixos reconheceram que foi pago à AVR um
auxílio no montante de 19 543 608 euros. A compensação relacionada com o encerramento do segundo FTR foi
depositada numa conta bloqueada.

2.3.3 Garantia para os custos de desmantelamento e manutenção pós-encerramento
(28)

(25)

– custos de exploração adicionais 2004

O contrato de concessão inclui igualmente uma garantia
prestada pelo Estado, que cobre até 30 % dos custos de
desmantelamento e manutenção pós-encerramento, necessários para a remoção e descontaminação das instalações, em caso de liquidação da AVR Chemie. Esta percentagem corresponde à parte detida pelo Estado na AVR
Chemie.

2.4 Aspectos operacionais
(29)

Antes da celebração do contrato de concessão, as tarifas
cobradas pela AVR Chemie tinham aumentado para 700
NLG/tonelada (317,6 euros). Aumentar ainda mais estas
tarifas levaria, segundo os Países Baixos, a práticas como
a mistura de resíduos perigosos noutros fluxos de resíduos e deposição de resíduos em aterros ilegais, pelo que
essa não seria uma solução eficaz para reduzir o défice de
exploração. As tarifas são elevadas em comparação com
as praticadas nos Estados-Membros limítrofes, o que só é
possível devido à política neerlandesa de proibir as exportações de resíduos para eliminação. O objectivo das
medidas de auxílio era manter as tarifas como estavam, e
não baixá-las. Para este efeito, o contrato de concessão
contém um anexo que regula a estrutura tarifária, o pagamento das tarifas e do cálculo das tarifas cobradas ao
utilizador. As autoridades neerlandesas controlam o nível
das tarifas, dado que têm de aprovar de antemão o défice
orçamental pré-determinado e que as tarifas são, naturalmente, um elemento crucial desse cálculo.
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(30)

As tarifas para os resíduos perigosos com um valor calorífico elevado utilizados como combustível são muito
mais baixas do que as aplicadas aos resíduos FTR. A AVR
Nuts obtém os resíduos da primeira categoria pelas tarifas vigentes no mercado, ou seja, pelas tarifas que seriam
cobradas pelo tratamento dos resíduos, por exemplo, em
FTR estrangeiros ou na indústria cimenteira.

(31)

Dado que os custos fixos são muito altos em comparação
com os custos variáveis, a AVR Nuts procura maximizar
a utilização da capacidade, a fim de minimizar as perdas.
Por conseguinte, as tarifas cobradas aos fornecedores de
resíduos perigosos são reduzidas quando o volume anual
fornecido é maior. Estas «reduções por volume» são estabelecidas antecipadamente e aplicadas quando os resíduos
FTR são fornecidos conjuntamente com, pelo menos,
75 % do mesmo volume de resíduos com um valor calorífico elevado.

(32)

(33)

(36)

Em segundo lugar, a Comissão expressou dúvidas com
respeito à eventual «sobrecompensação», que poderia ter
repercussões sobre outros segmentos do mercado dos
resíduos. A Comissão temia que a sobrecompensação
pudesse igualmente advir do facto de o auxílio se basear
num cálculo pré-determinado, o qual permitia à AVR
Nuts reter parte do eventual saldo positivo entre os lucros ou perdas efectivos e pré-determinados.

(37)

Em terceiro lugar, a Comissão duvidou de que, se a
medida fosse avaliada ao abrigo do artigo 87.o, o enquadramento comunitário dos auxílios estatais a favor do
ambiente (14) (doravante «Enquadramento dos auxílios
ao ambiente») pudesse constituir uma justificação para
considerar o auxílio compatível com o mercado comum.

(38)

Na sua decisão de alargar o procedimento previsto no
n.o 2 do artigo 88.o do Tratado, a Comissão explicou que
tinha dúvidas semelhantes com respeito ao montante de
auxílio consideravelmente mais elevado para 2004 e às
compensações relacionadas com o encerramento antecipado dos FTR.

Ao longo do período de concessão, todas as tarifas foram
fixadas antecipadamente (13) e aplicavam-se também aos
concorrentes da AVR e à AVR IW. A partir do início da
vigência do contrato de concessão, as tarifas para os
resíduos C2 e resíduos FTR passaram a ser públicas e
acessíveis a qualquer fornecedor. Desde o início de
2004, isto passou a ser assim também para os resíduos
perigosos com um valor calorífico elevado.
A fim de planear a utilização da capacidade, todos os
anos a AVR IW pede aos seus fornecedores que indiquem
a quantidade de resíduos que prevêem fornecer e, durante
o ano, as tarifas são cobradas com base na correspondente redução por volume. Caso o volume efectivamente
fornecido no final do ano seja superior ou inferior ao
indicado, calcula-se um reembolso ou uma cobrança adicional para tomar em consideração a redução por volume exacta, com base no volume efectivamente fornecido. Os contratos em geral não obrigam ao fornecimento da quantidade acordada.

3 RAZÕES PARA DAR INÍCIO AO PROCEDIMENTO
PREVISTO NO N.o 2 DO ARTIGO 88.o
(34)

Na sua decisão de dar início ao procedimento previsto no
n.o 2 do artigo 88.o do Tratado, a Comissão expressou as
seguintes dúvidas.

(35)

Em primeiro lugar, a Comissão manifestou dúvidas
quanto à possibilidade de as actividades da AVR Nuts
poderem ser correctamente consideradas como um serviço de interesse económico geral, na acepção do n.o 2
do artigo 86.o do Tratado, dado que, por exemplo, não
era claro se a AVR era a única empresa capaz de oferecer
tais serviços nas mesmas condições ou em condições
semelhantes. A Comissão duvidou ainda de que os Países
Baixos tivessem seguido o procedimento correcto para
seleccionar a AVR Nuts. Além disso, a Comissão duvidou
de que a infracção ao princípio do poluidor-pagador
tivesse sido evitada em todas as circunstâncias, dado
que os produtores dos resíduos em questão deviam pagar
tarifas que podem ser consideradas como custos normais.

(13) Para os resíduos perigosos com valor calorífico elevado havia inicialmente algumas excepções decorrentes de contratos em vigor.
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4 OBSERVAÇÕES DAS PARTES INTERESSADAS
(39)

Quatro partes interessadas enviaram as suas observações
no seguimento da decisão da Comissão de iniciar o procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado.

(40)

A primeira defendeu que a medida distorceria a concorrência no mercado irlandês, pois permitiria à AVR cobrar
preços inferiores aos preços de custo - e significativamente abaixo dos preços normais do mercado - no mercado irlandês, através da sua participação de 50 % numa
empresa comum com a empresa irlandesa Safeway Warehousing/South Coast Transport.

(41)

A segunda parte interessada chamou igualmente a atenção para a vantagem competitiva injusta da empresa comum AVR/Safeway. Grandes quantidades de resíduos perigosos são importadas da Irlanda. Esta parte interessada
defendeu igualmente que a medida distorceria a concorrência no mercado internacional das «operações de limpeza chave-na-mão» de PCB, pesticidas e outros resíduos
perigosos orgânicos.

(42)

A terceira parte interessada, a Edelchemie, chamou a
atenção para o mercado nacional. Esta empresa desenvolveu a sua própria tecnologia para tratar resíduos de empresas de galvanização e de processos fotográficos («opção ecológica») e para recuperar materiais preciosos a
partir desses resíduos (entre outros, metais preciosos e
obsidiana). As medidas a favor da AVR não somente
lesariam a sua actividade, mas travariam também o desenvolvimento tecnológico. As observações da Edelchemie dizem respeito à AVR Nuts, à AVR Chemie e às suas
antecessoras a partir de 1963; a empresa forneceu pormenores sobre a política neerlandesa de resíduos perigosos ao longo dos anos.

(14) JO C 37 de 3.2.2001, p. 3.
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Por último, os três concorrentes agindo conjuntamente
chamaram a atenção para o mercado neerlandês dos
resíduos FTR. Tanto nos Países Baixos como noutros
Estados-Membros existe capacidade de FTR equivalente
à da AVR. A expansão das actividades da AVR teria
causado uma sobrecapacidade no mercado neerlandês
de resíduos FTR e os dados relativos a estes resíduos
não veiculariam uma imagem completa e correcta. Em
meados dos anos 90, a AVR encerrou um dos seus FTR
e, já nessa altura, se esperava que o fornecimento de
resíduos perigosos continuasse a diminuir. Em virtude
das expectativas, teria sido apropriado encerrar um dos
dois FTR restantes. Na reunião de 26 de Maio de 2005,
um representante afirmou literalmente que «a decisão
certa [em 2002] devia ter sido a de encerrar um FTR».
Além disso, a AVR teria abusado da sua posição dominante, cobrando tarifas elevadas, exigindo que os FTR
recebessem ao mesmo tempo resíduos com valor calorífico elevado e impondo uma estrutura de tarifas não
transparente nem pública. Desta forma, a AVR IW teria
podido cobrar tarifas para certos tipos de resíduos FTR e
tratar seguidamente estes resíduos nos fornos de grelha
(roosterovens) dos incineradores de resíduos domésticos,
que têm custos de funcionamento mais baixos, já que
podem funcionar a uma temperatura inferior.
A medida constituiria um auxílio ao funcionamento incompatível. O serviço não constituiria um serviço de
interesse económico geral e os quatro critérios definidos
no acórdão Altmark para determinar se uma compensação constitui ou não um auxílio estatal (15) não seriam
preenchidos. Caso a Comissão aprove o auxílio ou parte
dele, este deverá ser sujeito a várias condições, para impedir as subvenções cruzadas, as práticas de subordinação
(tying) e a discriminação de preços. Além disso, não deverá ser permitido aos Países Baixos prolongar a medida
por mais 10 anos.

(45)

Os dois concorrentes agindo conjuntamente enviaram
igualmente as suas observações, no seguimento da decisão da Comissão de alargar o procedimento. Mantiveram
todos os pontos da primeira declaração e forneceram
documentos adicionais visando demonstrar a existência
de subvenções cruzadas. Além disso, levantaram igualmente as seguintes questões.

(46)

Em primeiro lugar, consideram surpreendente que, apesar
do encerramento de um dos FTR, o défice de exploração
pré-determinado para 2004 seja muito mais elevado do
que o inicialmente previsto. Se o quarto critério resultante do acórdão Altmark (eficiência) tivesse sido respeitado, o défice de exploração teria diminuído.

(47)

Em segundo lugar, os dois concorrentes agindo conjuntamente opõem-se à atribuição do auxílio como compensação pelo encerramento dos FTR. Não existe qualquer
obrigação de compensar a AVR por este encerramento.
Esta compensação não deve poder ser designada por
indemnização e não é justificada, entre outras razões

(15) Acórdão do Tribunal de Justiça Europeu de 24.7.2003 referente ao
Processo C-280/00, Altmark Trans Gmbh, Regierungspraesidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Col. 2003, p. I-7747.

23.3.2006

porque os investimentos foram feitos tendo em vista o
funcionamento por 10 anos, mas foram utilizados durante menos de 3 anos. Questionam igualmente os pormenores do cálculo, nomeadamente o montante para
amortização, os custos com indemnizações por despedimento (afvloeiingskosten) e os custos fixos contínuos (doorlopende vaste kosten). O montante total é muito elevado,
muito mais elevado do que os 2 milhões de euros referidos no n.o 2 do artigo 21.o do contrato de concessão.
Além disso, num documento parlamentar, foi indicado
que «no momento da determinação da compensação a
atribuir à AVR pelo encerramento dos fornos de tambor
rotativo, foi alcançado um acordo sobre um crédito ainda
em dívida do Ministério da Habitação, do Ordenamento
do Território e do Ambiente sobre a AVR relativamente à
poluição do Lickebaertpolder por dioxinas». Em consequência, o Ministério recebeu um montante (não calculado para 2004) de 2,5 milhões de euros. Os três concorrentes agindo conjuntamente receiam que a resolução
deste litígio possa ter «poluído» o cálculo da compensação, pois têm a impressão de que «há aspectos encobertos».

(48)

Em terceiro lugar, estes concorrentes opõem-se a que a
AVR seja objecto de outros benefícios com base no n.o 5
do artigo 21.o do contrato de concessão, nomeadamente
o pagamento, pelo Estado, de 30 % dos custos de desmantelamento e descontaminação das instalações, caso a
AVR Chemie venha a ser liquidada. Nos termos das regras relativas aos auxílios estatais, o Estado nunca deveria
ter assumido essas obrigações.

(49)

Em quarto lugar, não se trataria de um serviço de interesse económico geral, designadamente porque um tal
serviço não é necessário, visto existirem diversas alternativas disponíveis, como a pirólise, o tratamento pela indústria cimenteira, a eliminação em minas de sal ou o
tratamento em instalações de produção de energia e em
fornos de tambor rotativo no estrangeiro. As actividades
em questão apenas foram consideradas como serviço de
interesse económico geral quando se tornaram deficitárias. O contrato de concessão foi celebrado com o objectivo exclusivo de financiar os investimentos nos FTR
para os quais a AVR Nuts tinha obtido um direito exclusivo. Além disso, os dois concorrentes agindo conjuntamente duvidam de que o auxílio garanta a prestação
deste serviço a preços abordáveis, uma vez que as tarifas
da AVR são mais elevadas do que as praticadas nos
países vizinhos. As tarifas elevadas seriam explicadas pelas práticas de subordinação e por subvenções cruzadas
da AVR no que diz respeito aos resíduos com um valor
calorífico elevado a utilizar como combustível. As tarifas
não seriam transparentes nem públicas. Os lucros seriam
registados como sendo da AVR IW e as perdas da AVR
Nuts. Tal permitiria que a AVR IW cobrasse tarifas mais
altas para os resíduos FTR. Além disso, a AVR recusaria
aceitar resíduos FTR se estes não fossem acompanhados
de resíduos com um valor calorífico elevado, infringindo
assim as suas obrigações ao abrigo do contrato de concessão, por não prestar o serviço a todos os clientes.
Finalmente, ao contrário do que aconteceria com as outras alternativas, a qualidade do serviço não se terá mantido nem melhorado.
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FTR quando estes lhe eram oferecidos em combinação
com resíduos de elevado valor calorífico. Do mesmo
modo, estaria expressamente determinado que as tarifas
cobradas a outras empresas do grupo AVR para tratar
outros resíduos deveriam ser as mesmas cobradas a terceiros (16). Os Países Baixos convidaram uma empresa de
contabilidade a aconselhá-los quanto às possibilidades de
aumentar a transparência dos acordos entre a AVR Nuts
e a AVR IW. As recomendações propostas foram aceites
e aplicadas.

Em quinto lugar, o auxílio não respeitaria os critérios
Altmark. Não terá havido um concurso público para
adjudicar a concessão e o auxílio não terá sido estabelecido com base no custo de uma empresa média bem
gerida. Também não terá sido estabelecido com base
em critérios definidos de forma objectiva e transparente,
será mais elevado do que o necessário e poderá ter repercussões noutros mercados. Os FTR no estrangeiro
poderiam cobrar tarifas mais baixas sem auxílio estatal.
Também não terão sido tidos em conta métodos de
eliminação alternativos. Além disso, a AVR pode reter
parte dos lucros se funcionar melhor do que o previsto.
(56)

(51)
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Por último, os dois concorrentes agindo conjuntamente
observam que os Países Baixos fazem tenções de continuar a infringir as regras relativas aos auxílios estatais,
visto que, caso a decisão da Comissão seja negativa, as
autoridades neerlandesas tencionam discuti-la com a AVR
e procurar uma solução para os problemas financeiros
que tal poderá causar à empresa.

Com respeito aos resultados da AVR Nuts, os Países
Baixos constataram que o cálculo do défice de exploração
não tinha em conta qualquer margem de lucro. No caso
inesperado de um excedente de exploração pré-determinado, o lucro manter-se-ia limitado a apenas 30 % do
excedente, até que todo o auxílio anteriormente pago
estivesse reembolsado.

5.3 Observações relativas às observações das partes
interessadas
5 OBSERVAÇÕES DOS PAÍSES BAIXOS

5.1 Legislação aplicável
(52)

O mercado irlandês
(57)

Uma vez que a legislação comunitária permite aos Estados-Membros proibir a exportação de resíduos para eliminação, o auxílio não distorceria a concorrência entre
os Estados-Membros.

5.2 Serviços de interesse económico geral
(53)

Os Países Baixos defendem que o auxílio é exclusivamente concedido para um serviço de interesse económico geral prestado pela AVR Nuts. Um concurso público não foi considerado apropriado, dado que a AVR
Nuts era a única empresa nos Países Baixos com capacidade e disponibilidade para tratar todos os resíduos C2 e
FTR em questão. A concessão, contudo, foi publicada no
Staatscourant; após a publicação, toda e qualquer parte
interessada teve a possibilidade de interpor recurso. Tal
não aconteceu. Além disso, antes da decisão de encerrar
os fornos de tambor rotativo, as autoridades neerlandesas
tinham já tomado as medidas necessárias para organizar
um eventual concurso público com vista à prorrogação.

Os Países Baixos afirmaram que as observações não explicam de que forma o auxílio poderia afectar os preços
de custo da empresa comum AVR/Safeways. Esta empresa pagaria, pelo tratamento dos resíduos em Roterdão,
as mesmas tarifas que são cobradas aos fornecedores
nacionais de resíduos. Além disso, apenas um terço dos
resíduos recolhidos pela empresa comum seria tratado
em Roterdão, e desses apenas uma pequena parte seria
constituída por resíduos C2 e resíduos FTR, na acepção
no contrato de concessão. Os preços competitivos podem ser explicados por vários outros factores: 1) a Safeway é a única empresa na Irlanda que dispõe de uma
estação de transferência na qual os resíduos são eficazmente triados e separados antes de serem encaminhados
para a instalação de tratamento mais apropriada; 2) existe
uma ligação directa com a empresa de transportes Southcoast, o que tem vantagens logísticas e permite reduzir os
custos; e 3) na Irlanda, o nível das tarifas era relativamente elevado no passado devido à ausência de concorrência.

O mercado dos
chave-na-mão

projectos

de

limpeza

(54)

A medida cumpriria os critérios Altmark, pelo que não
deveria ser considerada como um auxílio estatal. Assim,
por exemplo, o Estado foi assistido por uma empresa de
contabilidade independente para o cálculo dos défices
pré-determinados. A medida não infringiria o princípio
do poluidor-pagador, pois as tarifas seriam mais elevadas
do que as praticadas nos Estados-Membros vizinhos.

Para o tratamento de resíduos resultantes de projectos de
limpeza chave-na-mão, a AVR cobraria tarifas superiores
às que cobra aos fornecedores neerlandeses. A tarifa média para todos os fluxos de resíduos provenientes de
outros países seria um pouco mais alta do que a tarifa
média cobrada dentro do país. Além disso, tarifas mais
baixas não resultariam num auxílio mais elevado, dado
que este depende do défice de exploração pré-determinado.

(55)

Os Países Baixos consideram que é absolutamente incorrecto afirmar que a AVR Nuts apenas aceitava resíduos

(16) N.o 3 do artigo 5.o do contrato de concessão e n.o 2 do artigo 5.o
do contrato de prestação de serviços entre as empresas AVR (anexo
7.2. A ao contrato de concessão).

(58)
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favor da AVR IW. A AVR IW serviu de intermediário,
mas não tinha a possibilidade de utilizar esta posição
para obter uma sobrecompensação, nem o fez. Assim,
por exemplo, os resíduos fornecidos por concorrentes à
AVR Nuts, mesmo quando recebidos no papel pela AVR
IW em nome da AVR Nuts, não foram tidos em conta
no cálculo das reduções por volume praticadas em relação às tarifas aplicadas aos resíduos adquiridos pela própria AVR IW. Estes resíduos foram directamente entregues nos FTR e não nas instalações da AVR IW, dado
que isto não compensaria os custos logísticos adicionais.

Concorrência a nível nacional e alternativas aos FTR
(59)

No momento da celebração do contrato de concessão,
ambos os FTR estavam a funcionar em plena capacidade.
Dadas as importantes existências, esperava-se a utilização
completa da capacidade. A actual sobrecapacidade não
terá provavelmente sido causada pelo aumento das partes
de mercado dos concorrentes, mas antes pela reutilização
crescente dos resíduos, por exemplo após a mistura, legalmente permitida, com outros tipos de resíduos.

(60)

Quanto à pirólise, os Países Baixos notaram que as tarifas
da AVR são mais elevadas do que as cobradas pela única
empresa que dispõe de instalações de pirólise nos Países
Baixos.

(64)

O auxílio destinado a compensar os custos de aquisição
dos resíduos é justificado. A aquisição activa de resíduos
FTR seria necessária, dado o recurso crescente às possibilidades de misturar esses resíduos com outros ou de
adaptar o acondicionamento – operações após as quais
os resíduos deixam de poder ser classificados como resíduos FTR. Sem essa aquisição, a AVR Nuts veria a sua
parte de mercado reduzida, em favor de opções alternativas de tratamento, especialmente no estrangeiro. Tal
diminuiria a utilização da capacidade e, por conseguinte,
aumentaria as perdas. A compensação paga à AVR IW
pela aquisição de resíduos perigosos com um valor calorífico elevado foi explicada pela necessidade de dispor de
quantidades suficientes desses resíduos como combustível. A distribuição dos custos de aquisição entre a AVR
Nuts e a AVR IW baseia-se neste raciocínio. O encerramento dos FTR implicará a perda dos sete postos de
trabalho correspondentes aos custos calculados. Isto provaria que estes sete postos de trabalho constituem os
custos de aquisição adicionais incorridos unicamente no
interesse da AVR Nuts.

(65)

As autoridades neerlandesas apresentaram um estudo sobre os desenvolvimentos futuros das alternativas para
eliminação e valorização dos resíduos em questão nos
Países Baixos e nos países vizinhos; este estudo foi já
referido no considerando 13. O estudo revela que, para
o futuro, estão previstas alternativas suficientes para garantir a eliminação e valorização seguras e apropriadas
desses resíduos.

(66)

Os Países Baixos apresentaram igualmente uma análise
económica do contrato de concessão e da potencial sobrecompensação, realizada por uma empresa de consultoria a pedido da AVR. O estudo reconhece vários factos:
em primeiro lugar, que todos os principais concorrentes
da AVR tiveram a possibilidade de beneficiar de reduções
por volume mais elevadas, mas preferiram aparentemente
destinar parte dos resíduos acumulados para eliminação
ou valorização a alternativas no estrangeiro. Em segundo
lugar, a compensação efectiva que será concedida pelos
Países Baixos pelo encerramento dos FTR é significativamente inferior ao cálculo efectuado pela própria AVR, de
45 milhões de euros, e também ao cálculo destes custos
por um contabilista independente, que apresentou um
valor de quase 40 milhões de euros. A diferença resulta,
principalmente, dos diversos cálculos relativos aos custos
com o despedimento de trabalhadores.

Pagamento de parte do auxílio notificado
(61)

Os Países Baixos explicaram que parte do auxílio foi paga
devido às dificuldades financeiras da AVR Nuts, tendo em
conta o acórdão Altmark e o tempo necessário para
concluir o procedimento de investigação formal previsto
no n.o 2 do artigo 88.o do Tratado.

Edelchemie
(62)

Os Países Baixos assinalaram que a Edelchemie está a
trabalhar principalmente no campo dos resíduos perigosos fotográficos, os quais, por razões de eficácia, não
podem ser tratados pela AVR. Aquela empresa possui
várias instalações, sendo que para este caso a mais relevante é o forno de pirólise. Contudo, esta tecnologia não
seria apropriada para todos os tipos de resíduos FTR, ao
contrário do que acontece com as instalações da AVR. A
licença ambiental permite o tratamento neste forno de
apenas 10 000 toneladas, o que é absolutamente insuficiente para o fluxo neerlandês de resíduos perigosos. Os
Países Baixos não vêem de que forma o auxílio pode
prejudicar os interesses da Edelchemie, já que a AVR
não trata resíduos de processos fotográficos e que pratica
as tarifas vigentes no mercado. O desenvolvimento tecnológico é estimulado, por exemplo, por programas de
incentivo específicos e mediante a imposição da utilização da melhor tecnologia disponível aquando da concessão de licenças ambientais. Estas licenças estão limitadas
a um período de 5 anos. Um eventual auxílio concedido
no passado não se inscreveria no prazo de prescrição de
10 anos previsto no artigo 15.o do Regulamento (CE) n.o
659/1999 e, dado que as instalações foram amortizadas
em 10 anos, não haveria em todo o caso qualquer repercussão sobre o cálculo dos défices de exploração esperados da AVR.

A alegada sobrecompensação
(63)

Os Países Baixos defenderam que não houve qualquer
sobrecompensação, nem a favor da AVR Nuts, nem a
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Os Países Baixos apresentaram o cálculo pormenorizado
do défice orçamental para 2004. Apesar do encerramento de um FTR, o défice é mais elevado do que nos
anos anteriores, por as condições do mercado se terem
deteriorado, designadamente devido à descida das tarifas
praticadas para os resíduos perigosos de valor calorífico
elevado.

Comissão deduz assim que o auxílio concedido para
manter os FTR em funcionamento produziu um efeito
limitador no comércio entre Estados-Membros.

(72)

As medidas não favorecem os fornecedores de resíduos
perigosos. Em comparação com as tarifas praticadas nos
Países Baixos e nos países limítrofes, as tarifas para os
resíduos de elevado valor calorífico utilizados como combustível foram fixadas aos níveis do mercado. As tarifas
para os resíduos C2 e para os resíduos FTR foram, por
razões políticas, fixadas a níveis socialmente aceitáveis, os
quais, todavia, eram mais elevados do que os praticados
nos países vizinhos. Tal foi possível devido às limitações
à exportação dos resíduos destinados a eliminação. Em
condições de mercado normais, aumentar as tarifas não
seria uma opção praticável e realista, visto que os resíduos seriam exportados em maior quantidade, misturados com outros fluxos de resíduos ou eliminados de
forma legal ou ilegal, o que não faria aumentar as receitas
da AVR Nuts. Com efeito, graças ao encerramento dos
FTR, os fornecedores puderam tirar mais facilmente partido das tarifas mais baixas praticadas na Bélgica e na
Alemanha. Sem o auxílio, os FTR teriam sido encerrados
mais cedo e as possibilidades de exportar resíduos para
eliminação, em conformidade com o Regulamento (CEE)
n.o 259/93, teriam também surgido antes, o que é confirmado pela evolução dos preços e do volume após o
encerramento do segundo FTR. Por estas razões, a Comissão considera que a medida não libertou os fornecedores de resíduos perigosos dos custos que, normalmente, teriam sido incluídos no seu orçamento.

(73)

Sem prejuízo da avaliação da medida com base no n.o 2
do artigo 86.o do Tratado, a Comissão considera que não
foi respeitado o quarto critério do acórdão Altmark. Em
primeiro lugar, a AVR Nuts não foi seleccionada por
concurso público, e a publicação da decisão de concessão
no Staatscourant - após a qual as partes interessadas têm
um prazo de seis semanas para levantar objecções - não
pode substituir um concurso público aberto e transparente. Em segundo lugar, a compensação não foi determinada com base numa análise dos custos que seriam
comportados por uma empresa média bem gerida e dotada de uma capacidade adequada de tratamento de resíduos. Com efeito, dado a posição única do aterro C2 e
dos FTR no país, esse tipo de empresa média parece não
existir nos Países Baixos. O défice orçamental pré-determinado reflecte sobretudo as condições particulares em
que a AVR Nuts explora estas instalações, não tendo sido
tidos em conta os custos de instalações semelhantes no
estrangeiro. É óbvio que a AVR não dispunha de capacidade de tratamento: a sobrecapacidade levou à subutilização dos FTR e, em última análise, ao seu encerramento. Tudo isto se repercutiu nas medidas de auxílio,
em especial o défice de 2004 e as compensações pelo
encerramento. Nestas circunstâncias, deve considerar-se
que as medidas atribuíram uma vantagem selectiva à
AVR Nuts, e não constituíram apenas uma compensação
que outras empresas, numa situação semelhante, também
teriam podido obter em condições comparáveis, se tivessem a mesma obrigação de serviço.

Quanto ao pagamento para o desmantelamento e acompanhamento em caso de liquidação da AVR Chemie, terá
de haver negociações entre o Estado e a AVR, já que o
Estado detém 30 % da AVR Chemie. Uma eventual decisão negativa da Comissão quanto ao auxílio notificado
será também, naturalmente, tema para discussão, e procurar-se-ão soluções, mas não sem ter em conta o parecer da Comissão Europeia.

6 AVALIAÇÃO

6.1 Constituem as medidas em questão um auxílio
estatal?
(69)

O n.o 1 do artigo 87.o do Tratado estabelece que «são
incompatíveis com o mercado comum, na medida em
que afectem as trocas comerciais entre os Estados-Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que
assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções».

(70)

O auxílio ao funcionamento e a compensação pelos custos de encerramento dos FTR a favor da AVR Nuts descritos nos considerandos 17 a 27 são concedidos pelo
Estado e financiados directamente por recursos estatais.
Estas medidas são selectivas, dado que afectam em primeiro lugar a AVR, a AVR Nuts e a AVR IW. Estas
empresas oferecem os seus serviços nos mercados dos
resíduos destinados a eliminação e dos resíduos destinados a valorização. O mesmo é válido para qualquer pagamento do Estado para os custos de desmantelamento e
manutenção pós-encerramento para os quais o Estado
tenha dado uma garantia até 30 %.

(71)

Deve considerar-se que as medidas afectam desfavoravelmente as trocas comerciais entre Estados-Membros. Os
mercados dos resíduos destinados a eliminação e dos
resíduos destinados a valorização estão indissociavelmente ligados e, apesar do quadro normativo e de controlos estritos dos resíduos destinados a eliminação, o
comércio entre os Estados-Membros é prática comum
em ambos os mercados. À guisa de exemplo: no seguimento do anúncio do encerramento dos FTR, o número
de pedidos de licenças de exportação de resíduos para
outros Estados-Membros aumentou significativamente. A
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(75)

(76)
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Uma vantagem selectiva decorre não apenas dos défices
de exploração e da compensação pelos custos de encerramento, mas também da garantia do Estado, que assume
30 % dos custos de desmantelamento e manutenção pós-encerramento das instalações. O facto de estes custos
corresponderem à participação do Estado na AVR Chemie não invalida em nada o carácter de auxílio estatal,
uma vez que, enquanto parceiro silencioso na AVR Chemie, o Estado apenas seria responsável pelo montante da
sua participação, e não por outros créditos que pudessem
exceder esse montante. A garantia parece resultar mais
do objectivo político do Estado de evitar uma situação
em que, após a liquidação da AVR Nuts e da AVR Chemie, nenhuma outra empresa pudesse ser considerada
responsável pelo desmantelamento e manutenção pós-encerramento apropriados. É possível que a garantia tenha originado benefícios durante todo o período do contrato de concessão, dado que, sem a mesma, uma empresa constituiria (teria de constituir) reservas apropriadas
durante a vida operacional das instalações, a fim de fazer
face - sem auxílio - aos custos de desmantelamento e
manutenção pós-encerramento.

6.2 Avaliação com base no n.o 2 do artigo 86.o do
Tratado
Classificação enquanto serviço de interesse económico geral
(77)

determinados resíduos pode ser objecto de um serviço de
interesse económico geral, em especial quando tal serviço
tem por finalidade fazer face a um problema ambiental» (19).
(78)

Pelas razões que se seguem, a Comissão concorda com os
Países Baixos que o serviço, tal como definido na decisão
de concessão e no contrato de concessão, constitui um
serviço de interesse económico geral.

(79)

Em primeiro lugar, há um interesse público óbvio em
que os resíduos perigosos sejam eliminados de forma
apropriada. Há igualmente um interesse público e comunitário em garantir a disponibilidade de suficiente capacidade de eliminação a nível nacional, dado que, em
conformidade com o objectivo formulado no n.o 1 do
artigo 5.o da Directiva 75/442/CEE, os Estados-Membros
devem esforçar-se por ser auto-suficientes em matéria de
eliminação.

(80)

Em segundo lugar, competia aos poderes públicos tomar
medidas para salvaguardar este interesse público. Dado
que manter os FTR em actividade estava a causar prejuízos, se não tivesse recebido o auxílio, a AVR teria encerrado o FTR e o aterro C2 já no final de 2001.

(81)

Em terceiro lugar, este interesse público era real. Entre
2002 e 2004, foram eliminadas quantidades significativas
de resíduos FTR e C2 produzidos nos Países Baixos,
apesar de estas quantidades terem ficado significativamente abaixo das expectativas, devido, entre outras razões, às consequências do acórdão do Tribunal que veio
esclarecer as definições de «resíduos destinados a eliminação» e «resíduos destinados a valorização». Os Países
Baixos responderam aos desenvolvimentos do mercado
adaptando a capacidade às novas análises das necessidades previstas e, em última análise, abandonando a sua
política e encerrando o único FTR ainda em funcionamento. Tal não é, contudo, incompatível com o interesse
público no que diz respeito às quantidades efectivas de
resíduos FTR e C2 que foram eliminadas. Possivelmente,
as quantidades de resíduos para eliminação teriam sido
menores se os Países Baixos tivessem aplicado as definições correctas desde o início, mas é improvável que todos os resíduos FTR e C2 tivessem sido utilizados para
efeitos de valorização. Isto é confirmado pelas quantidades de resíduos FTR e C2 oferecidos à AVR Nuts em
2004 e pelas quantidades de resíduos FTR que foram
exportadas para eliminação em FTR no estrangeiro. As
partes interessadas podem ter tido razão ao defender que,
mesmo sem os fornos de tambor rotativo da AVR, todos
os resíduos perigosos produzidos nos Países Baixos durante o período em questão teriam podido ser eliminados
ou valorizados quer no país quer no estrangeiro. Não

Consequentemente, as medidas notificadas constituem
um auxílio estatal na acepção do n.o 1 do artigo 87.o
do Tratado.

A Comissão lamenta que os Países Baixos tenham aplicado ilegalmente uma parte significativa do auxílio em
questão em infracção ao n.o 3 do artigo 88.o do Tratado.

Os Estados-Membros são livres de definir o que consideram ser serviços de interesse económico geral com base
nas características específicas das actividades. Esta definição pode apenas ser controlada quanto à presença de
erros manifestos (17). No Livro Verde de 2003 e no Livro
Branco de 2004 sobre os serviços de interesse geral (18), a
Comissão esboçou os princípios orientadores da sua
abordagem. A secção 3.4 deste último estipula que «em
conformidade com a política da União em matéria de
desenvolvimento duradouro, é também necessário ter
em conta o papel dos serviços de interesse geral na
protecção do ambiente, bem como as especificidades
dos serviços de interesse geral directamente relacionados
com o ambiente, como os sectores dos recursos hídricos
e dos resíduos». Isto está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal, que decidiu que «a gestão de

(17) Ponto 22 da Comunicação da Comissão sobre os serviços de interesse geral na Europa, JO C 17 de 19.1.2001, p. 4.
(18) Livro Verde sobre serviços de interesse geral, COM(2003) 270 final,
de 21.5.2003, e Livro Branco sobre serviços de interesse geral,
COM(2004) 374 final, de 12.5.2004.
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(19) Acórdão de 23.5.2000, Processo C-209/98, Entreprenørforeningens
Affalds/Miljøsektion (FFAD) v Københavns Kommune, Col. 2000,
p. I-3743, ponto 75. Um exemplo de uma situação em que a
Comissão considerou a gestão de determinados resíduos como
um serviço de interesse económico geral pode ser encontrado no
auxílio estatal n.o N 638/2002 - Países Baixos, auxílio à recolha de
halons e CFC, JO C 82 de 5.4.2003, p. 18. Ver igualmente a este
respeito o acórdão de 7.2.1985, Processo C-240/83, Procureur de la
République vs Association de défense des brûleurs d'huiles usagées, Col.
1985, p. 531.
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serviço público é suficientemente precisa nestes documentos. Esta definição está estritamente ligada aos resíduos destinados ao aterro C2 e aos resíduos com baixo
valor calorífico a incinerar nos FTR. As medidas de auxílio para compensar os custos do serviço de interesse
económico geral são igualmente descritas com suficiente
pormenor. Contudo, a este propósito há que notar o
seguinte.

conseguiram, contudo, demonstrar que, sem os fornos da
AVR, não teria sido necessária qualquer exportação de
resíduos para eliminação no estrangeiro, devido à ausência de capacidade suficiente. É precisamente neste ponto
que os Países Baixos podem legitimamente basear a sua
política na intenção de defender o interesse público, em
conformidade com o objectivo definido no n.o 1 do
artigo 5.o da Directiva 75/442/CEE.

(82)

Em quarto lugar, as medidas não infringem o princípio
do poluidor-pagador, pois, tal como se conclui no considerando 72, não libertaram os fornecedores de resíduos
perigosos dos custos que, normalmente, teriam sido incluídos nos respectivos orçamentos.

(83)

Em quinto lugar, a classificação como serviço de interesse
económico geral não contorna as regras que são normalmente aplicáveis. A medida visa a protecção do ambiente,
pois garante o tratamento apropriado dos resíduos perigosos num local situado perto da respectiva fonte. O
enquadramento dos auxílios ao ambiente contém regras
sobre os auxílios ao funcionamento destinadas a promover a gestão dos resíduos (secção E.3.1). Todavia, essas
regras foram redigidas tendo em vista, em primeiro lugar,
os casos de auxílio ao funcionamento concedido a empresas que produzem elas próprias os resíduos em questão.

(84)

(85)

Em sexto lugar, a maior parte dos resíduos FTR e C2 são,
dependendo da sua natureza, fornecidos por empresas,
mas existem também sistemas de recolha dos resíduos
perigosos domésticos, de modo a que todos os eventuais
resíduos perigosos possam ser eliminados de forma fácil
e segura. Uma parte dos resíduos perigosos assim recolhidos pode em seguida ser eliminada nos FTR. Assim, o
serviço para o qual o auxílio foi concedido tem um
carácter geral e o auxílio não favoreceu um número
restrito de utilizadores desses serviços.

(87)

Primeiro, houve falhas em matéria de transparência. Para
os concorrentes, pode nem sempre ter ficado claro se a
AVR IW estava a agir em seu próprio nome ou em nome
da AVR Nuts. Além disso, o regime de tarifas e o sistema
de reduções, nomeadamente relativos aos resíduos com
valor calorífico elevado destinados a servir de combustível para os FTR, não foram suficientemente transparentes
no início. Para a AVR, para o Estado e para os reguladores independentes, contudo, estas questões estavam
suficientemente claras no contrato de concessão, que
permitia um controlo apropriado.

(88)

A Comissão considera que a metodologia, tal com se
encontra descrita no anexo I, é suficientemente transparente para fins de controlo e considera suficientes as
medidas adicionais destinadas a aumentar a transparência
da gestão do serviço de interesse económico geral, medidas essas que foram adoptadas no seguimento das observações recebidas das partes interessadas.

(89)

Em segundo lugar, o conceito de «tarifas socialmente
aceitáveis» para a eliminação de resíduos FTR é bastante
vago à primeira vista. Na prática, porém, isto não causou
qualquer problema. As tarifas permaneceram ao nível
para o qual tinham sido aumentadas em anos anteriores.
De acordo com o princípio do poluidor-pagador, eram
mais elevadas do que as tarifas para a eliminação aplicadas no estrangeiro. Ao mesmo tempo, nem as partes
interessadas nem os Países Baixos alegaram que seriam
necessárias tarifas mais baixas para evitar práticas ilegais
susceptíveis de prejudicar o ambiente. Manifestamente, os
Países Baixos não consideraram as tarifas demasiado altas,
pois deram o seu acordo aos défices orçamentais pré-determinados, que se baseavam em hipóteses mais precisas com respeito às tarifas a aplicar.

Os dois concorrentes agindo conjuntamente sustentam
que não existe qualquer deficiência no mercado que justifique o serviço de interesse económico geral. Além
disso, alegam que em alguns Estados-Membros não existe
nenhum FTR. É assim possível que os objectivos da Directiva 75/442/CEE do Conselho - auto-suficiência na
eliminação dos resíduos e eliminação dos resíduos perto
da fonte (princípio da proximidade) -, não correspondam
a um resultado obtido pela aplicação dos mecanismos do
mercado, mas nem por isso são menos legítimos.

Ausência de sobrecompensação
(90)

Definição precisa de serviço de interesse económico geral; responsabilidade pela execução do serviço
(86)

A missão de serviço público tem de ser claramente definida e deve ser expressamente imposta por meio de um
acto da administração pública. Neste caso, decorre da
decisão de concessão e do contrato de concessão que a
empresa tem correctamente a seu cargo o serviço de
interesse económico geral. A definição da obrigação de
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A sobrecompensação deve ser evitada para todos os elementos de auxílio no sistema. A este respeito, a Comissão efectua avaliações separadas para os seguintes elementos: 1) compensação pelos défices orçamentais de
2002 e 2003; 2) compensação pelos défices orçamentais
de 2004, 2005 e 2006; 3) compensação pelos custos de
encerramento que consistem em a) uma compensação
pelos custos de encerramento relacionados com os investimentos acordados, desde que estes ainda não tenham
sido amortizados, e b) custos de encerramento devidos à
rescisão antecipada do contrato; e 4) o auxílio contido na
garantia.
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(92)
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Com respeito aos défices orçamentais de 2002 e 2003, a
Comissão considera a metodologia de cálculo dos défices
esperados, concedidos a título de auxílio, apropriada e
suficientemente restritiva. Todos os elementos, com excepção da compensação pelos custos de aquisição (ver os
considerandos 108 a 113), estão directamente relacionados com o cumprimento da obrigação de serviço público. Não há qualquer razão para crer que as rubricas
de custos tenham sido artificialmente inflacionadas e,
graças ao recurso a um consultor independente, os Países
Baixos puderam calcular o auxílio de maneira restritiva. A
metodologia contém uma análise pormenorizada do balanço inicial da AVR Nuts, que constitui uma base sólida
para as estimativas dos custos e receitas da AVR Nuts na
nova situação. Os custos variáveis, os custos fixos directos e os custos calculados por outras empresas da AVR
são estabelecidos com base em discriminações pormenorizadas. Os investimentos e as amortizações são devidamente tidos em conta, na forma de um plano de investimento pormenorizado para 2002-2016 e mediante a
amortização dos novos investimentos em 7,24 anos.
Tudo isto garante que os custos não foram artificialmente
inflacionados por investimentos distintos ou por amortizações desproporcionais. Nas suas observações, as partes
interessadas levantam várias questões, mas não apresentam qualquer prova de sobrecompensação. Além disso,
em 2002 e 2003, acidentes e problemas técnicos causaram perdas superiores a 12 milhões de euros aos défices
pré-determinados. Qualquer sobrecompensação a favor
da AVR Nuts neste período está assim excluída.

No período 2004-2006, o auxílio baseia-se na mesma
metodologia, pelo que a Comissão não espera, a priori,
que haja lugar a uma sobrecompensação. O défice orçamental pré-determinado de 2004 baseia-se inteiramente
na mesma metodologia e o aumento do défice pré-determinado, apesar do encerramento de um dos FTR, explica-se inteiramente pelas várias rubricas de custos previstas
na metodologia (ver dados constantes do anexo I). Dadas
as elevadas perdas acima dos défices pré-determinados
para 2002 e 2003, não surpreende que o défice pré-determinado para 2004 tenha sido mais elevado. Além
do mais, ainda que o encerramento do primeiro FTR
tenha diminuído os custos variáveis, o seu impacto nos
custos fixos, que representam uma parte significativa dos
custos totais, foi limitado. No entanto, em conformidade
com a política geral da Comissão, uma sobrecompensação pelos custos de um serviço de interesse económico
geral não deve ser excluída apenas a priori mas também a
posteriori. Assim, a Comissão exige que os Países Baixos
controlem os custos efectivos e adaptem, se for caso
disso, o nível do auxílio, a fim de evitar que a sobrecompensação permita à AVR Nuts obter uma margem de
lucro sobre as suas actividades superior à margem habitual para este tipo de actividade neste sector.

A Comissão aceita que o auxílio possa ser concedido
como compensação pelos custos de encerramento rela-
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cionados com os investimentos acordados, desde que
estes ainda não tenham sido amortizados. Sem garantias
suficientes, não se pode esperar que um operador celebre
um contrato de prestação de serviços quinquenal que
exija investimentos consideráveis. A amortização dos investimentos durante o período correspondente à duração
do contrato, ou seja, cinco anos, também não teria sido
razoável, pois teria aumentado significativamente as perdas pré-determinadas – e, por conseguinte, o auxílio –
para esse período. As disposições do contrato constituem, a este respeito, uma consequência necessária e
eficaz do sistema de compensação. O facto de estas disposições terem sido aplicadas antes do termo previsto do
contrato de concessão não altera em nada esta avaliação.
Com base nas informações prestadas pelos Países Baixos,
a Comissão estima que, para esta parte do auxílio, não
haja lugar a qualquer sobrecompensação. Há, contudo,
alguns aspectos que não estão suficientemente claros,
como, por exemplo, a questão de saber se as receitas
provenientes das vendas de activos ou os lucros obtidos
com a utilização contínua para outros fins serão devidamente tidos em conta. Consequentemente, a Comissão
exige aos Países Baixos que verifiquem igualmente os
custos efectivos relativos a esta parte e que ajustem, se
necessário, o montante do auxílio.

(94)

A Comissão pode igualmente aceitar que tenha sido concedida uma compensação pelos custos adicionais resultantes do encerramento antecipado dos FTR. Um Estado-Membro não pode ser obrigado a continuar a cumprir
um contrato deste tipo, nomeadamente se tal implicar
pagar menos do que provavelmente teria de pagar se
as actividades tivessem continuado. Os dados apresentados pelos Países Baixos sobre estes custos adicionais estão
relativamente circunstanciados. Todavia, vários elementos
baseiam-se em estimativas que parecem ter uma margem
de incerteza relativamente larga. Além disso, apenas os
custos necessariamente ligados ao serviço de interesse
económico geral e ao encerramento antecipado podem
ser incluídos, e a informação disponível não revela de
forma suficientemente clara se é esse o caso. Consequentemente, a Comissão exige aos Países Baixos que verifiquem igualmente os custos efectivos relativos a esta parte
e que ajustem, se necessário, o montante do auxílio.

(95)

Por último, a Comissão pode aceitar que o auxílio seja
concedido através da aplicação da garantia que cobre
30 % dos custos de desmantelamento e descontaminação.
Se não tivesse existido uma garantia, os défices de exploração e o auxílio ao funcionamento teriam provavelmente sido mais elevados, visto que o montante correspondente teria sido retido a título de provisões. Os custos
enquanto tal estão directamente ligados ao objectivo político original de oferecer o serviço de interesse económico geral em questão nos Países Baixos. Porém, os
custos efectivos não são ainda conhecidos, pelo que a
Comissão exige um controlo ex post apropriado.
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Resumindo, a Comissão constata que não se verificou
uma sobrecompensação para os défices de exploração
de 2002 e 2003, mas apenas pode autorizar os elementos de auxílio restantes se os Países Baixos garantirem
que, calculada durante a totalidade do período, não
houve qualquer sobrecompensação a posteriori que tivesse
em conta as perdas e lucros excedentes de todos os anos
da duração da concessão. O auxílio permite à AVR Nuts
obter uma margem de lucro razoável para as actividades
em questão. Ao abrigo do contrato, o risco para a AVR
era limitado, uma vez que as perdas pré-determinadas
seriam inteiramente cobertas pelo auxílio. Contudo, a
maior parte dos riscos operacionais continuou a incumbir à AVR (20). Assim, as actividades desta não estavam
livres de risco, como de facto se veio a verificar na
prática. Dadas as condições do mercado e o perfil de
risco da AVR Nuts, a Comissão pode certamente aceitar
um nível de lucro equivalente, no máximo, à rendibilidade das obrigações do Estado neerlandês, acrescida de 2
pontos percentuais. Se, na prática, o lucro exceder este
limite, os Países Baixos devem ajustar retroactivamente o
nível do auxílio e, por força do n.o 3 do artigo 88.o do
Tratado, notificar todos os auxílios que permitam à AVR
Nuts ultrapassar este nível de rendibilidade. O controlo
ex post deve verificar adequadamente a ausência de sobrecompensação. Para tal, a Comissão exige relatórios de
controlo pormenorizados, que têm de tratar, pelo menos,
os aspectos referidos no anexo II da presente decisão.

Proporcionalidade da medida e ausência
de distorção das trocas comerciais que
possa prejudicar o interesse comum
(97)

A Comissão supervisiona a proporcionalidade da medida,
para que os meios utilizados no cumprimento da missão
de interesse geral não provoquem distorções desnecessárias das trocas comerciais. Há que garantir, especificamente, que quaisquer restrições às regras do Tratado
CE - e, em especial, as restrições à concorrência e as
limitações às liberdades do mercado interno - não excedam o que é necessário à realização eficaz da missão.
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existiriam alternativas capazes de provocar menos distorções. Os seguintes aspectos da medida são igualmente
considerados proporcionais.

(99)

Regime de tarifas baseado nas reduções por volume: uma
vez que o objectivo deste regime consiste em dispor da
capacidade suficiente para eliminar adequadamente os
resíduos FTR, a consequência natural é tentar obter
uma utilização da capacidade máxima, a fim de reduzir
os custos tanto quanto possível. Tal como demonstrado
pelos Países Baixos, todos os fornecedores de resíduos
podiam beneficiar das reduções, quer directamente quer
através de intermediários. Por conseguinte, justifica-se o
regime de tarifas baseado nas reduções por volume. O
regime de tarifas não discriminatórias e de reduções por
volume aplicável a qualquer fornecedor - inclusive à AVR
IW - limitou a distorção da concorrência decorrente das
medidas. Embora possa ter havido alguma confusão na
prática, a natureza não discriminatória do regime teria
podido ser clara para todas as partes interessadas; além
disso, os Países Baixos adoptaram medidas adicionais suficientes para aumentar a transparência sempre que pareceu verificar-se alguma confusão. A fixação das tarifas
para os resíduos com um valor calorífico elevado ao
mesmo nível das alternativas de eliminação concorrentes
limitou a distorção da concorrência no mercado para
estes resíduos. Há que salientar que nenhuma empresa
dos Países Baixos estava obrigada a fornecer resíduos
FTR ou resíduos perigosos com um valor calorífico elevado à AVR Nuts ou à AVR IW. Em contrapartida, o
contrato de concessão obrigava a AVR Nuts a aceitar
todos os resíduos C2 e FTR que lhe fossem apresentados,
quer a entrega fosse ou não acompanhada de resíduos
perigosos com um valor calorífico elevado. A este respeito, a Comissão encontra provas insuficientes, à primeira vista, de abuso de posição dominante pela AVR
Nuts; o contrato de concessão não está certamente na
origem de tal abuso.

(100) Compensação em caso de encerramento: as disposições

(98)

A Comissão considera que as medidas adoptadas pelos
Países Baixos satisfazem, em grande medida, o requisito
de proporcionalidade. É difícil conceber que outros meios
teriam os Países Baixos podido utilizar para assegurar a
existência de suficiente capacidade nacional para a eliminação de resíduos perigosos. Nenhuma das partes interessadas argumentou que, para atingir este objectivo,

(20) Além disso, o contrato de concessão contém uma disposição que
prevê um aumento intercalar em caso de alterações nas políticas
dos poderes públicos ou de calamidades independentes da vontade
da AVR. Uma disposição semelhante permite uma redução do auxílio caso as perdas sejam significativamente inferiores ao inicialmente determinado.

do contrato de concessão relativamente à compensação em caso de não-prorrogação do contrato - pelo valor
contabilístico residual dos investimentos ainda não amortizados realizados pela AVR, com o consentimento do
Estado, pela duração do presente contrato devem igualmente ser consideradas como proporcionais. Sem essa
garantia, não se poderia razoavelmente esperar o acordo
da AVR. O mesmo é válido para a garantia através da
qual o Estado suporta até ao máximo de 30 % os custos
de desmantelamento e descontaminação em caso de liquidação das instalações. Um desmantelamento e uma
descontaminação apropriados são, obviamente, do interesse público. Dado que detém uma quota de 30 % na
AVR Chemie, é aceitável que o Estado assuma a responsabilidade pela sua parte, deixando a restante responsabilidade para a outra accionista, a AVR Holding.
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(101) Conservação de dois FTR na fase inicial: a Comissão

investigou se os Países Baixos deveriam ter concedido
um auxílio com o objectivo de manter apenas um FTR.
Interessa agora saber se a contribuição para a realização
dos objectivos visados pelos Países Baixos através da manutenção do segundo FTR compensa o auxílio que tal
projecto exige e do que as potenciais desvantagens daí
resultantes para a concorrência.

(102) A este respeito, a Comissão reconhece que os Países

Baixos podem ter como objectivo legítimo dispor de
capacidade nacional suficiente para o tratamento de resíduos FTR, a fim de evitar um défice de capacidade que
forçaria o Estado a permitir a exportação desses resíduos
para o estrangeiro. É absolutamente necessária uma certa
flexibilidade na avaliação desta questão, tendo em conta
que não era possível prever com precisão qual seria o
fluxo de resíduos C2 e FTR produzido e os riscos em
matéria de disponibilidade das instalações. Estes riscos, de
facto, concretizaram-se, pois, devido a acidentes ocorridos em 2002, um dos FTR teve de ser encerrado durante
algum tempo. Em 2002 e 2003, a capacidade disponível
era apenas de 73 % e de 75 %, respectivamente, da capacidade autorizada de 100 000 toneladas; por este motivo, as autoridades neerlandesas tiveram de autorizar –
contrariando o seu objectivo político - a exportação de
resíduos FTR.
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disso, o fornecimento de resíduos FTR para exportação
varia todos os anos e depende da situação do mercado
internacional. A situação também varia em função das
diferentes categorias de resíduos. De facto, em princípios
de 2002 havia existências substanciais de resíduos FTR,
pelo que o fornecimento para o início do período estava
suficientemente assegurado. A estimativa do fluxo de resíduos FTR teria podido ser inferior, se as autoridades
neerlandesas, em 2002, tivessem baseado essa estimativa
na hipótese da aplicação correcta da definição de «resíduos destinados a valorização», mas parece pouco provável que, com base nos dados disponíveis na época, essa
estimativa fosse tão baixa que essas autoridades pudessem, com confiança, ter decidido que um único FTR seria
suficiente. Isto confirma-se pelo facto de que, em 2003,
depois de o Tribunal de Justiça ter já clarificado a definição precisa de «resíduos destinados a valorização», os
Países Baixos terem ainda sido forçados a autorizar a
exportação efectiva de resíduos FTR devido aos problemas de capacidade da AVR. A diminuição efectiva do
fluxo de resíduos FTR para a AVR explica-se, em grande
medida, por outros factores que não o aumento das
exportações. No que diz respeito às outras capacidades
existentes nos Países Baixos, a Comissão observa que
uma parte significativa dessas capacidades apenas se tornou disponível em finais de 2003, após a concessão das
licenças exigidas à principal instalação de pirólise concorrente. As partes interessadas não conseguiram demonstrar que já em 2002 as autoridades neerlandesas deveriam ter tido em conta a suficiente capacidade de tratamento alternativa existente no país para todos os tipos de
resíduos FTR produzidos nos Países Baixos e destinados a
eliminação.

(103) Ao comparar as quantidades previstas de resíduos FTR e

a capacidade dos dois fornos de tambor rotativo, há que
notar o seguinte. Quando o contrato de concessão foi
redigido – entre o final de 2001 e meados de 2002 -, o
fornecimento esperado de resíduos FTR foi estimado em
cerca de 38 500 toneladas por ano. Esta estimativa baseava-se na experiência anterior. Acontece que o tratamento requer, pelo menos, o mesmo volume de resíduos
com elevado valor calorífico. Claramente, um único
forno não bastaria para o tratamento apropriado deste
volume de resíduos. Há, contudo, três observações críticas a fazer a este valor. Primeiro, uma parte do fornecimento previsto de resíduos FTR à AVR Nuts pode ter
sido a consequência da aplicação restritiva, pelos Países
Baixos, da definição de «resíduos destinados a eliminação»
até ao início de 2003. Segundo, as partes interessadas
chamaram a atenção para a existência de uma capacidade
nacional alternativa para o tratamento dos resíduos FTR.
Terceiro, a estimativa não terá tido em conta possibilidade de a AVR tratar parte dos resíduos nos seus fornos
de grelha (roosterovens) para resíduos domésticos (21). Por
outro lado, contudo, a estimativa tomou expressamente
em conta os desenvolvimentos em curso na época. Além
(21) Os três concorrentes agindo conjuntamente indicaram, nomeadamente, que a figura 3.2 do estudo «Toekomst verbranden specifiek
gevaarlijk afval» (o futuro da incineração de resíduos perigosos específicos) (anexado tanto às suas observações como à carta dos Países
Baixos), que ilustra a disponibilidade teórica e real e o abastecimento de resíduos perigosos, sugere uma estimativa demasiado
elevada do fornecimento de resíduos FTR, porque não teria em
conta a possibilidade de a AVR tratar uma parte dos resíduos nos
seus incineradores de resíduos domésticos. A prática da AVR, contudo, é descrita explicitamente no ponto 3.1.2 desse estudo.

(104) A decisão de manter dois fornos de tambor rotativo em

funcionamento - em vez de um – fez aumentar o nível
de auxílio, nomeadamente devido aos investimentos que
pareceram ser necessários e que, posteriormente, tiveram
de ser compensados devido ao encerramento dos fornos.
Todavia, uma parte destes investimentos não tinha sido
prevista no momento da assinatura do contrato de concessão. As consequências sobre os défices de exploração
pré-determinados foram relativamente limitadas, dado
que, neste caso, os custos fixos tiveram um peso relativamente grande. A Comissão considera que as consequências sobre os concorrentes foram igualmente relativamente limitadas: nada indica que a manutenção em
funcionamento de dois fornos tenha resultado na incineração de maiores volumes de resíduos FTR e de outros
resíduos perigosos. A utilização da capacidade dos fornos
para outros tipos de resíduos – que não foi provada - é
relativamente ineficaz e não se pode considerar que tenha
tido um importante efeito negativo sobre os concorrentes.

(105) Face ao exposto, a Comissão estima que a decisão inicial

de manter os dois fornos em funcionamento pode ser
considerada proporcional e que as decisões de os encerrar
não foram tomadas demasiado tarde.
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(106) O papel da AVR IW: a AVR IW executou a maior parte

das tarefas administrativas da AVR Nuts, sendo, ao
mesmo tempo, um concorrente de outros fornecedores
de resíduos perigosos. Assim, a AVR IW obteve informações sobre os volumes de resíduos previstos e os efectivamente fornecidos. Visto que nenhum fornecedor estava
obrigado a fornecer à AVR Nuts as quantidades inicialmente indicadas, e que as tarifas e reduções efectivas se
baseariam, em última análise, exclusivamente nos volumes de resíduos efectivamente fornecidos, é difícil compreender de que forma a AVR IW teria podido obter uma
vantagem financeira ou estratégica em resultado da sua
posição central. Os Países Baixos explicaram que a AVR
IW não podia ter abusado dessa posição e a Comissão com base, entre outros factores, nas observações das
partes interessadas - também não pode chegar a essa
conclusão. É possível que a AVR IW tenha, em seu próprio nome, proposto tratar resíduos a tarifas inferiores às
da AVR Nuts, mas tal não pode ser atribuído às medidas
de auxílio, podendo inscrever-se nos limites da política de
concorrência; os seus eventuais concorrentes poderiam
ter agido de maneira semelhante. Da mesma forma, ainda
que a AVR IW tivesse reencaminhado uma parte dos
resíduos FTR para os seus incineradores de resíduos domésticos (o que não ficou provado), tal não resultaria
numa distorção desproporcional, uma vez que, conhecendo os resíduos, qualquer fornecedor teria podido obter margens semelhantes, simplesmente apresentando esses resíduos directamente a outros incineradores de resíduos municipais, tanto da AVR como de outras empresas. Além disso, visto que o auxílio foi calculado com
base num orçamento pré-determinado, a Comissão
espera que a AVR tenha escolhido soluções eficazes e
que não tenha reencaminhado resíduos, pois tal poderia
provocar perdas mais elevadas devido à subutilização das
instalações. De facto, esse tipo de reencaminhamento de
resíduos talvez possa ser considerado como uma gestão
eficaz dos resíduos, em conformidade com os princípios
comunitários.
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99, pode, por este motivo, ser aceite o sistema das reduções por volume não discriminatórias. Em contrapartida,
a compensação paga à AVR pelos custos de aquisição de
resíduos distorce a concorrência de maneira desproporcional, visto que o único beneficiário é a AVR IW. Os
seus concorrentes não recebem uma compensação semelhante pelos custos de aquisição que têm de efectuar.
Com respeito aos resíduos perigosos com um valor calorífico elevado, se tivesse havido uma escassez persistente, a solução teria podido consistir em reduzir as
tarifas de maneira não discriminatória. Quanto aos resíduos FTR, a compensação pela aquisição deve igualmente
ser considerada como desproporcional. Esta compensação fornece à AVR IW uma vantagem discriminatória
para uma actividade específica que compete directamente
com outras empresas de gestão de resíduos. Tal aquisição
não é realizada directamente no interesse público que
justifica o auxílio, especialmente quando se trata de resíduos FTR adquiridos no estrangeiro. Mas, mesmo quando
se trata de resíduos FTR provenientes de fontes neerlandesas, essa aquisição pode encorajar a sua eliminação nos
Países Baixos, em detrimento da valorização nos Países
Baixos ou noutro lugar. Em circunstâncias específicas, tal
pode ser contrário ao princípio do tratamento dos resíduos perto da respectiva fonte. Por conseguinte, o montante de 2,4 milhões de euros destinado à aquisição, que
estava incluído no auxílio a favor da AVR Nuts - que se
baseava no orçamento pré-determinado - e foi transferido
para a AVR IW, não pode ser justificado com base no n.o
2 do artigo 86.o do Tratado. A compatibilidade desta
parte da medida com os n.os 2 e 3 do artigo 87.o do
Tratado é analisada no ponto 6.3 abaixo.

6.3 Avaliação da compensação concedida pela aquisição de resíduos à luz do artigo 87.o do Tratado
(109) A Comissão avaliou se as excepções previstas nos n.os 2

(107) Desenvolvimento tecnológico: a Comissão não pensa que

as medidas venham a ter um efeito negativo importante
no desenvolvimento de tecnologias alternativas de eliminação e valorização. Tal como os Países Baixos explicaram, existem outros instrumentos para incentivar tais
desenvolvimentos. Em 2003, por exemplo, foi concedida
uma licença para uma instalação de pirólise inovadora.
As tarifas praticadas pela AVR eram significativamente
mais elevadas do que as praticadas pelo operador dessa
instalação, pelo que o efeito de distorção do auxílio deve,
no que diz respeito a este ponto, ser considerado limitado.

e 3 do artigo 87.o do Tratado se aplicam à compensação
pela aquisição a favor da AVR IW. As excepções previstas
no n.o 2 do artigo 87.o do Tratado poderiam ser utilizadas como base de justificação da compatibilidade do
auxílio com o mercado comum. No entanto, o auxílio:
a) não é de natureza social e não é atribuído a consumidores individuais; b) não se destina a remediar os danos
causados por calamidades naturais ou por outros acontecimentos extraordinários; e c) não é necessário para compensar as desvantagens económicas causadas pela divisão
da Alemanha.

(110) As excepções previstas nas alíneas a), b) e d) do n.o 3 do
(108) Auxílio para a aquisição de resíduos: ao contrário do que

sucede com os aspectos acima mencionados, as medidas
não podem ser consideradas proporcionais no que diz
respeito à aquisição de resíduos efectuada pela AVR IW e
pela qual a AVR Nuts paga uma compensação subtraída
ao auxílio recebido do Estado. A Comissão compreende
que, para limitar os custos do sistema, há que aumentar
ao máximo o volume de resíduos a tratar e, nomeadamente, o volume de resíduos FTR para os quais as tarifas
são mais elevadas. Tal como indicado no considerando

artigo 87.o do Tratado, que dizem respeito aos auxílios
destinados a promover o desenvolvimento económico de
regiões em que o nível de vida seja anormalmente baixo
ou em que exista grave situação de sub-emprego, os
auxílios destinados a fomentar a realização de um projecto importante de interesse europeu comum, ou a sanar
uma perturbação grave da economia de um Estado-Membro, bem como os auxílios destinados a promover a
cultura e a conservação do património, não se aplicam.
Os Países Baixos não tentaram justificar os auxílios com
base nestas disposições.
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(111) No que respeita à primeira parte da excepção prevista na

alínea c) do n.o 3 do artigo 87.o do Tratado, ou seja, os
auxílios destinados a facilitar o desenvolvimento de certas
actividades ou regiões económicas, a Comissão salienta
que o auxílio não tem por objectivo a investigação e o
desenvolvimento, os investimentos efectuados por pequenas e médias empresas, nem a preservação ou reestruturação da AVR IW. O auxílio também não visa objectivos
de desenvolvimento regional, nem a AVR IW está localizada numa área em que os investimentos iniciais sejam
elegíveis para auxílios regionais. Por conseguinte, não se
pode alegar que o auxílio facilitaria o desenvolvimento de
certas regiões para o considerar compatível com o mercado comum.

(112) A Comissão analisou a medida, com vista a determinar se

existe qualquer outro fundamento para a aplicação da
excepção prevista na alínea c) do n.o 3 do artigo 87.o
do Tratado, designadamente se o Enquadramento dos
auxílios ao ambiente se poderia aplicar a este caso específico. Visto que o auxílio constitui um auxílio ao funcionamento, a Comissão avaliou-o à luz do ponto E.3.1
do Enquadramento dos auxílios ao ambiente. No entanto,
o auxílio não parece ser absolutamente necessário, nem
se limita a uma compensação estrita dos custos de produção adicionais em comparação com os preços de mercado dos produtos ou serviços propostos.

(113) Dado que nenhuma das excepções é aplicável, a Comis-

são conclui que este auxílio é incompatível com o mercado comum e deve ser recuperado do beneficiário, a
AVR IW, nos termos do artigo 14.o do Regulamento
(CE) n.o 659/1999, em conformidade com o disposto
no capítulo V do Regulamento (CE) n.o 794/2004 da
Comissão, de 21 Abril 2004, relativo à aplicação do
Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho que estabelece as regras de execução do artigo 93.o do Tratado
CE (22).

7 CONCLUSÃO
(114) Em conclusão, a Comissão constata que as seguintes me-

didas constituem um auxílio estatal a favor da AVR Nuts:
1) a compensação pelos défices orçamentais de 2002 e
2003; 2) a compensação pelos défices orçamentais de
2004 e do período restante de 2005-2006; 3) a compensação pelos custos de encerramento, que consistem
numa compensação a) pelos custos de encerramento relacionados com os investimentos acordados, desde que
estes não estivessem ainda amortizados, e b) pelos custos
de encerramento resultantes da rescisão antecipada do
contrato de tratamento de resíduos nos FTR; e 4) o
auxílio contido na garantia. Exceptuando a parte destinada a compensar os custos de aquisição de resíduos,
este auxílio pode ser considerado compatível com o mercado comum, dado que constitui uma compensação pelos custos de um serviço económico de interesse geral, na
acepção do n.o 2 do artigo 86.o do Tratado, desde que
(22) JO L 140 de 30.4.2004, p. 1.
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não ultrapasse o montante das perdas efectivas ocorridas
durante o período e que não permita mais do que uma
margem de lucro razoável. Para tal, a Comissão insta os
Países Baixos a apresentar relatórios anuais sobre a utilização efectiva do auxílio e a rendibilidade das actividades
no ano em questão. Os Países Baixos devem igualmente
controlar a compensação pelos custos de encerramento e
tratar, aquando desse controlo, as questões mencionadas
no anexo II da presente decisão. Um relatório intercalar
sobre este controlo deverá ser apresentado à Comissão o
mais tardar na Primavera de 2006, devendo o relatório
final ser apresentado o mais tardar na Primavera de
2007. Os Países Baixos notificarão todos os auxílios à
AVR Nuts que permitam à empresa alcançar um nível de
rendibilidade mais elevado do que o das obrigações do
Tesouro neerlandês, acrescida de dois pontos percentuais.
Este auxílio não pode ser pago antes de ter sido aprovado
pela Comissão, nos termos do artigo 4.o ou do artigo 7.o
do Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho.

(115) Em contrapartida, a compensação pelos custos da aqui-

sição de resíduos, no montante de 2,396 milhões de
euros, que foi transferida para a AVR IW, não pode ser
considerada compatível, dado que não pode ser considerada como uma compensação proporcional pelo serviço
de interesse económico geral. Trata-se antes de uma compensação à AVR IW por custos que normalmente devem
ser incluídos no orçamento de uma empresa de tratamento de resíduos. Não são aplicáveis quaisquer das excepções à proibição de auxílio estatal previstas no n.o 1
do artigo 87.o Por conseguinte, esta parte do auxílio deve
ser recuperada directamente da AVR IW. Para tal, a Comissão insta os Países Baixos a ordenarem à AVR IW que
reembolse o auxílio e os juros, nas condições fixadas na
presente decisão.

(116) A Comissão insta os Países Baixos a apresentarem a

informação solicitada utilizando o questionário constante
do anexo III da decisão, indicando claramente as medidas
previstas e já adoptadas para obter uma recuperação
imediata e eficaz do auxílio estatal ilegal. A Comissão
insta os Países Baixos a apresentar, no prazo de dois
meses após a notificação da presente decisão, todos os
documentos que comprovem ter sido iniciado o procedimento de recuperação contra a AVR IW (como ordens
de cobrança, etc.),

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A compensação pelos défices de exploração, a compensação
pelos custos de encerramento dos fornos de tambor rotativo e
a garantia pela qual o Estado assume 30 % dos custos de desmantelamento e descontaminação, decorrentes do contrato de
concessão celebrado entre os Países Baixos e a AVR Nuts e
parcialmente executadas pelos Países Baixos, constituem um
auxílio estatal, na acepção do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado.
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Artigo 2.o
Nas condições fixadas no artigo 3.o, o auxílio estatal referido no
artigo 1.o é - com excepção do auxílio referido no artigo 4.o,
que foi transferido para a AVR IW - compatível com o mercado
comum, pois compensa o beneficiário pelos custos de um serviço de interesse económico geral, na acepção do n.o 2 do
artigo 86.o do Tratado.
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2.
A recuperação deve ter lugar de imediato e em conformidade com os procedimentos previstos no direito nacional, desde
que estes permitam a execução imediata e efectiva da presente
decisão.

3.
O auxílio a recuperar é acrescido de juros desde a data em
que o mesmo foi colocado à disposição do beneficiário até à
data da sua efectiva recuperação.

Artigo 3.o
1.
O auxílio a favor da AVR Nuts não é superior ao total dos
défices pré-determinados, às perdas adicionais efectivas sofridas
pela AVR Nuts e a uma margem de lucro razoável por toda a
duração do contrato de concessão. Se, na prática, a margem de
lucro durante o período de atribuição do auxílio resultar mais
elevada do que a taxa de rendibilidade das obrigações do Tesouro neerlandês acrescida de dois pontos percentuais, os Países
Baixos devem ajustar retroactivamente o nível do auxílio.
2.
Os Países Baixos devem apresentar um relatório sobre a
aplicação das medidas em 2004, bem como relatórios anuais
sobre a execução da garantia para os custos de desmantelamento e descontaminação e sobre a aplicação das medidas
relativas ao aterro C2 pela duração restante dessas medidas. O
mais tardar na Primavera de 2006, os Países Baixos apresentarão um relatório intercalar sobre o controlo da compensação
pelos custos de encerramento e o mais tardar na Primavera de
2007 um relatório final. Estes relatórios justificarão a compensação, tomando devidamente em consideração as questões levantadas no anexo II da presente decisão.
Artigo 4.o
O auxílio a favor da AVR IW, que consiste numa compensação
pelos custos de aquisição no montante de 2,396 milhões de
euros, é incompatível com o mercado comum.

4.
Os juros serão calculados em conformidade com as disposições do capítulo V do Regulamento (CE) n.o 794/2004.

Artigo 6.o
1
Os Países Baixos devem informar a Comissão, no prazo de
dois meses a contar da data de notificação da presente decisão,
das medidas já adoptadas e previstas para recuperar o auxílio
referido no artigo 4.o Esses dados serão fornecidos por meio do
questionário constante do anexo III da presente decisão.

2.
Os Países Baixos devem apresentar, no prazo de dois
meses a contar da data de notificação da presente decisão, todos
os documentos que comprovem ter sido dado início a um
procedimento de recuperação contra a AVR IW.

Artigo 7.o
O Reino dos Países Baixos é o destinatário da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 22 de Junho de 2005.

Artigo 5.o
1.
Os Países Baixos devem adoptar todas as medidas necessárias para recuperar do beneficiário, a AVR IW, o auxílio referido no artigo 4.o

Pela Comissão
Neelie KROES

Membro da Comissão
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ANEXO I
METODOLOGIA UTILIZADA PARA DETERMINAR OS DÉFICES ORÇAMENTAIS
A metodologia utilizada para determinar os défices orçamentais pré-determinados foi desenvolvida por um consultor
independente a pedido do Ministério da Habitação, do Ordenamento do Território e do Ambiente, e tem a data de 16 de
Abril de 2002.
A metodologia baseia-se numa análise pormenorizada dos orçamentos para 2002 e em subsequentes extrapolações para
2003, tendo em conta todos os factores conhecidos susceptíveis de afectar o resultado efectivo de 2003. O mesmo foi
feito para os anos posteriores, sempre para um período de dois anos. Mais tarde, devido aos desenvolvimentos inesperados e ao possível encerramento do segundo FTR, a AVR e as autoridades neerlandesas acordaram em elaborar, para
2004, um orçamento para apenas um ano.
O orçamento de 2002 baseia-se em receitas estimadas, em rácios históricos para os custos variáveis e em estimativas para
os outros custos. Tem igualmente em conta o orçamento de investimento para 2002-2016 e os investimentos específicos
previstos para 2002.
Com base neste orçamento, foi concebido um modelo de previsão, que inclui igualmente contas de resultados, balanços e
mapas de fluxos de tesouraria. Os pressupostos mais importantes que subjazem ao modelo de previsão são os seguintes:
— No cenário escolhido pressupõe-se que, anualmente, podem ser tratadas aproximadamente 85 000 toneladas
(tendo em conta as paralisações devidas a eventos excepcionais recorrentes), o que resulta em receitas estimadas de
30,5 milhões de euros;
— Os eventos excepcionais não são representados separadamente no modelo, pois pressupõe-se que fazem parte dos
referidos eventos excepcionais recorrentes;
— Para as amortizações e a atribuição dos custos, as estimativas para 2003 são diferentes das estimativas para 2002. A
partir de 2003, as receitas e os custos aumentam 3,5%. O aumento da eficácia é igualmente tido em conta;
— Aos activos fixos corpóreos antigos é atribuído o valor zero, uma vez que não são economicamente viáveis sem o
auxílio. Por conseguinte, estão igualmente incluídos na indemnização de arrendamento paga pela AVR Chemie à AVR
Nuts; esta indemnização de arrendamento incluirá todos os outros custos da AVR Chemie, exceptuando os acrescentos à reserva C2 (por estarem ligados a uma situação anterior), e terá em conta um aumento de 5% para efeitos
fiscais;
— A AVR Holding financiará em grande parte a AVR Chemie e a AVR Nuts; para tal, será contabilizada uma taxa de juro
de 4,891% (em 2002 e 2003);
— As atribuições dos custos da AVR Holding estão igualmente contabilizadas; para 2002, elevam se a 4,3 milhões de
euros. Para 2002 e 2003, estas atribuições incluem igualmente um montante de 400 000 euros para custos comerciais, que não se repetem após 2003;
— Um contrato de prestação de serviços estabelece as condições para a prestação de serviços entre as várias filiais da
AVR. Os preços de transferência baseiam-se, na maior parte, em preços de custos determinados com base no método
dos custos por actividade (activity based costing) e nos preços de mercado;
— Não será constituída qualquer reserva para os custos de demolição, dado que o pagamento destas despesas é garantido
pela AVR (70%) e pelo Estado (30%);
— Não será constituída qualquer reserva para os despedimentos de pessoal, visto que as actividades da empresa continuam, e que os riscos financeiros relacionados com quaisquer despedimentos futuros continuarão a incumbir à
empresa. O Estado nunca poderá ser considerado responsável por custos futuros relacionados com os despedimentos
de pessoal em caso de cessação das actividades da AVR Nuts. O Estado nunca poderá ser considerado responsável por
quaisquer indemnizações por despedimento que possam vir a ter de ser pagas em virtude da cessação das actividades
e/ou do termo do contrato com a AVR;
— A AVR Holding é responsável pelos resultados negativos e pelas consequências decorrentes do não-cumprimento de
determinados requisitos em matéria de qualidade, segurança e ambiente; ao avaliar esses resultados, as autoridades
terão em conta os requisitos ambientais alterados (foi autorizada uma única excepção bem definida, que poderá ser
discutida com o Estado);
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— Certas disposições especiais previam a possibilidade de um aumento do montante do auxílio em três situações
específicas relacionadas com: 1) a temperatura autorizada na câmara de pós-combustão; 2) a possibilidade de realizar
economias potenciais utilizando combustíveis secundários ainda por testar; e 3) a questão jurídica da eventual
obrigatoriedade de pagar impostos sobre o consumo de resíduos oleosos.

Resultados

2002
pré-determinados

2003
pré-determinados

2003
reais

2004
pré-determinados

Receitas provenientes dos resíduos FTR

29,3

30,4

22,8

15,9

Receitas provenientes dos resíduos C2

0,5

0,5

1,2

1,2

Receitas provenientes do vapor

0,6

0,7

0,7

0,4

30,5

31,6

24,7

17,5

Matérias primas e matérias auxiliares e
energia

3,8

3,9

3,0

2,4

Deposição dos resíduos em aterro

2,0

2,1

1,2

1,0

Receitas totais

Tratamento/armazenamento

2,0

2,1

1,8

0,5

Custos de transporte

0,2

0,2

0,3

0,2

Total dos custos variáveis

8,0

8,2

6,4

4,1

Custos com o pessoal

3,8

4,0

4,2

3,6

Pessoal de terceiros

0,3

0,3

0,7

0,4

Manutenção

7,8

8,1

7,0

6,0

–

–

0,7

0,2

Reserva para despedimentos
Reservas operacionais
Custos gerais
Total dos custos fixos directos

–

–

–

–

0,6

0,6

2,4

0,8

12,5

12,9

15,0

11,0

Custos calculados pela AVR Holding

4,3

4,0

2,8

3,6

Outros custos indirectos

5,4

5,6

3,9

3,8

Total dos custos fixos indirectos

9,8

9,6

6,7

7,4

Arrendamento calculado pela AVR
Chemie

2,0

3,5

3,7

3,1

Amortização

0,1

0,2

0,2

0,5

Juros

0,2

0,0

0,6

0,3

Défice de exploração

1,6

2,9

7,8

8,9

Os custos da AVR Holding que são parcialmente contabilizados no orçamento são, entre outros, os custos relativos a
segurança, cantina, administração, instalações comuns, gestão e TIC. Os custos calculados pela AVR Holding baseiam-se em estimativas pormenorizadas.
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ANEXO II
QUESTÕES A TER EM CONTA NO CONTROLO A POSTERIORI DA AUSÊNCIA DE SOBRECOMPENSAÇÃO
Orçamento de funcionamento de 2004, 2005 e 2006
— Receitas reais e custos reais
Compensação por investimentos acordados, desde que estes ainda não tenham sido amortizados
— Controlo da relação directa existente entre cada um dos investimentos e o serviço de interesse económico geral
— Receitas provenientes da venda dos activos em questão e lucros provenientes da utilização contínua para outros fins.
Compensação pelos custos do encerramento antecipado
— Custos efectivos com despedimentos antecipados: indicação do regime laboral (a tempo inteiro ou a tempo parcial) do
trabalhador em questão no que diz respeito ao serviço de interesse económico geral, pagamentos efectivos aos
trabalhadores em questão, duração efectiva dos pagamentos relacionados com a sua substituição dentro ou fora da
AVR.
— Custos fixos recorrentes: despesas gerais dos FTR: verificação da adequação da cobertura em falta (gemiste dekkingen) e
da não-obtenção da mesma por outros meios; verificação dos custos de contabilidade, jurídicos e bancários efectivos;
verificação dos custos efectivos de outros elementos.
— Custos fixos recorrentes: segurança, cantina, aquisições, instalações administrativas situadas na Professor Gerbrandyweg: custos efectivos do transporte de electricidade com base na data real da cessação ou aquisição das instalações à
Eneco; custos de que abdicou relativos ao arrendamento de escritórios, etc., tendo em conta as receitas provenientes
da respectiva reutilização efectiva; verificação da adequação da cobertura em falta (gemiste dekkingen) para a função de
aquisição do restaurante, do armazém e para a segurança, e da não obtenção da mesma por outros meios;
— Custos fixos recorrentes: infra estruturas de TIC: verificação da não-obtenção por outros meios da cobertura em falta
(gemiste dekkingen) para as infra-estruturas de TIC;
— Custos fixos recorrentes: custos com pessoal: custos efectivos da central telefónica e das linhas alugadas;
— Custos fixos recorrentes: aluguer/leasing de equipamento: cobertura em falta efectiva de camiões e empilhadoras
especializados e receitas efectivas da respectiva venda ou utilização alternativa dentro da AVR;
— Custos fixos recorrentes: outros custos gerais: custos efectivos e redução efectiva dos custos relacionados com contratos de manutenção e limpeza;
— Custos fixos recorrentes
Garantia
— Controlo dos custos efectivos de desmantelamento e manutenção pós-encerramento ligados ao desmantelamento e à
descontaminação das instalações directamente utilizadas para o serviço de interesse económico geral.
O controlo inclui um cálculo que mostra que o auxílio não resulta numa taxa de rendibilidade mais elevada do que a das
obrigações do Tesouro neerlandês, acrescida de dois pontos percentuais.
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ANEXO III
Informações relativas à execução da decisão da Comissão no Processo C-43/2003 – Países Baixos: Auxílio ao
funcionamento a favor da AVR para o tratamento de resíduos perigosos
1. Cálculo do montante a recuperar
1.1 Fornecer os seguintes dados relativos aos montantes do auxílio estatal ilegal colocados à disposição do beneficiário:

Data(s) do(s)
pagamento(s) (°)

Montante do
auxílio (*)

Moeda

Identidade do beneficiário

AVR IW

(°) Data(s) em que o auxílio (ou partes do mesmo) foi colocado à disposição do beneficiário. (Utilizar linhas diferentes nos casos
em que uma medida consista em diversas prestações e reembolsos)
(*) Montante do auxílio colocado à disposição do beneficiário (em equivalente subvenção bruto)

Observações:
1.2 Queira indicar pormenorizadamente como serão calculados os juros a pagar sobre o montante do auxílio a
reembolsar.
2. Medidas previstas e já adoptadas para recuperar o auxílio
2.1 Queira indicar pormenorizadamente as medidas previstas e as medidas já adoptadas para proceder à imediata e
efectiva recuperação do auxílio. Especificar as medidas alternativas previstas na legislação nacional para a recuperação de auxílios. Especificar, se for caso disso, a base jurídica das medidas previstas/adoptadas.
2.2 Em que data estará completada a recuperação?
3. Recuperação já efectuada
3.1 Queira fornecer os seguintes pormenores relativamente aos montantes de auxílio que foram recuperados do
beneficiário:

Data(s) em que o auxílio foi reembolsado

Montante do auxílio
reembolsado

Moeda

Identidade do beneficiário

AVR IW

3.2 Anexar os documentos comprovativos do reembolso dos montantes de auxílio especificados no quadro do
ponto 3.1.
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CE) n.o 2032/2003 da Comissão, de 4 de Novembro de 2003, relativo à segunda
fase do programa de trabalho de 10 anos mencionado no n.o 2 do artigo 16.o da Directiva 98/8/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à colocação de produtos biocidas no mercado e que altera o
Regulamento (CE) n.o 1896/2000
(«Jornal Oficial da União Europeia» L 307 de 24 de Novembro de 2003)
Na página 32, no anexo I, na linha referente ao «5-cloro-2-(4-clorfenoxi)fenol», na segunda coluna respeitante ao número
CE:
em vez de: «418-890-8»,
deve ler-se: «429-290-0».
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Número
CE

PT01

PT02

PT03

PT04

PT05

6

PT06

7

PT07

8

PT08

9

PT09

10

PT10

Em todas as linhas referentes ao «5-cloro-2-(4-clorfenoxi)fenol», o número CE é substituído por «429-290-0».

66603-10-9

Número CAS

11

PT11

12

PT12

13»

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

PT

2) Na página 31, anexo IV:

«1-Óxido de ciclohexil-hidroxidiazeno,
sal de potássio

Designação (EINECS
e/ou outras)

ii) A linha referente ao «1-óxido de ciclo-hexil-hidroxidiazeno, sal de potássio» é substituída pelo seguinte:

i) Na linha referente ao «5-cloro-2-(4-clorfenoxi)fenol», o número CE é substituído por «429-290-0»;

1) Na página 6, anexo II:

(«Jornal Oficial da União Europeia» L 178 de 9 de Julho de 2005)

Rectificação ao Regulamento (CE) n.o 1048/2005 da Comissão, de 13 de Junho de 2005, que altera o Regulamento
(CE) n.o 2032/2003 relativo à segunda fase do programa de trabalho de 10 anos mencionado no n.o 2 do artigo
16.o da Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à colocação de produtos biocidas no
mercado
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