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II
(Actos não legislativos)

REGULAMENTOS
REGULAMENTO (UE) N.o 379/2010 DA COMISSÃO
de 4 de Maio de 2010
que altera os anexos I, II e III do Regulamento (CEE) n.o 3030/93 do Conselho relativo ao regime
comum aplicável às importações de certos produtos têxteis originários de países terceiros
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
n.o

3030/93 do Conse
Tendo em conta o Regulamento (CEE)
lho, de 12 de Outubro de 1993, relativo ao regime comum
aplicável às importações de certos produtos têxteis originários
de países terceiros (1), e, nomeadamente, o seu artigo 19.o,

(3)

O Regulamento (CEE) n.o 3030/93 deve, por conse
guinte, ser alterado em conformidade.

(4)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité dos Têxteis ins
tituído pelo artigo 17.o do Regulamento (CEE)
n.o 3030/93,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1)

As disposições do regime comum aplicável às importa
ções de certos produtos têxteis originários de países ter
ceiros devem ser actualizadas a fim de ter em conta uma
série de evoluções recentes neste domínio.

(2)

O acordo bilateral entre a Comunidade Europeia e a
República do Usbequistão sobre o comércio de produtos
têxteis expirou em 31 de Dezembro de 2004. Para in
cluir o sector dos têxteis e do vestuário no âmbito do
Acordo de Parceria e Cooperação, deve ser suprimido o
sistema de vigilância em vigor.

Artigo 1.o
Os anexos I, II e III do Regulamento (CEE) n.o 3030/93 são
alterados em conformidade com o anexo do presente regula
mento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publi
cação no Jornal Oficial da União Europeia.
É aplicável a partir de 5 de Maio de 2010.

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

Feito em Bruxelas, em 4 de Maio de 2010.
Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO

(1) JO L 275 de 8.11.1993, p. 1.
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ANEXO
Os anexos I, II e III do Regulamento (CEE) n.o 3030/93 são alterados do seguinte modo:
1. A nota de rodapé número 1 do anexo I passa a ter a seguinte redacção:
«(1) NB: Abrange apenas as categorias 1 a 114, com excepção da Federação da Rússia e da Sérvia, relativamente às
quais estão abrangidas as categorias 1 a 161.»
2. O anexo II passa a ter a seguinte redacção:
«ANEXO II
PAÍSES DE EXPORTAÇÃO REFERIDOS NO ARTIGO 1.o
Rússia
Sérvia»;
3. O anexo III é alterado do seguinte modo:
a) No artigo 28.o, o n.o 6 passa a ter a seguinte redacção:
«6.

Esse número é constituído pelos seguintes elementos:

— duas letras para identificar o país de exportação, a saber:
— Sérvia = RS,
— duas letras para identificar o Estado-Membro ou o grupo de Estados-Membros de destino, ou seja:
— AT = Áustria
— BG = Bulgária
— BL = Benelux
— CY = Chipre
— CZ = República Checa
— DE = República Federal da Alemanha
— DK = Dinamarca
— EE = Estónia
— GR = Grécia
— ES = Espanha
— FI = Finlândia
— FR = França
— GB = Reino Unido
— HU = Hungria
— IE = Irlanda
— IT = Itália
— LT = Lituânia
— LV = Letónia
— MT = Malta
— PL = Polónia
— PT = Portugal
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— RO = Roménia
— SE = Suécia
— SI = Eslovénia
— SK = Eslováquia,
— um número com um algarismo para identificar o ano a que se refere o contingente ou o ano de registo no caso
dos produtos enunciados no quadro A do presente anexo, correspondente ao último algarismo do ano em
questão, por exemplo, “9” para 2009 e “0” para 2010,
— um número de dois algarismos para identificar o serviço do país de exportação que emitiu o documento,
— um número com cinco algarismos, seguindo uma numeração contínua de 00001 a 99999, atribuído ao Estado-Membro de destino.»
b) O quadro A é substituído por:
«QUADRO A
O quadro foi suprimido.»
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REGULAMENTO (UE) N.o 380/2010 DA COMISSÃO
de 30 de Abril de 2010
relativo à classificação de certas mercadorias na Nomenclatura Combinada
A COMISSÃO EUROPEIA,

(4)

É oportuno que as informações pautais vinculativas, emi
tidas pelas autoridades aduaneiras dos Estados-Membros
em matéria de classificação de mercadorias na Nomen
clatura Combinada e que não estejam em conformidade
com as disposições estabelecidas no presente regula
mento, possam continuar a ser invocadas pelos seus ti
tulares durante um período de três meses, em conformi
dade com o artigo 12.o, n.o 6, do Regulamento (CEE)
n.o 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992,
que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (2).

(5)

As disposições do presente regulamento estão em con
formidade com o parecer do Comité do Código Adua
neiro,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conse
lho, de 23 de Julho de 1987, relativo à Nomenclatura Pautal e
Estatística e à Pauta Aduaneira Comum (1) e, nomeadamente, o
seu artigo 9.o, n.o 1, alínea a),
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

A fim de assegurar a aplicação uniforme da Nomencla
tura Combinada anexa ao Regulamento (CEE)
n.o 2658/87, importa adoptar disposições relativas à clas
sificação de mercadorias que figuram no anexo do pre
sente regulamento.
O Regulamento (CEE) n.o 2658/87 fixa as Regras Gerais
para a interpretação da Nomenclatura Combinada. Essas
regras aplicam-se igualmente a qualquer nomenclatura
que retome a Nomenclatura Combinada, parcialmente
ou acrescentando-lhe eventualmente subdivisões, e que
está estabelecida por regulamentações comunitárias espe
cíficas com vista à aplicação de medidas pautais ou de
outras medidas no âmbito do comércio de mercadorias.
Em aplicação das referidas Regras Gerais, as mercadorias
descritas na coluna 1 do quadro que figura no anexo
devem ser classificadas nos códigos NC correspondentes,
indicados na coluna 2, por força dos fundamentos indi
cados na coluna 3 do referido quadro.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As mercadorias descritas na coluna 1 do quadro em anexo
devem ser classificadas na Nomenclatura Combinada nos códi
gos NC correspondentes, indicados na coluna 2 do referido
quadro.
Artigo 2.o
As informações pautais vinculativas emitidas pelas autoridades
aduaneiras dos Estados-Membros que não estão em conformi
dade com o direito estabelecido pelo presente regulamento po
dem continuar a ser invocadas, de acordo com o disposto no
artigo 12.o, n.o 6, do Regulamento (CEE) n.o 2913/92, durante
um período de três meses.
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia se
guinte 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 30 de Abril de 2010.
Pela Comissão,
pelo Presidente,
Algirdas ŠEMETA

Membro da Comissão

(1) JO L 256 de 7.9.1987, p. 1.

(2) JO L 302 de 19.10.1992, p. 1.
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ANEXO

Designação das mercadorias

Classificação
(Código NC)

Fundamentos

(1)

(2)

(3)

Comprimidos de 1 772 mg, acondicionados para venda
a retalho, composto cada um deles por (% em peso):

2106 90 92

— Carbonato de cálcio

88,9

(equivalente a 630 mg de cálcio),
— Amido

3,5

— Hidroxipropilmetilcelulose

2,7

— Crospovidona

1,9

— Maltodextrina

1,3

— Óleo mineral

1,2.

Adicionalmente, cada comprimido tem um conteúdo de
7 μg [= 284 UI (unidades internacionais)] de vitamina
D3 (colecalciferol). Estão presentes outras substâncias
em quantidades inferiores a 1,0 % do peso.
A dose diária recomendada no rótulo é de um com
primido por dia.
De acordo com a informação que figura no rótulo, o
produto é utilizado como tratamento preventivo, por
exemplo, contra a osteoporose e para reforçar os ossos.

A classificação é determinada pelas disposi
ções das Regras Gerais 1 e 6 para a interpre
tação da Nomenclatura Combinada, pela Nota
1 do capítulo 28, pela Nota complementar 1
do capítulo 30 e pelo descritivo dos códigos
NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92.
Devido à presença de substâncias que não são
abrangidas pela Nota 1, alíneas a), d) ou e) do
capítulo 28, o produto deve ser excluído deste
Capítulo.
O nível de minerais ou de vitaminas (cálcio e
vitamina D3) ingeridos de acordo com a dose
diária recomendada indicada no rótulo não é
significativamente superior à dose diária reco
mendada para conservar a saúde ou o bem-estar geral. Portanto, o produto não cumpre o
requisito estabelecido na Nota complementar
1 do capítulo 30, último parágrafo, e não
pode ser classificado na posição SH 3004
(ver igualmente as notas explicativas da No
menclatura Combinada do capítulo 30, Nota
complementar 1, ponto 3).
Dadas as suas características, o produto deve,
portanto, ser classificado como uma prepara
ção alimentícia da posição SH 2106.
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REGULAMENTO (UE) N.o 381/2010 DA COMISSÃO
de 4 de Maio de 2010
que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de
certos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1234/2007 do Conse
lho, de 22 de Outubro de 2007, que estabelece uma organiza
ção comum dos mercados agrícolas e disposições específicas
para certos produtos agrícolas (Regulamento «OCM única») (1),

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1580/2007 da Comis
são, de 21 de Dezembro de 2007, que estabelece, no sector das
frutas e produtos hortícolas, regras de execução dos Regulamen
tos (CE) n.o 2200/96, (CE) n.o 2201/96 e (CE) n.o 1182/2007
do Conselho (2), nomeadamente o n.o 1 do artigo 138.o,

Considerando o seguinte:
O Regulamento (CE) n.o 1580/2007 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 aos períodos constantes da parte A do seu
Anexo XV,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os valores forfetários de importação referidos no artigo 138.o
do Regulamento (CE) n.o 1580/2007 são fixados no anexo do
presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 5 de Maio de 2010.

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

Feito em Bruxelas, em 4 de Maio de 2010.
Pela Comissão,
pelo Presidente,
Jean-Luc DEMARTY

Director-Geral da Agricultura
e do Desenvolvimento Rural

(1) JO L 299 de 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 de 31.12.2007, p. 1.
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ANEXO
Valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos
hortícolas
(EUR/100 kg)
Código NC

Código países terceiros

(1)

Valor forfetário de importação

0702 00 00

JO
MA
TN
TR
ZZ

68,6
75,0
121,9
85,4
87,7

0707 00 05

MA
MK
TR
ZZ

64,9
64,0
122,1
83,7

0709 90 70

TR
ZZ

89,0
89,0

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

40,9
59,0
46,9
47,4
55,5
49,9

0805 50 10

TR
ZA
ZZ

70,5
71,6
71,1

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

87,9
74,6
80,4
75,4
22,1
121,7
124,1
82,7
86,8
84,0

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n.o 1833/2006 da Comissão (JO L 354 de 14.12.2006, p. 19). O código «ZZ»
representa «outras origens».
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DECISÕES
DECISÃO DA COMISSÃO
de 30 de Abril de 2010
que altera a Decisão 92/216/CEE no que respeita à publicação da lista de autoridades coordenadoras
para concursos equinos
[notificada com o número C(2010) 2630]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2010/256/UE)
mar os restantes Estados-Membros e o público acerca da
utilização das possibilidades previstas no artigo 4.o, n.o 2,
primeiro travessão, daquela directiva e dos critérios para
a distribuição dos fundos previstos no artigo 4.o, n.o 2,
segundo travessão.

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 90/428/CEE do Conselho, de 26 de
Junho de 1990, relativa às trocas de equídeos destinados a
concursos e que estabelece as condições de participação nesses
concursos (1), e, nomeadamente, o seu artigo 4.o, n.o 3,

(5)

Tal como se verifica noutros domínios da legislação da
União Europeia nos quais a Directiva 2008/73/CE intro
duziu procedimentos de informação com base na inter
net, considera-se necessário que a Comissão auxilie os
Estados-Membros e o público no acesso a essa informa
ção, fornecendo um sítio web no qual os Estados-Mem
bros estabelecem uma ligação aos respectivos sítios na
cionais.

(6)

Os Estados-Membros devem dispor de tempo suficiente
para criar os seus sítios web nacionais. Assim, as altera
ções introduzidas pela presente decisão devem aplicar-se
a partir de 1 de Maio de 2010.

(7)

Por conseguinte, a Decisão 92/216/CEE deve ser alterada
em conformidade.

(8)

As medidas previstas na presente decisão estão em con
formidade com o parecer do Comité Zootécnico Per
manente,

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

A Directiva 90/428/CEE define as condições das trocas
de equídeos destinados a concursos e as condições da sua
participação nesses concursos. Nomeadamente, o seu
artigo 4.o, n.o 2, prevê possibilidades de os Estados-Mem
bros reservarem, por intermédio dos organismos oficial
mente aprovados ou reconhecidos para o efeito, uma
certa percentagem do montante dos ganhos ou benefícios
que possam derivar de certos concursos ou tipos de
concursos referidos naquele artigo, para a protecção, pro
moção e melhoramento da criação.
Em conformidade com o artigo 1.o, n.o 2, da Decisão
92/216/CEE da Comissão, de 26 de Março de 1992,
relativa à recolha de dados respeitantes aos concursos
de equídeos referidos no n.o 2 do artigo 4.o da Directiva
90/428/CEE (2), os Estados-Membros devem comunicar à
Comissão o nome e o endereço da autoridade coordena
dora designada para recolher os dados necessários respei
tantes aos concursos e à distribuição de fundos, tal como
previsto no artigo 4.o, n.o 2, da Directiva 90/428/CEE,
para publicação pela Comissão.
A Directiva 2008/73/CE do Conselho, de 15 de Julho de
2008, que simplifica procedimentos de elaboração de
listas e de publicação de informações nos domínios ve
terinário e zootécnico (3), alterou, entre outras disposi
ções, o artigo 4.o, n.o 2, da Directiva 90/428/CEE, con
ferindo aos Estados-Membros a obrigação de disponibili
zar a informação recolhida sob sua responsabilidade.
Em conformidade com o artigo 4.o, n.o 2, da Directiva
90/428/CE, compete agora a cada Estado-Membro infor

(1) JO L 224 de 18.8.1990, p. 60.
(2) JO L 104 de 22.4.1992, p. 77.
(3) JO L 219 de 14.8.2008, p. 40.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
No artigo 1.o da Directiva 92/216/CEE, o n.o 2 passa a ter a
seguinte redacção:
«2.
Cada Estado-Membro comunicará, num sítio web, à
Comissão, aos restantes Estados-Membros e ao público em
geral o nome e o endereço da autoridade coordenadora de
signada em conformidade com o n.o 1.
3.
Por forma a assistir os Estados-Membros na disponibi
lização desta informação, a Comissão estabelecerá um sítio
web, a partir do qual cada Estado-Membro instituirá uma
ligação ao seu sítio web nacional, criado em conformidade
com o n.o 2.
Os Estados-Membros fornecerão as referidas ligações à Co
missão até 30 Abril 2010.».
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Artigo 2.o

A presente decisão é aplicável a partir de 1 de Maio de 2010.
Artigo 3.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 30 de Abril de 2010.
Pela Comissão
John DALLI

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 30 de Abril de 2010
relativa ao apuramento das contas dos organismos pagadores da Estónia, Chipre, Letónia, Lituânia,
Malta, Polónia e Eslováquia referentes às despesas no domínio das medidas de desenvolvimento
rural financiadas pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) no que respeita ao exercício
financeiro de 2009
[notificada com o número C(2010) 2825]
(Apenas fazem fé os textos nas línguas estónia, grega, inglesa, letã, lituana, maltesa, polaca e eslovaca)

(2010/257/UE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

(4)

No que respeita às despesas relativas ao desenvolvimento
rural abrangidas pelo artigo 7.o, n.o 2, do Regulamento
(CE) n.o 27/2004 da Comissão, de 5 de Janeiro de 2004,
que estabelece normas transitórias de execução do Regu
lamento (CE) n.o 1257/1999 do Conselho no que diz
respeito ao financiamento pelo FEOGA, secção Garantia,
das medidas de desenvolvimento rural para a República
Checa, a Estónia, Chipre, a Letónia, a Lituânia, a Hungria,
Malta, a Polónia, a Eslovénia e a Eslováquia (4), o resul
tado da decisão de apuramento das contas deve ser de
duzido ou adicionado aos pagamentos posteriores efec
tuados pela Comissão.

(5)

À luz das verificações efectuadas, as contas anuais e os
documentos que as acompanham permitem à Comissão
decidir, relativamente a certos organismos pagadores, da
integralidade, exactidão e veracidade das contas transmiti
das. A discriminação destes montantes foi feita no rela
tório de síntese apresentado ao Comité do Fundo simul
taneamente com a presente decisão.

(6)

À luz das verificações efectuadas, as informações trans
mitidas por certos organismos pagadores requerem inves
tigações adicionais, pelo que as suas contas não podem
ser apuradas pela presente decisão.

(7)

No que respeita às despesas relativas ao desenvolvimento
rural abrangidas pelo Regulamento (CE) n.o 27/2004, os
montantes recuperáveis ou pagáveis a título da decisão de
apuramento das contas devem ser deduzidos ou adicio
nados a pagamentos posteriores.

(8)

Em conformidade com o artigo 30.o, n.o 2, do Regula
mento (CE) n.o 1290/2005, a presente decisão não pre
judica decisões ulteriores da Comissão que excluam do
financiamento da União Europeia despesas que não te
nham sido efectuadas em conformidade com as regras da
União Europeia,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1290/2005 do Conse
lho, de 21 de Junho de 2005, relativo ao financiamento da
política agrícola comum (1), e, nomeadamente, os seus artigos
30.o e 39.o,
Após consulta do Comité dos Fundos Agrícolas,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

Com base nas contas anuais das despesas no domínio das
medidas de desenvolvimento rural, acompanhadas das
informações necessárias, apresentadas pela Estónia, Chi
pre, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia e Eslováquia, devem
ser apuradas as contas dos organismos pagadores referi
dos no artigo 6.o, n.o 2, do Regulamento (CE)
n.o 1290/2005. O apuramento abrange a integralidade,
a exactidão e a veracidade das contas transmitidas, à luz
dos relatórios elaborados pelos organismos de certifica
ção.
Expiraram os prazos concedidos à Estónia, Chipre, Letó
nia, Lituânia, Malta, Polónia e Eslováquia, referidos no
artigo 7.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 885/2006
da Comissão, que estabelece as regras de execução do
Regulamento (CE) n.o 1290/2005 do Conselho no res
peitante à acreditação dos organismos pagadores e de
outros organismos e ao apuramento das contas do
FEAGA e do Feader (2), para apresentação à Comissão
dos documentos referidos no artigo 8.o, n.o 1, alínea c),
do Regulamento (CE) n.o 1290/2005 e no artigo 7.o,
n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 885/2006 (3).
A Comissão verificou as informações transmitidas e, an
tes de 31 de Março de 2010, comunicou os resultados
das suas verificações à Estónia, Chipre, Letónia, Lituânia,
Malta, Polónia e Eslováquia, acompanhados das alterações
necessárias.

(1) JO L 209 de 11.8.2005, p. 1.
(2) JO L 171 de 23.6.2006, p. 90.
(3) Ver nota de pé-de-página 2.

(4) JO L 5 de 9.1.2004, p. 36.
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ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
Sem prejuízo do artigo 2.o, são apuradas pela presente decisão
as contas dos organismos pagadores dos Estados-Membros re
ferentes às despesas no domínio do desenvolvimento rural fi
nanciadas pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA)
no que respeita ao exercício financeiro de 2009.
Os montantes recuperáveis de cada Estado-Membro ou pagáveis
a cada Estado-Membro a título da presente decisão, no domínio
das medidas de desenvolvimento rural aplicáveis na Estónia, em
Chipre, na Letónia, na Lituânia, em Malta, na Polónia e na
Eslováquia, são fixados nos anexos I e II.
Artigo 2.o
Relativamente ao exercício financeiro de 2009, as contas dos
organismos pagadores dos Estados-Membros indicados no
anexo III, no domínio das medidas de desenvolvimento rural
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aplicáveis na Estónia, em Chipre, na Letónia, na Lituânia, em
Malta, na Polónia e na Eslováquia, são dissociadas da presente
decisão e serão objecto de uma decisão de apuramento poste
rior.
Artigo 3.o
A República da Estónia, a República de Chipre, a República da
Letónia, a República da Lituânia, a República de Malta, a Repú
blica da Polónia e a República Eslovaca são as destinatárias da
presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 30 de Abril de 2010.

Pela Comissão
Dacian CIOLOȘ

Membro da Comissão

PT
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ANEXO I
APURAMENTO DAS CONTAS DOS ORGANISMOS PAGADORES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 — DESPESAS DESENVOLVIMENTO RURAL FEAGA NOS NOVOS
ESTADOS-MEMBROS
Montante a recuperar ou a pagar ao Estado-Membro
2009 — Despesa para os
organismos pagadores cujas contas
são
apuradas

= total dos pa
gamentos inter
= despesa decla
médios reem
rada na declaração bolsados ao Es
anual
tado-Membro
para o exercício
financeiro

EM

a

EE
CY
LV
LT
MT
PL
SK

dissociadas

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

9 474 074,82
2 607 932,10
4 033 561,97
5 102 120,76
12 361 738,57
7 348 431,19

b

0,00

Total a + b

Redu
ções

Total

c= a + b

d

e = c + d

0,00
9 474 074,82
2 607 932,10
4 033 561,97
5 102 120,76
12 361 738,57
7 348 431,19

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
9 474 074,82
2 607 932,10
4 033 561,97
5 102 120,76
12 361 738,57
7 348 431,19

Pagamentos
intermédios
Montante a
reembolsados
recuperar ou a
ao Estadopagar ao Estado-Membro para
-Membro (*)
o exercício
financeiro

f

g = e – f

0,00
0,00
0,00 9 474 074,82
0,00 2 607 932,10
0,00 4 033 561,97
457 469,86 4 644 650,90
0,00 12 361 738,57
0,00 7 348 431,19

(*) Como os pagamentos atingiram 95 % do plano financeiro para todos os Estados-Membros, os saldos serão pagos no fecho do
programa.

EM

EE
CY
LV
LT
MT
PL
SK

Montantes pagos, mas ainda por apurar, para a execução do programa [Artigo 32.o do Regulamento (CE) n.o 1260/1999 do
Conselho]

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

24 080 000,00
11 968 000,00
52 496 000,00
78 320 000,00
4 304 000,00
458 624 000,00
63 536 000,00

PT
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ANEXO II
DESPESAS APURADAS POR MEDIDA DE DESENVOLVIMENTO RURAL FEAGA PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2009 NOS NOVOS ESTADOS-MEMBROS
DIFERENÇAS ENTRE AS CONTAS ANUAIS E AS DECLARAÇÕES DE DESPESAS
CHIPRE
N.o

Medidas

Despesas 2009 anexo
I coluna «a»

Reduções anexo I
coluna «d»

Montante apurado
para 2009 anexo I
coluna «e»

i

ii

iii = i + ii

1

Apoio aos investimentos na gestão dos resíduos
animais

2 171 324,36

2 171 324,36

2

Incentivo à melhoria e ao desenvolvimento

2 808 953,00

2 808 953,00

3

Incentivo à constituição de agrupamentos de produ
tores

100 000,00

100 000,00

4

Promoção da formação profissional dos agricultores

214 482,99

214 482,99

5

Assistência técnica e aconselhamento aos agriculto
res

114 647,20

114 647,20

6

Reforma antecipada

119 962,87

119 962,87

7

Apoio à instalação de jovens agricultores

1 355 000,00

1 355 000,00

8

Cumprimento das normas da UE

1 059 306,78

1 059 306,78

9

Adopção de medidas agro-ambientais

– 35 501,90

– 35 501,90

10

Medidas agro-ambientais para protecção dos valores
naturais

– 30 271,74

– 30 271,74

11

Florestação

2 371,79

2 371,79

12

Melhoramento infra-estruturas
mento pecuária

0,00

0,00

13

Zonas desfavorecidas

1 040,45

1 040,45

14

Apoio aos regimes de qualidade

276 389,31

276 389,31

15

Apoio à transformação tradicional em pequena es
cala

271 178,37

271 178,37

16

Protecção das paisagens agrícolas e tradicionais

152 497,44

152 497,44

17

Protecção c/incêndios florestais e outras catástrofes
naturais

369 758,71

369 758,71

18

Florestação de terras não agrícolas

295 623,90

295 623,90

19

Melhoramento do processo de colheita

– 854,30

– 854,30

20

Assistência técnica à execução, acompanhamento

62 239,78

62 239,78

21

Assistência técnica a iniciativas colectivas ao nível
local

165 925,81

165 925,81

Total

9 474 074,82

para

desenvolvi

0,00

9 474 074,82

PT
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LETÓNIA
Medidas

No

1

Reforma antecipada

2

Agrupamentos de produtores

3

Apoio a explorações de semi-subsistência

4

Cumprimento das normas

5

Medidas agro-ambientais

6

Despesas 2009 anexo
I coluna «a»

Reduções anexo I
coluna «d»

Montante apurado
para 2009 anexo I
coluna «e»

i

ii

iii = i + ii

– 1 195,73

– 1 195,73

0,00

0,00

– 264,78

– 264,78

423 612,67

423 612,67

1 853 096,73

1 853 096,73

Zonas desfavorecidas

– 13 412,76

– 13 412,76

7

Assistência técnica

391 805,87

391 805,87

8

Obrigações transferidas do período de programação
anterior

0,00

0,00

9

Afectação de recursos aos pagamentos únicos por
superfície

– 45 709,90

– 45 709,90

Total

2 607 932,10

0,00

2 607 932,10

LITUÂNIA
No

Medidas

1

Medidas agro-ambientais

2

Zonas desfavorecidas e zonas com condicionantes
ambientais

3

Cumprimento das normas

4

Florestação de terras agrícolas

5

Reforma antecipada

6

Despesas 2009 anexo
I coluna «a»

Reduções anexo I
coluna «d»

Montante apurado
para 2009 anexo I
coluna «e»

i

ii

iii = i + ii

3 561 291,02

3 561 291,02

– 2 954,63

– 2 954,63

– 204 331,89

– 204 331,89

30 628,19

30 628,19

104 338,87

104 338,87

Apoio às explorações de semi-subsistência em rees
truturação

– 8 179,78

– 8 179,78

7

Outras medidas

96 659,66

96 659,66

8

Assistência técnica

455 049,09

455 049,09

9

Pagamentos directos nacionais complementares

1 061,44

1 061,44

Total

4 033 561,97

0,00

4 033 561,97

MALTA
No

1

Medidas

Zonas desfavorecidas

Despesas 2009 anexo
I coluna «a»

Reduções anexo I
coluna «d»

Montante apurado
para 2009 anexo I
coluna «e»

i

ii

iii = i + ii

– 5 448,47

– 5 448,47

PT
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Despesas 2009 anexo
I coluna «a»

Reduções anexo I
coluna «d»

Montante apurado
para 2009 anexo I
coluna «e»

i

ii

iii = i + ii

2

Medidas agro-ambientais

1 635 984,94

1 635 984,94

3

Cumprimento das normas

1 098 668,34

1 098 668,34

4

Agrupamentos de produtores

0,00

0,00

5

Assistência técnica

865 308,32

865 308,32

6

Auxílio nacional complementar

0,00

0,00

7

Agricultores/criadores a tempo inteiro ad hoc

1 507 607,63

1 507 607,63

Total

5 102 120,76

0,00

5 102 120,76

POLÓNIA
Medidas

No

Despesas 2009 anexo
I coluna «a»

Reduções anexo I
coluna «d»

Montante apurado
para 2009 anexo I
coluna «e»

i

ii

iii = i + ii

1

Reforma antecipada

– 115 562,12

– 115 562,12

2

Apoio a explorações de semi-subsistência

– 782 545,72

– 782 545,72

3

Zonas desfavorecidas

– 3 314 036,52

– 3 314 036,52

4

Compromissos agro-ambientais e bem-estar dos ani
mais

– 449 096,77

– 449 096,77

5

Florestação

– 68 801,15

– 68 801,15

6

Cumprimento das normas da UE

– 2 128 574,31

– 2 128 574,31

7

Agrupamentos de produtores

0,00

0,00

8

Assistência técnica

19 304 548,86

19 304 548,86

9

Pagamentos directos complementares

– 80 324,22

– 80 324,22

Projectos aprovados ao abrigo do Reg. (CE)
n.o 1268/1999

– 3 869,48

– 3 869,48

Total

12 361 738,57

10

0,00

12 361 738,57

ESLOVÁQUIA
No

Medidas

1

Investimentos em explorações agrícolas

2

Formação

3

Zonas desfavorecidas e zonas com condicionantes
ambientais

4

Cumprimento das normas

5

Apoio agro-ambiental

Despesas 2009 anexo
I coluna «a»

Reduções anexo I
coluna «d»

Montante apurado
para 2009 anexo I
coluna «e»

i

ii

iii = i + ii

320 353,71

320 353,71

8 185,24

8 185,24

16 450,87

16 450,87

405 119,68

405 119,68

0,00

0,00

PT
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No

Medidas

6

Melhoramento da transformação e comercialização
prod. agríc.

7

Gestão florestal

8

Florestação de terras agrícolas

9

Emparcelamento

5.5.2010

Despesas 2009 anexo
I coluna «a»

Reduções anexo I
coluna «d»

Montante apurado
para 2009 anexo I
coluna «e»

i

ii

iii = i + ii

151 516,81

151 516,81

0,00

0,00

126 911,56

126 911,56

30 933,37

30 933,37

0,00

0,00

248 306,32

248 306,32

10

Diversificação das actividades agrícolas

11

Apoio a explorações de semi-subsistência

12

Agrupamentos de produtores

1 308 323,39

1 308 323,39

13

Assistência técnica incluindo avaliação

4 128 723,81

4 128 723,81

14

Pagamentos directos complementares

9 051,97

9 051,97

901

Investimentos em explorações agrícolas, Reg. (CE)
n.o 1268/1999

0,00

0,00

905

Apoio agro-ambiental — projectos aprovados, Reg.
(CE) n.o 1268/1999

594 554,46

594 554,46

907

Gestão florestal — projectos aprovados, Reg. (CE)
n.o 1268/1999

0,00

0,00

912

Agrupamentos produtores — projectos aprovados,
Reg. (CE) n.o 1268/1999

0,00

0,00

Total

7 348 431,19

0,00

7 348 431,19

ANEXO III
APURAMENTO DAS CONTAS DOS ORGANISMOS PAGADORES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 — DESPESAS DESENVOLVIMENTO RURAL FEAGA NOS NOVOS
ESTADOS-MEMBROS
Lista dos organismos pagadores cujas contas são dissociadas e serão objecto de uma decisão posterior
Estado-Membro

Organismo pagador

Estónia

PRIA
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 30 de Abril de 2010
relativa ao apuramento das contas dos organismos pagadores dos Estados-Membros referentes às
despesas financiadas pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) no que respeita ao
exercício financeiro de 2009
[notificada com o número C(2010) 2828]
(2010/258/UE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

(5)

As informações transmitidas por certos organismos pa
gadores requerem investigações adicionais e as suas con
tas não podem ser apuradas pela presente decisão. Os
organismos pagadores em causa constam do anexo II.

(6)

Nos termos do artigo 9.o, n.o 4, do Regulamento (CE)
n.o 883/2006, as eventuais superações de prazos ocorri
das nos meses de Agosto, Setembro e Outubro são to
madas em consideração na decisão de apuramento das
contas. Algumas das despesas declaradas por certos Esta
dos-Membros nesses meses em 2009 foram efectuadas
após os prazos aplicáveis. A presente decisão deve, por
tanto, fixar as reduções correspondentes.

(7)

A Comissão, em aplicação do artigo 17.o do Regula
mento (CE) n.o 1290/2005 e do artigo 9.o do Regula
mento (CE) n.o 883/2006, já reduziu ou suspendeu cer
tos pagamentos mensais sobre a contabilização de des
pesas do exercício financeiro de 2009. A fim de evitar
reembolsos prematuros ou temporários dos montantes
em causa, é conveniente não os reconhecer na presente
decisão e analisá-los mais aprofundadamente no âmbito
do procedimento de apuramento da conformidade pre
visto no artigo 31.o do Regulamento (CE)
n.o 1290/2005.

(8)

Nos termos do artigo 32.o, n.o 5, do Regulamento (CE)
n.o 1290/2005, se a recuperação das irregularidades não
se tiver realizado no prazo de quatro anos após a data do
primeiro auto administrativo ou judicial ou no prazo de
oito anos, caso a recuperação seja objecto de uma acção
perante as jurisdições nacionais, as consequências finan
ceiras da ausência de recuperação são assumidas em 50 %
pelo Estado-Membro em causa. O artigo 32.o, n.o 3, do
mesmo regulamento obriga os Estados-Membros a, jun
tamente com as contas anuais, enviarem à Comissão um
mapa recapitulativo dos processos de recuperação inicia
dos na sequência de irregularidades. As regras de execu
ção relativas à obrigação de comunicação dos montantes
a recuperar pelos Estados-Membros estão enunciadas no
Regulamento (CE) n.o 885/2006 (3). O anexo III desse
regulamento estabelece o quadro que devia ser trans
mitido em 2010 pelos Estados-Membros. Com base
nos quadros preenchidos pelos Estados-Membros, a Co
missão deve decidir das consequências financeiras da não
recuperação das irregularidades com mais de quatro e
oito anos, respectivamente. A presente decisão não pre
judica futuras decisões de conformidade ao abrigo do
artigo 32.o, n.o 8, do Regulamento (CE) n.o 1290/2005.

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1290/2005 do Conse
lho, de 21 de Junho de 2005, relativo ao financiamento da
política agrícola comum (1), e, nomeadamente, os seus artigos
30.o e 32.o,
Após consulta do Comité dos Fundos Agrícolas,
Considerando o seguinte:
30.o

(1)

do Regulamento (CE)
Nos termos do artigo
n.o 1290/2005, a Comissão, com base nas contas anuais
apresentadas pelos Estados-Membros, acompanhadas das
informações necessárias ao seu apuramento, dos certifi
cados relativos à integralidade, exactidão e veracidade das
contas transmitidas e dos relatórios elaborados pelos or
ganismos de certificação, apura as contas dos organismos
pagadores referidos no artigo 6.o desse regulamento.

(2)

Em conformidade com o artigo 5.o, n.o 1, segundo pará
grafo, do Regulamento (CE) n.o 883/2006 da Comissão,
de 21 de Junho de 2006, que estabelece regras de exe
cução do Regulamento (CE) n.o 1290/2005 do Conselho,
no que diz respeito à manutenção das contas dos orga
nismos pagadores, às declarações de despesas e de recei
tas e às condições de reembolso das despesas no âmbito
do FEAGA e do Feader (2), as despesas contabilizadas a
título do exercício de 2009 são as efectuadas pelos Esta
dos-Membros entre 16 de Outubro de 2008 e 15 de
Outubro de 2009.

(3)

A Comissão verificou as informações transmitidas pelos
Estados-Membros e, antes de 31 de Março de 2010,
comunicou-lhes os resultados das suas verificações,
acompanhados das alterações necessárias.

(4)

As contas anuais e os documentos que as acompanham
permitem à Comissão decidir, relativamente a certos or
ganismos pagadores, da integralidade, exactidão e veraci
dade das contas anuais transmitidas. O anexo I enumera
os montantes apurados por Estado-Membro e os mon
tantes a recuperar ou a pagar aos Estados-Membros.

(1) JO L 209 de 11.8.2005, p. 1.
(2) JO L 171 de 23.6.2006, p. 1.

(3) JO L 171 de 23.6.2006, p. 90.
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(9)

(10)
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Nos termos do artigo 32.o, n.o 6, do Regulamento (CE)
n.o 1290/2005, os Estados-Membros podem decidir não
proceder à recuperação. Essa decisão só pode ser tomada
quando o conjunto dos custos incorridos e dos custos
previsíveis da recuperação forem superiores ao montante
a recuperar ou quando a recuperação se revelar impossí
vel devido à insolvência do devedor ou das pessoas juri
dicamente responsáveis pela irregularidade, verificada e
aceite de acordo com o direito nacional do Estado-Mem
bro em causa. Se a referida decisão for tomada no prazo
de quatro anos após a data do primeiro auto adminis
trativo ou judicial ou no prazo de oito anos, caso a
recuperação seja objecto de uma acção perante as juris
dições nacionais, as consequências financeiras da não
recuperação são assumidas em 100 % pelo orçamento
comunitário. O mapa recapitulativo referido no
artigo 32.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1290/2005
indica os montantes relativamente aos quais o Estado-Membro decidiu não proceder à recuperação, bem
como a justificação da sua decisão. Esses montantes
não são imputados aos Estados-Membros em causa e
são, por conseguinte, assumidos pelo orçamento comu
nitário. A presente decisão não prejudica futuras decisões
de conformidade ao abrigo do artigo 32.o, n.o 8, do
referido regulamento.
Em conformidade com o artigo 30.o, n.o 2, do Regula
mento (CE) n.o 1290/2005, a presente decisão não pre
judica decisões ulteriores da Comissão que excluam do
financiamento da União Europeia despesas que não te
nham sido efectuadas em conformidade com as regras da
União Europeia,
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organismos pagadores dos Estados-Membros referentes às des
pesas financiadas pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia
(FEAGA) no que respeita ao exercício de 2009.

Os montantes recuperáveis de cada Estado-Membro ou pagáveis
a cada Estado-Membro a título da presente decisão, incluindo os
montantes resultantes da aplicação do artigo 32.o, n.o 5, do
Regulamento (CE) n.o 1290/2005, são fixados no anexo I.

Artigo 2.o
Relativamente ao exercício financeiro de 2009, as contas dos
organismos pagadores dos Estados-Membros indicados no
anexo II referentes às despesas financiadas pelo FEAGA são
dissociadas da presente decisão e serão objecto de uma decisão
de apuramento de contas posterior.

Artigo 3.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, 30 de Abril de 2010.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o

Pela Comissão

Com excepção dos organismos pagadores referidos no
artigo 2.o, são apuradas pela presente decisão as contas dos

Dacian CIOLOȘ

Membro da Comissão
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ANEXO I
APURAMENTO DAS CONTAS DOS ORGANISMOS PAGADORES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009
Montante a recuperar ou a pagar ao Estado-Membro

PT

2009 - Despesa/Receita afectada para os organismos pagadores
cujas contas são
EM

apuradas

dissociadas

= despesa/receita afectada de
clarada na declaração anual

= total da despesa/receita
afectada nas declarações
mensais

a

b

Total a + b

Reduções e suspensões
para todo o exercício
financeiro (1)

Reduções em
conformidade com o
artigo 32.o do Regula
mento (CE) n.o 1290/
/2005

Total incluindo redu
ções e suspensões

c= a + b

d

e

f= c+ d + e

Pagamentos feitos aos Montante a recuperar
Estados-Membros para do (-) ou a pagar ao (+)
Estado-Membro (2)
o exercício financeiro

g

h = f –g

787 979 123,50

0,00

787 979 123,50

– 369 703,64

– 464 520,05

787 144 899,81

787 398 266,69

– 253 366,88

BG

EUR

220 774 471,11

0,00

220 774 471,11

0,00

0,00

220 774 471,11

220 995 609,16

– 221 138,05

CZ

EUR

506 176 216,20

0,00

506 176 216,20

0,00

0,00

506 176 216,20

506 185 267,69

– 9 051,49

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 805 769,98

– 805 769,98

0,00

– 805 769,98

DK

EUR

924 610 973,79

0,00

924 610 973,79

– 3 921,96

0,00

924 607 051,83

924 309 000,47

298 051,36

DE

EUR

5 235 842 777,85

654 682 281,26

5 890 525 059,11

– 1 989 043,44

– 461 916,14

5 888 074 099,53

5 888 016 608,23

57 491,30

EE

EUR

54 532 997,07

0,00

54 532 997,07

0,00

0,00

54 532 997,07

54 532 997,07

0,00

IE

EUR

1 319 888 602,56

0,00

1 319 888 602,56

– 133 757,17

– 169 220,35

1 319 585 625,04

1 318 985 522,43

600 102,61

EL

EUR

2 448 777 557,15

0,00

2 448 777 557,15

– 8 813 778,63

– 394 282,85

2 439 569 495,67

2 443 278 830,80

– 3 709 335,13

ES

EUR

6 068 452 138,54

0,00

6 068 452 138,54

– 4 759 740,96

– 3 785 162,40

6 059 907 235,18

6 067 513 907,29

– 7 606 672,11

FR

EUR

9 040 383 523,43

0,00

9 040 383 523,43

– 2 526 945,78

– 5 990 134,76

9 031 866 442,89

9 037 172 967,68

– 5 306 524,79

IT

EUR

1 945 287 961,84

2 782 810 861,76

4 728 098 823,60

0,00

– 2 430 132,07

4 725 668 691,53

4 728 063 868,22

– 2 395 176,69

CY

EUR

36 926 483,63

0,00

36 926 483,63

– 320 385,91

0,00

36 606 097,72

36 606 097,72

0,00

LV

EUR

109 931 833,57

0,00

109 931 833,57

0,00

0,00

109 931 833,57

109 975 523,36

– 43 689,79

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

– 18,50

– 18,50

0,00

– 18,50

LT

EUR

221 723 843,05

0,00

221 723 843,05

0,00

0,00

221 723 843,05

221 715 676,12

8 166,93

LU

EUR

34 886 290,40

0,00

34 886 290,40

0,00

– 4 560,61

34 881 729,79

34 693 249,95

188 479,84
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BE

b

c= a + b

d

e

f= c+ d + e

g

h = f –g

930 754 775,93

0,00

930 754 775,93

0,00

0,00

930 754 775,93

930 434 925,76

319 850,17

MT

EUR

3 563 547,18

0,00

3 563 547,18

0,00

0,00

3 563 547,18

3 564 387,18

– 840,00

NL

EUR

1 046 983 725,26

0,00

1 046 983 725,26

0,00

– 677 834,96

1 046 305 890,30

1 046 370 034,94

– 64 144,64

AT

EUR

708 684 112,26

0,00

708 684 112,26

0,00

– 169 195,85

708 514 916,41

708 571 648,36

– 56 731,95

PL

EUR

1 855 200 357,31

0,00

1 855 200 357,31

0,00

0,00

1 855 200 357,31

1 855 245 584,31

– 45 227,00

PT

EUR

724 724 520,34

0,00

724 724 520,34

– 382 516,50

– 8 047 049,82

716 294 954,02

723 611 900,95

– 7 316 946,93

RO

EUR

0,00

575 930 420,08

575 930 420,08

0,00

0,00

575 930 420,08

575 930 420,08

0,00

SI

EUR

102 542 439,28

0,00

102 542 439,28

0,00

0,00

102 542 439,28

102 613 790,15

– 71 350,87

SK

EUR

252 970 915,01

0,00

252 970 915,01

0,00

0,00

252 970 915,01

252 901 885,76

69 029,25

FI

EUR

599 673 974,61

0,00

599 673 974,61

0,00

– 10 920,77

599 663 053,84

599 685 951,54

– 22 897,70

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 107 975,40

– 107 975,40

0,00

– 107 975,40

SE

EUR

724 143 091,81

0,00

724 143 091,81

– 13 177,13

0,00

724 129 914,68

724 281 824,45

– 151 909,77

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

– 86 696,06

– 86 696,06

0,00

– 86 696,06

UK

EUR

3 292 001 049,95

0,00

3 292 001 049,95

– 3 779 242,68

0,00

3 288 221 807,27

3 294 688 038,59

– 6 466 231,32

EM

Despesa (3)

Receita afectada (3)

05 07 01 06
i

Fundo «açúcar»

Artigo 32.o (= e)

Despesa (4)

Receita afectada (4)

6701

05 02 16 02

6803

6702

j

k

l

m

Total (= h)
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EUR

PT

HU
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a

n = i+ j+ k + l + m

EUR

211 153,17

0,00

0,00

0,00

– 464 520,05

– 253 366,88

BG

EUR

– 6 044,39

– 215 093,66

0,00

0,00

0,00

– 221 138,05

CZ

EUR

– 9 051,49

0,00

0,00

0,00

0,00

– 9 051,49

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 805 769,98

– 805 769,98

DK

EUR

298 051,36

0,00

0,00

0,00

0,00

298 051,36

DE

EUR

519 407,44

0,00

0,00

0,00

– 461 916,14

57 491,30

EE

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IE

EUR

1 988 434,35

– 1 219 111,39

0,00

0,00

– 169 220,35

600 102,61
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BE

j

k

l

m

n = i+ j+ k + l + m

– 3 313 301,75

– 1 750,53

0,00

0,00

– 394 282,85

– 3 709 335,13

ES

EUR

– 3 782 850,58

– 38 659,13

0,00

0,00

– 3 785 162,40

– 7 606 672,11

FR

EUR

683 609,97

0,00

0,00

0,00

– 5 990 134,76

– 5 306 524,79

IT

EUR

34 955,38

0,00

0,00

0,00

– 2 430 132,07

– 2 395 176,69

CY

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LV

EUR

– 41 844,99

– 1 844,80

0,00

0,00

0,00

– 43 689,79

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

– 18,50

– 18,50

LT

EUR

8 166,93

0,00

0,00

0,00

0,00

8 166,93

LU

EUR

193 040,45

0,00

0,00

0,00

– 4 560,61

188 479,84

HU

EUR

319 850,17

0,00

0,00

0,00

0,00

319 850,17

MT

EUR

0,00

– 840,00

0,00

0,00

0,00

– 840,00

NL

EUR

613 690,32

0,00

0,00

0,00

– 677 834,96

– 64 144,64

AT

EUR

112 463,90

0,00

0,00

0,00

– 169 195,85

– 56 731,95

PL

EUR

– 42 965,36

– 2 261,64

0,00

0,00

0,00

– 45 227,00

PT

EUR

730 102,89

0,00

0,00

0,00

– 8 047 049,82

– 7 316 946,93

RO

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

EUR

– 71 350,87

0,00

0,00

0,00

0,00

– 71 350,87

SK

EUR

69 071,36

– 42,11

0,00

0,00

0,00

69 029,25

FI

EUR

– 11 976,93

0,00

0,00

0,00

– 10 920,77

– 22 897,70

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 107 975,40

– 107 975,40

SE

EUR

– 151 909,77

0,00

0,00

0,00

0,00

– 151 909,77

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

– 86 696,06

– 86 696,06

UK

EUR

– 6 175 353,20

– 290 878,12

0,00

0,00

0,00

– 6 466 231,32

(1)
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As reduções e suspensões são as tidas em conta no sistema de pagamento, às quais se adicionam, nomeadamente, as correcções por incumprimento dos prazos de pagamento em Agosto, Setembro e Outubro de 2009.
(2) No cálculo do montante a recuperar ou a pagar ao Estado-Membro, o montante considerado é o total da declaração anual no que se refere às despesas apuradas (col. a) ou o total das declarações mensais no que respeita às despesas
disssociadas (col. b).
Taxa de câmbio aplicável: artigo 7.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 883/2006.
(3) Se a parcela das receitas afectadas for favorável ao Estado-Membro, terá de ser declarada na rubrica 05 07 01 06.
(4) Se a parcela das receitas afectadas do fundo do açúcar for favorável ao Estado-Membro, terá de ser declarada na rubrica 05 02 16 02
NB: Nomenclatura 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803

Jornal Oficial da União Europeia

EUR

PT

EL

5.5.2010

i
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ANEXO II
APURAMENTO DAS CONTAS DOS ORGANISMOS PAGADORES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 — FEAGA
Lista dos organismos pagadores cujas contas são dissociadas e serão objecto de uma decisão posterior
Estado-Membro

Organismo pagador

Alemanha

Baden-Württemberg
Hessen
IBH
Helaba

Itália

AGEA
ARBEA

Roménia

PIAA

5.5.2010
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 4 de Maio de 2010
que autoriza a República Francesa a celebrar um acordo com o Principado do Mónaco para que as
transferências de fundos entre a República Francesa e o Principado do Mónaco sejam tratadas como
transferências de fundos dentro da República Francesa, em conformidade com o Regulamento (CE)
n.o 1781/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho
[notificada com o número C(2010) 2634]
(Apenas faz fé o texto em língua francesa)

(2010/259/UE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

(4)

O Principado do Mónaco não faz parte do território da
Comunidade determinado em conformidade com o
artigo 52.o do Tratado da União Europeia e o
artigo 355.o do Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeia, mas celebrou um acordo monetário
com a Comunidade Europeia, representada pela Repú
blica Francesa. Com base no Acordo de 26 de Dezembro
de 2001, o Principado do Mónaco tem o direito de
utilizar o euro como moeda oficial e de conceder o
estatuto de curso legal às notas e moedas em euros.
Por conseguinte, o Principado do Mónaco cumpre os
critérios estabelecidos no artigo 17.o, n.o 1, alínea a),
do Regulamento (CE) n.o 1781/2006.

(5)

Os prestadores de serviços de pagamento no Principado
do Mónaco participam directamente nos sistemas de pa
gamento e liquidação da República Francesa, nomeada
mente CORE, Target2-Banque de France ou ESES France
(Euroclear Settlement for Euronext-zone Securities). Por
conseguinte, cumprem o critério estabelecido no
artigo 17.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (CE)
n.o 1781/2006.

(6)

O Principado do Mónaco incorporou no seu sistema
jurídico disposições que correspondem às do Regula
mento (CE) n.o 1781/2006, nomeadamente através da
Ordonnance Souveraine n.o 1630, de 30 de Abril de 2008,
que altera a Ordonnance Souveraine n.o 631, de 10 de
Agosto de 2006, relativa à participação das instituições
financeiras na luta contra o branqueamento de capitais e
o financiamento do terrorismo.

(7)

As Ordonnances Souveraines n.os 1674 e 1675, de 10 de
Junho de 2008, relativas ao congelamento de bens, no
meadamente no contexto da luta contra o financiamento
do terrorismo, garantem a aplicação no Principado do
Mónaco de medidas adequadas para impor sanções finan
ceiras às entidades ou pessoas que constam das listas das
Nações Unidas ou da União Europeia.

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1781/2006 do Parla
mento Europeu e do Conselho, de 15 de Novembro de 2006,
relativo às informações sobre o ordenante que acompanham as
transferências de fundos (1), e, nomeadamente, o seu artigo 17.o,

Tendo em conta o pedido da República Francesa,

Considerando o seguinte:

(1)

Em 28 de Novembro de 2007, a República Francesa,
ao abrigo do artigo 17.o do Regulamento (CE)
n.o 1781/2006, solicitou uma derrogação para as trans
ferências de fundos entre o Principado do Mónaco e a
República Francesa.

(2)

Nos termos do artigo 17.o, n.o 2, do Regulamento (CE)
n.o 1781/2006, as transferências de fundos entre o Prin
cipado do Mónaco e a República Francesa foram tratadas,
provisoriamente, como transferências de fundos dentro
da República Francesa, a partir de 4 de Dezembro
de 2007.

(3)

Na reunião do Comité de Prevenção do Branqueamento
de Capitais e do Financiamento do Terrorismo realizada
em 17 de Dezembro de 2009, os Estados-Membros fo
ram informados de que a Comissão considerava ter re
cebido as informações necessárias à apreciação do pedido
apresentado pela República Francesa.

(1) JO L 345 de 8.12.2006, p. 1.
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(8)

(9)
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A Lei n.o 1362, de 3 de Agosto de 2009, relativa à luta
contra o branqueamento de capitais, o financiamento do
terrorismo e a corrupção, revogou e substituiu a Lei
n.o 1162, de 7 de Julho de 1993, relativa à participação
de organismos financeiros na luta contra o branquea
mento de capitais e o financiamento do terrorismo. A
nova lei, em conjugação com a Ordonnance Souveraine
n.o 2318, de 3 de Agosto de 2009, corrige as lacunas
identificadas no relatório de 2008, relativo ao Principado
do Mónaco, elaborado, no contexto da terceira ronda de
avaliação mútua, pelo Comité restrito dos peritos de ava
liação das medidas contra o branqueamento de capitais e
o financiamento do terrorismo (MONEYVAL); assegura
que o Principado do Mónaco dispõe de um regime de
combate ao branqueamento de capitais equivalente ao
aplicado no território francês, no respeitante às trans
ferências de fundos.
Deste modo, o Principado do Mónaco adoptou as nor
mas estabelecidas no Regulamento (CE) n.o 1781/2006 e
exige a aplicação destas pelos seus prestadores de serviços
de pagamento, cumprindo assim o critério estabelecido
no artigo 17.o, n.o 1, alínea c), do referido regulamento.

(11)

5.5.2010

As medidas previstas na presente decisão estão em con
formidade com o parecer do Comité de Prevenção do
Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Ter
rorismo,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A República Francesa é autorizada a celebrar um acordo com o
Principado do Mónaco para que as transferências de fundos
entre esse Principado e a República Francesa sejam tratadas
como transferências de fundos dentro da República Francesa,
para os fins do Regulamento (CE) n.o 1781/2006.
Artigo 2.o
A República Francesa é a destinatária da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 4 de Maio de 2010.
Pela Comissão

(10)

Por conseguinte, justifica-se conceder à República Fran
cesa a derrogação solicitada.

Michel BARNIER

Membro da Comissão

5.5.2010
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 4 de Maio de 2010
relativa ao plano de segurança para o funcionamento do Sistema de Informação sobre Vistos
(2010/260/UE)
cação entre o VIS Central e as interfaces nacionais du
rante a fase de desenvolvimento (3), definiu as exigências
aplicáveis à rede do VIS em termos de serviços de segu
rança.

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 767/2008 do Parla
mento Europeu e do Conselho, de 9 de Julho de 2008, relativo
ao Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) e ao intercâmbio
de dados entre os Estados-Membros sobre os vistos de curta
duração («Regulamento VIS») (1), nomeadamente o artigo 32.o,
n.o 4,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

O artigo 32.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 767/2008
determina que a autoridade de gestão deve tomar as
medidas necessárias para atingir os objectivos em matéria
de segurança relativamente ao funcionamento do VIS
previstos no n.o 2 do mesmo artigo, incluindo a adopção
do plano de segurança.
O artigo 26.o, n.o 4, do Regulamento (CE) n.o 767/2008
prevê que, durante um período transitório antes de a
autoridade de gestão assumir as suas funções, a Comissão
é responsável pela gestão operacional do VIS.
O Regulamento (CE) n.o 45/2001 do Parlamento Euro
peu e do Conselho (2) aplica-se ao tratamento dos dados
pessoais a realizar pela Comissão no contexto das suas
responsabilidades de gestão operacional do VIS.
O artigo 26.o, n.o 7, do Regulamento (CE) n.o 767/2008
determina que, no caso de a Comissão delegar as suas
responsabilidades durante o período transitório antes de
a autoridade de gestão assumir as suas funções, deve
assegurar que essa delegação não tem repercussões nega
tivas em relação a qualquer mecanismo de controlo efi
caz, instituído ao abrigo do direito da União, quer se
trate do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas ou
da Autoridade Europeia para a Protecção de Dados.

(7)

O artigo 27.o do Regulamento (CE) n.o 767/2008 prevê
que o VIS Central principal, que executa funções de su
pervisão técnica e administração, está localizado em Es
trasburgo (França) e que o VIS Central de salvaguarda,
capaz de assegurar todas as funcionalidades do VIS Cen
tral principal em caso de falha deste último, está locali
zado em Sankt Johann im Pongau (Áustria).

(8)

Devem ser definidos os papéis dos responsáveis pela
segurança a fim de assegurar uma resposta rápida e efi
ciente a quaisquer incidentes de segurança e que estes são
objecto de relatórios.

(9)

Deve ser criada uma política de segurança que descreva
todos os aspectos técnicos e organizacionais em confor
midade com as disposições da presente decisão.

(10)

Devem ser tomadas medidas para assegurar o nível de
segurança adequado para o funcionamento do VIS,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.o
Objecto
A presente decisão estabelece a organização e as medidas de
segurança (plano de segurança) na acepção do artigo 32.o, n.o 3,
do Regulamento (CE) n.o 767/2008.

CAPÍTULO II
(5)

(6)

A autoridade de gestão deve estabelecer o seu próprio
plano de segurança relativo ao VIS quando assumir as
suas funções.
A Decisão 2008/602/CE da Comissão, de 17 de Junho de
2008, que estabelece a arquitectura física e os requisitos
das interfaces nacionais e da infra-estrutura de comuni

(1) JO L 218 de 13.8.2008, p. 60.
(2) JO L 8 de 12.1.2001, p. 1.

ORGANIZAÇÃO,

RESPONSABILIDADES
INCIDENTES

E

GESTÃO

DE

Artigo 2.o
Tarefas da Comissão
1.
A Comissão aplica e controla a eficácia das medidas de
segurança para o VIS Central e para a infra-estrutura de comu
nicação referida na presente decisão.
(3) JO L 194 de 23.7.2008, p. 3.
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2.
A Comissão designa, de entre os seus funcionários, um
responsável pela segurança do sistema. O responsável pela se
gurança do sistema é nomeado pelo director-geral da Direcção-Geral da Justiça, da Liberdade e da Segurança da Comissão. As
tarefas do responsável pela segurança do sistema incluem, em
especial:

vem ser evitados os conflitos de interesses entre as funções
inerentes à execução destas tarefas e quaisquer outras funções
oficiais. Através de um número de telefone e endereço de con
tacto únicos, será possível contactar a qualquer momento o
responsável local pela segurança ou o seu subordinado de ser
viço.

a) Preparar, actualizar e rever a política de segurança, em con
formidade com o artigo 7.o da presente decisão;

4.
O responsável local pela segurança do VIS Central executa
as tarefas inerentes às medidas de segurança a adoptar nos
sistemas VIS Centrais principal e de salvaguarda, dentro dos
limites do n.o 1, incluindo, em especial:

b) Controlar a eficácia da aplicação dos procedimentos de se
gurança do VIS Central e da infra-estrutura de comunicação;
c) Contribuir para a elaboração do relatório de segurança refe
rido no artigo 50.o, n.os 3 e 4, do Regulamento (CE)
n.o 767/2008;
d) Executar tarefas de coordenação e assistência nas verificações
e auditorias realizadas pela Autoridade Europeia para a Pro
tecção de Dados referidas no artigo 42.o do Regulamento
(CE) n.o 767/2008;

a) Realizar as tarefas operacionais de segurança local, incluindo
auditorias à barreira de segurança (firewall), testes regulares de
segurança, auditorias e relatórios;
b) Verificar a eficácia do plano de continuidade das actividades
e assegurar a realização de exercícios regulares;
c) Recolher elementos de prova e comunicar ao responsável
pela segurança do sistema qualquer incidente que possa ter
impacto na segurança do VIS Central ou da infra-estrutura
de comunicação;

e) Verificar se a presente decisão e a política de segurança são
correcta e integralmente aplicadas pelos contratantes, in
cluindo subcontratantes, que estejam por qualquer forma
implicados na gestão e funcionamento do VIS;

d) Informar o responsável pela segurança do sistema no caso de
a política de segurança dever ser alterada;

f) Manter uma lista dos pontos de contacto nacionais únicos
para segurança do VIS e partilhá-la com os responsáveis
locais pela segurança do VIS Central e da infra-estrutura de
comunicação.

e) Verificar se a presente decisão e a política de segurança são
aplicadas pelos contratantes, incluindo subcontratantes, que
estejam por qualquer forma implicados na gestão e funcio
namento do VIS Central;

Artigo 3.o

f) Assegurar que o pessoal está consciente das suas obrigações
e verificar a aplicação da política de segurança;

Responsável local pela segurança do VIS Central
1.
Sem prejuízo do disposto no artigo 8.o, a Comissão de
signa, de entre os seus funcionários, um responsável local pela
segurança do VIS Central. Devem ser evitados os conflitos de
interesses entre as funções de responsável local pela segurança e
quaisquer outras funções oficiais. O responsável local pela se
gurança do VIS Central é nomeado pelo director-geral da Di
recção-Geral da Justiça, da Liberdade e da Segurança da Comis
são.
2.
O responsável local pela segurança do VIS Central asse
gura que as medidas de segurança referidas na presente decisão
são aplicadas e que os procedimentos de segurança são respei
tados no VIS Central principal. No que diz respeito ao VIS
Central de salvaguarda, o responsável local pela segurança do
VIS Central assegura que as medidas de segurança referidas na
presente decisão são aplicadas, com excepção das referidas no
artigo 10.o, e que os respectivos procedimentos de segurança
são respeitados.
3.
O responsável local pela segurança do VIS Central pode
delegar algumas das suas tarefas no pessoal subordinado. De

g) Acompanhar os desenvolvimentos em matéria de segurança
das TI e assegurar que o pessoal dispõe da formação ade
quada;
h) Preparar a informação e opções subjacentes à definição, ac
tualização e revisão da política de segurança nos termos do
artigo 7.o.
Artigo 4.o
Responsável

local

pela segurança
de comunicação

da

infra-estrutura

1.
Sem prejuízo do disposto no artigo 8.o, a Comissão de
signa, de entre os seus funcionários, um responsável local pela
segurança da infra-estrutura de comunicação. Devem ser evita
dos os conflitos de interesses entre as funções de responsável
local pela segurança e quaisquer outras funções oficiais. O res
ponsável local pela segurança da infra-estrutura de comunicação
é nomeado pelo director-geral da Direcção-Geral da Justiça, da
Liberdade e da Segurança da Comissão.
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2.
O responsável local pela segurança da infra-estrutura de
comunicação verifica o funcionamento da infra-estrutura de
comunicação e assegura que as medidas de segurança são apli
cadas e os procedimentos de segurança respeitados.

3.
O responsável local pela segurança da infra-estrutura de
comunicação pode delegar algumas das suas tarefas no pessoal
subordinado. Devem ser evitados os conflitos de interesses entre
as funções inerentes à execução destas tarefas e quaisquer outras
funções oficiais. Através de um número de telefone e endereço
de contacto únicos, será possível contactar a qualquer momento
o responsável local pela segurança ou o seu subordinado de
serviço.

4.
O responsável local pela segurança da infra-estrutura de
comunicação executa as tarefas inerentes às medidas de segu
rança relativas à infra-estrutura de comunicação, incluindo, em
especial:

a) Realizar todas as tarefas operacionais de segurança relativas à
infra-estrutura de comunicação, incluindo auditorias à bar
reira de segurança (firewall), testes regulares de segurança,
auditorias e relatórios;
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Artigo 5.o
Incidentes de segurança

1.
Qualquer acontecimento que tenha ou possa ter impacto
na segurança do funcionamento do VIS e que possa causar-lhe
danos é considerado um incidente de segurança, nomeadamente
quando possa ter havido acesso aos dados ou quando a dispo
nibilidade, integridade e confidencialidade dos dados tenham ou
possam ter sido postas em causa.
2.
A política de segurança define procedimentos de recupe
ração em caso de incidente. Os incidentes de segurança são
geridos por forma a assegurar uma resposta rápida, eficaz e
adequada, em conformidade com a política de segurança.
3.
As informações relativas a um incidente de segurança que
tenha ou possa ter impacto no funcionamento do VIS num
Estado-Membro ou na disponibilidade, integridade e confiden
cialidade dos dados VIS registados por um Estado-Membro são
facultadas ao Estado-Membro em causa. Os incidentes de segu
rança são comunicados ao responsável pela protecção de dados
da Comissão.
Artigo 6.o
Gestão de incidentes

b) Verificar a eficácia do plano de continuidade das actividades
e assegurar a realização de exercícios regulares;

c) Recolher elementos de prova e comunicar ao responsável
pela segurança do sistema qualquer incidente que possa ter
impacto na segurança da infra-estrutura de comunicação, do
VIS Central ou dos sistemas nacionais;

d) Informar o responsável pela segurança do sistema no caso de
a política de segurança dever ser alterada;

e) Verificar se a presente decisão e a política de segurança são
aplicadas pelos contratantes, incluindo subcontratantes, que
estejam por qualquer forma implicados na gestão da infra-estrutura de comunicação;

f) Assegurar que o pessoal está consciente das suas obrigações
e verificar a aplicação da política de segurança;

g) Acompanhar os desenvolvimentos em matéria de segurança
das TI e assegurar que o pessoal dispõe da formação ade
quada;

h) Preparar a informação e opções subjacentes à definição, ac
tualização e revisão da política de segurança nos termos do
artigo 7.o.

1.
Sempre que necessário, Todos os membros do pessoal e
contratantes envolvidos no desenvolvimento, gestão ou funcio
namento do VIS devem registar e comunicar ao responsável
pela segurança do sistema ou ao responsável local pela segu
rança do VIS Central ou ao responsável local pela segurança da
infra-estrutura de comunicação, consoante o caso, quaisquer
constatações ou suspeitas de problemas de segurança no fun
cionamento do VIS.
2.
Caso detecte qualquer incidente que tenha ou possa ter
impacto na segurança do funcionamento do VIS, o responsável
local pela segurança do VIS Central ou o responsável local pela
segurança da infra-estrutura de comunicação deve informar o
mais rapidamente possível o responsável pela segurança do
sistema e, se necessário, o ponto de contacto nacional único
para a segurança do VIS, quando este existir no Estado-Membro
em questão, devendo fazê-lo por escrito ou, em caso de extrema
urgência, através de outros canais de comunicação. O relatório
deve conter a descrição do incidente de segurança, o nível de
risco, as eventuais consequências e as medidas que foram ou
devem ser adoptadas para atenuar o risco.
3.
Quaisquer elementos relativos ao incidente de segurança
são imediatamente salvaguardados pelo responsável local pela
segurança do VIS Central ou pelo responsável local pela segu
rança da infra-estrutura de comunicação, consoante o caso. Na
medida do possível, nos termos das disposições aplicáveis à
protecção dos dados, essas provas são disponibilizadas ao res
ponsável pela segurança do sistema, a seu pedido.
4.
São criados mecanismos de comunicação que assegurem a
circulação da informação sobre os resultados quando o inci
dente tiver sido tratado e terminado.
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CAPÍTULO III
MEDIDAS DE SEGURANÇA

Artigo 7.o
Política de segurança
1.
O director-geral da Direcção-Geral da Justiça, da Liberdade
e da Segurança estabelece, actualiza e revê regularmente uma
política de segurança vinculativa, em conformidade com a pre
sente decisão. A política de segurança prevê, de forma porme
norizada, os procedimentos e medidas de protecção contra
ameaças à disponibilidade, integridade e confidencialidade do
VIS, incluindo um plano de emergência, a fim de assegurar o
nível adequado de segurança, conforme previsto na presente
decisão. A política de segurança deve respeitar a presente deci
são.
2.
A política de segurança é baseada numa avaliação dos
riscos. As medidas descritas na política de segurança devem
ser proporcionais aos riscos identificados.
3.
A avaliação dos riscos e da política de segurança serão
actualizadas sempre que a evolução tecnológica, a identificação
de novas ameaças ou quaisquer outras circunstâncias o tornem
necessário. Em todo o caso, a política de segurança é revista
numa base anual, para assegurar que continua a responder ade
quadamente à última avaliação dos riscos, a quaisquer outras
evoluções tecnológicas ou ameaças recentemente identificadas
ou a outras circunstâncias relevantes.
4.
A política de segurança é elaborada pelo responsável pela
segurança do sistema, em coordenação com o responsável local
pela segurança do VIS Central e o responsável local pela segu
rança da infra-estrutura de comunicação.
Artigo 8.o
Aplicação das medidas de segurança
1.
A realização das tarefas e a aplicação dos requisitos esta
belecidos na presente decisão e na política de segurança, in
cluindo a tarefa de designar um responsável local pela segu
rança, pode ser objecto de subcontratação ou confiada a orga
nismos privados ou públicos.
2.
Neste caso, a Comissão deve assegurar, através de acordos
juridicamente vinculativos, que os requisitos estabelecidos na
presente decisão e na política de segurança são integralmente
respeitados. Em caso de delegação ou subcontratação da tarefa
de designar um responsável local pela segurança, a Comissão
deve assegurar, através de acordos juridicamente vinculativos,
que será consultada relativamente à pessoa a designar para
esta função.
Artigo 9.o
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2.
Nos perímetros de segurança devem ser definidas áreas
seguras para proteger os componentes físicos (bens), incluindo
o equipamento informático, os suportes de dados e consolas, os
planos e outros documentos sobre o VIS, bem como os gabi
netes e outros locais de trabalho do pessoal envolvido no fun
cionamento do VIS. Estas áreas seguras devem ser protegidas
por controlos de entrada adequados, para assegurar que só o
pessoal autorizado pode ter acesso. O trabalho nas áreas seguras
deve estar sujeito a regras de segurança pormenorizadas estabe
lecidas na política de segurança.
3.
Deve ser prevista e instalada a segurança física dos gabi
netes, salas e instalações. Os pontos de acesso, como as áreas de
cargas e descargas e outros pontos onde possam entrar nas
instalações pessoas não autorizadas, devem ser controlados e,
se possível, isolados das instalações de tratamento dos dados,
para evitar o acesso não autorizado.
4.
Deve ser concebida uma protecção física dos perímetros
de segurança contra danos resultantes de catástrofes naturais ou
de origem humana e aplicada proporcionalmente ao respectivo
risco.
5.
O equipamento deve ser protegido contra as ameaças
físicas e ambientais, bem como contra a possibilidade de acesso
não autorizado.
6.
Se a Comissão dispuser de tal informação, deve acrescen
tar à lista referida no artigo 2.o, n.o 2, alínea f), um ponto de
contacto único para acompanhar a aplicação do disposto no
presente artigo nas instalações onde está localizado o VIS Cen
tral de salvaguarda.
Artigo 10.o
Controlo dos suportes de dados e bens
1.
Os suportes móveis que contenham dados devem ser pro
tegidos contra acessos não autorizados, utilização indevida ou
corrupção dos dados, devendo a sua legibilidade ser assegurada
ao longo de toda a vida útil dos dados.
2.
Quando já não forem necessários, os suportes devem ser
eliminados de forma segura, segundo os procedimentos porme
norizados estabelecidos na política de segurança.
3.
Devem estar disponíveis inventários com informação so
bre a localização dos dados arquivados, o período de conserva
ção aplicável e as autorizações de acesso.
4.
Todos os elementos importantes do VIS Central e da
infra-estrutura de comunicação devem ser identificados, para
que possam ser protegidos de acordo com a sua importância.
Deve ser mantido um registo actualizado do equipamento in
formático relevante.

Controlo do acesso às instalações
1.
Devem ser utilizados perímetros de segurança com barrei
ras e controlos de entrada adequados para proteger as instala
ções onde se realiza o tratamento de dados.

5.
A documentação actualizada relativa ao VIS Central e à
infra-estrutura de comunicação deve estar disponível. Esta do
cumentação deve ser protegida contra acessos não autorizados.
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Artigo 11.o
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Controlo do arquivo de dados

ultrapassar os controlos do sistema e das aplicações é restringida
e controlada. Devem ser criados procedimentos de controlo da
instalação de software.

1.
São tomadas medidas adequadas para assegurar o arqui
vamento adequado da informação e a sua protecção contra
acessos não autorizados.

Artigo 14.o
Controlo da comunicação

2.
Todos os equipamentos que contenham dados arquivados
devem ser verificados para assegurar que os dados sensíveis
foram retirados ou integralmente apagados antes da sua remo
ção, ou devem ser destruídos de forma segura.
Artigo 12.o
Controlo de palavras-passe
1.
Todas as palavras-passe são mantidas em segurança e tra
tadas confidencialmente. Quando haja suspeitas de que uma
palavra-passe foi divulgada, esta deve ser imediatamente alterada
ou a conta do utilizador desactivada. Os nomes de utilizador
devem ser únicos e individuais.
2.
Os procedimentos para iniciar e terminar uma sessão são
definidos na política de segurança para impedir quaisquer aces
sos não autorizados.
Artigo 13.o
Controlo de acessos
1.
A política de rança estabelece um procedimento de registo
e supressão do registo do pessoal em actividade, destinado a
conceder e revogar o acesso ao equipamento e ao sistema do
VIS Central para efeitos de gestão operacional. A atribuição e
utilização das credenciais de acesso adequadas (palavras-passe
ou outros meios adequados) são controladas através de um
processo de gestão formal, em conformidade com a política
de segurança.
2.
O acesso ao equipamento e ao software do VIS Central
deve:
i) Ser limitado às pessoas autorizadas;
ii) Ser limitado aos casos em que possa ser identificado um
objectivo legítimo em conformidade com os artigos 42.o e
50.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 767/2008;
iii) Não exceder a duração e âmbito necessários ao objectivo do
acesso; e
iv) Ter lugar apenas nos termos da política de controlo de
acesso a definir na política de segurança.
3.
Só as consolas e software autorizados pelo responsável
local pela segurança do VIS Central podem ser utilizados no
VIS Central. A utilização de funções do sistema susceptíveis de

A infra-estrutura de comunicação deve ser verificada a fim de
assegurar a disponibilidade, integridade e confidencialidade dos
intercâmbios de informações. Devem ser utilizados meios crip
tográficos para proteger os dados transmitidos através da infra-estrutura de comunicação.
Artigo 15.o
Controlo do registo de dados
As contas das pessoas autorizadas a aceder ao software VIS do
VIS Central são controladas pelo responsável local pela segu
rança do VIS Central. A utilização dessas contas, incluindo o
tempo e a identidade do utilizador, é registada.
Artigo 16.o
Controlo do transporte
1.
São definidas medidas adequadas na política de segurança
para impedir a leitura, cópia, alteração ou supressão não auto
rizada dos dados pessoais durante a transmissão de ou para o
VIS ou durante o transporte dos suportes de dados. A política
de segurança deve incluir disposições sobre os tipos admissíveis
de envio ou transporte, bem como sobre a responsabilidade
pelos procedimentos relativos ao transporte desses elementos
e à sua chegada ao local de destino. Os suportes de dados
não devem conter quaisquer dados para além dos que devem
ser enviados.
2.
Os serviços prestados por terceiros que impliquem o
acesso, comunicação ou gestão das instalações de tratamento
de dados ou o fornecimento de bens ou serviços a essas ins
talações, devem incluir controlos de segurança integrados ade
quados.
Artigo 17.o
Segurança da infra-estrutura de comunicação
1.
A infra-estrutura de comunicação deve ser adequadamente
gerida e controlada, a fim de a proteger contra as ameaças e
garantir a segurança da própria infra-estrutura de comunicação
e do VIS Central, incluindo a dos dados transmitidos por essa
via.
2.
As características de segurança, os níveis de serviço e os
requisitos de gestão de todos os serviços de rede devem ser
identificados no acordo de serviços de rede celebrado com o
fornecedor de serviços.
3.
Além da protecção dos pontos de acesso ao VIS, qualquer
serviço adicional utilizado pela infra-estrutura de comunicação
deve igualmente ser protegido. As medidas adequadas são defi
nidas na política de segurança.
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Artigo 18.o

Acompanhamento
1.
Os registos da informação referida no artigo 34.o, n.o 1,
do Regulamento (CE) n.o 767/2008, relativa a todos os acessos
e operações de tratamento de dados no VIS Central, são con
servados em segurança e estão acessíveis nas instalações onde
estão localizados os VIS Centrais principal e de salvaguarda
durante o período referido no artigo 34.o, n.o 2, do Regula
mento (CE) n.o 767/2008.
2.
Os procedimentos de controlo da utilização das instala
ções de tratamento de informação ou das suas deficiências são
definidos na política de segurança e os resultados das activida
des de controlo devem ser avaliados regularmente. Se necessá
rio, são tomadas as medidas adequadas.
3.
Os registos e respectivos suportes são protegidos contra a
manipulação indevida e o acesso não autorizado, para respeita
rem os requisitos relativos à recolha e ao período de conserva
ção dos dados.
Artigo 19.o
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contratos ou acordos de nível de serviço definem-nos quanto
aos contratantes.
3.
São celebrados compromissos de confidencialidade e sigilo
com todas as pessoas não abrangidas pelas regras da função
pública da União Europeia ou dos Estados-Membros. O pessoal
que trabalhe com dados do VIS deve ter a necessária autoriza
ção ou certificação, em conformidade com os procedimentos
pormenorizados a estabelecer na política de segurança.
Artigo 21.o
Informação ao pessoal
1.
Todos os membros do pessoal e, quando aplicável, os
contratantes, recebem formação adequada sobre sensibilização
para a segurança, requisitos legais, políticas e procedimentos, na
medida em que as suas funções o exijam.
2.
Relativamente à cessação da relação laboral ou do con
trato, a política de segurança define as responsabilidades ineren
tes à mudança ou cessação de emprego, bem como os proce
dimentos para gerir a devolução dos bens e a supressão dos
direitos de acesso.

Medidas criptográficas
São utilizadas medidas criptográficas adequadas para a protec
ção da informação. A sua utilização, objectivos e condições,
devem ser previamente aprovados pelo responsável pela segu
rança do sistema.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÃO FINAL

Artigo 22.o
Aplicabilidade

CAPÍTULO IV
SEGURANÇA DOS RECURSOS HUMANOS

Artigo 20.o
Perfis dos membros do pessoal
1.
A política de segurança define as funções e responsabili
dades das pessoas autorizadas a aceder ao VIS, incluindo a infra-estrutura de comunicação.

1.
A presente decisão é aplicável a partir da data determinada
pela Comissão nos termos do artigo 48.o, n.o 1, do Regula
mento (CE) n.o 767/2008.
2.
A presente decisão caduca quando a autoridade de gestão
assumir funções.

Feito em Bruxelas, em 4 de Maio de 2010.
2.
Os papéis e responsabilidades a nível de segurança do
pessoal da Comissão, dos contratantes e do pessoal implicado
na gestão operacional são definidos, registados e comunicados
às pessoas em causa. A descrição de funções e os objectivos
definem os papéis e responsabilidades do pessoal da Comissão;

Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 4 de Maio de 2010
relativa ao plano de segurança para o SIS II Central e a infra-estrutura de comunicação
(2010/261/UE)
2007/533/JAI determinam que, no caso de a Comissão
delegar as suas responsabilidades durante o período tran
sitório antes de a autoridade de gestão assumir as suas
funções, deve assegurar que essa delegação não tem re
percussões negativas em relação a qualquer mecanismo
de controlo eficaz ao abrigo do direito da União, quer
por parte do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas
ou da Autoridade Europeia para a Protecção de Dados.

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1987/2006 do Parla
mento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 2006,
relativo ao estabelecimento, ao funcionamento e à utilização do
Sistema de Informação de Schengen de segunda geração (SIS
II) (1), nomeadamente o artigo 16.o,

(6)

A autoridade de gestão deve estabelecer o seu próprio
plano de segurança relativo ao SIS II Central quando
assumir funções. Por conseguinte, na medida em que se
refira ao SIS II Central, o presente plano de segurança
caduca quando a autoridade de gestão assumir as suas
funções.

(7)

Nos termos do artigo 4.o, n.o 3, do Regulamento (CE)
n.o 1987/2006 e do artigo 4.o, n.o 3, da Decisão
2007/533/JAI, o CS-SIS, com funções de supervisão téc
nica e administração, está sedeado em Estrasburgo
(França) e o CS-SIS de salvaguarda, capaz de assegurar
todas as funcionalidades do CS-SIS principal em caso de
falha deste último, está sedeado em Sankt Johann im
Pongau (Áustria).

(8)

O plano de segurança deve incluir um responsável pela
segurança do sistema, que realiza tarefas relativas à segu
rança do SIS II Central e da infra-estrutura de comuni
cação e dois responsáveis locais pela segurança que rea
lizam, respectivamente, tarefas relativas à segurança do
SIS II Central e da infra-estrutura de comunicação. De
vem ser definidos os papéis dos responsáveis pela segu
rança a fim de assegurar uma resposta rápida e eficiente a
quaisquer incidentes e que estes são objecto de relatórios.

(9)

Deve ser criada uma política de segurança que descreva
todos os dados técnicos e organizacionais em conformi
dade com as disposições da presente decisão.

(10)

Devem ser tomadas medidas para assegurar o nível de
segurança adequado para o funcionamento do SIS II Cen
tral e da infra-estrutura de comunicação,

Tendo em conta a Decisão 2007/533/JAI do Conselho, de
12 de Junho de 2007, relativa ao estabelecimento, ao funcio
namento e à utilização do Sistema de Informação Schengen de
segunda geração (SIS II) (2), nomeadamente o artigo 16.o,
Considerando o seguinte:

(1)

O artigo 16.o do Regulamento (CE) n.o 1987/2006 e o
artigo 16.o da Decisão 2007/533/JAI prevêem que a au
toridade de gestão, relativamente ao SIS II Central, e a
Comissão, relativamente à infra-estrutura de comunica
ção, devem adoptar as medidas necessárias, incluindo
um plano de segurança.

(2)

O artigo 15.o, n.o 4, do Regulamento (CE)
n.o 1987/2006 e o artigo 15.o, n.o 4, da Decisão
2007/533/JAI determinam que, durante o período tran
sitório antes de a autoridade de gestão assumir funções, a
Comissão é responsável pela gestão operacional do SIS II
Central.

(3)

Dado que a autoridade de gestão ainda não foi estabele
cida, o plano de segurança a adoptar pela Comissão deve
aplicar-se igualmente ao SIS II Central durante o período
transitório.

(4)

O Regulamento (CE) n.o 45/2001 do Parlamento Euro
peu e do Conselho (3) aplica-se ao tratamento dos dados
pessoais a realizar pela Comissão no contexto das suas
responsabilidades de gestão operacional do SIS II.

(5)

O artigo 15.o, n.o 7, do Regulamento (CE)
n.o 1987/2006 e o artigo 15.o, n.o 7, da Decisão

(1) JO L 381 de 28.12.2006, p. 4.
(2) JO L 205 de 7.8.2007, p. 63.
(3) JO L 8 de 12.1.2001, p. 1.
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c) Controlar a eficácia da aplicação dos procedimentos de se
gurança da infra-estrutura de comunicação;

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

CAPÍTULO I

d) Contribuir para a elaboração do relatório de segurança refe
rido no artigo 50.o do Regulamento (CE) n.o 1987/2006 e
no artigo 66.o da Decisão 2007/533/JAI;

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.o
Objecto
1.
A presente decisão estabelece a organização e medidas de
segurança (plano de segurança) para a protecção do SIS II Cen
tral e dos dados aí tratados contra ameaças à sua disponibili
dade, integridade e confidencialidade na acepção do artigo 16.o,
n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 1987/2006 e do artigo 16.o,
n.o 1, da Decisão 2007/533/JAI relativa ao estabelecimento,
funcionamento e utilização do Sistema de Informação de Schen
gen de segunda geração (SIS II) durante o período transitório até
a autoridade de gestão assumir funções.

2.
A presente decisão estabelece a organização e medidas de
segurança (plano de segurança) para a protecção da infra-estru
tura de comunicação contra ameaças à sua disponibilidade, in
tegridade e confidencialidade na acepção do artigo 16.o do
Regulamento (CE) n.o 1987/2006 e do artigo 16.o da Decisão
2007/533/JAI relativa ao estabelecimento, funcionamento e uti
lização do Sistema de Informação de Schengen de segunda
geração (SIS II).

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO,

RESPONSABILIDADES
INCIDENTES

5.5.2010

E

GESTÃO

DE

Artigo 2.o
Tarefas da Comissão

e) Executar tarefas de coordenação e assistência nas verificações
e auditorias realizadas pela Autoridade Europeia para a Pro
tecção de Dados referidas no artigo 45.o do Regulamento
(CE) n.o 1987/2006 e no artigo 61.o da Decisão
2007/533/JAI, bem como comunicar os incidentes na acep
ção do artigo 5.o, n.o 2, ao responsável pela protecção dos
dados da Comissão;

f) Verificar se a presente decisão e a política de segurança são
correcta e integralmente aplicadas pelos contratantes, in
cluindo subcontratantes, que estejam por qualquer forma
implicados na gestão do SIS II Central;

g) Verificar se a presente decisão e a política de segurança são
correcta e integralmente aplicadas pelos contratantes, in
cluindo subcontratantes, que estejam por qualquer forma
implicados na gestão da infra-estrutura de comunicação;

h) Manter uma lista dos pontos de contacto nacionais únicos
para segurança do SIS II e partilhá-la com o responsável
local pela segurança da infra-estrutura de comunicação;

i) Partilhar a lista referida na alínea h) com o responsável local
pela segurança do SIS II Central.

1.
A Comissão aplica e controla a eficácia das medidas de
segurança para o SIS II Central referido na presente decisão.
Artigo 3.o
2.
A Comissão aplica e controla a eficácia das medidas de
segurança para a infra-estrutura de comunicação referida na
presente decisão.

3.
A Comissão designa, de entre os seus funcionários, um
responsável pela segurança do sistema. O responsável pela se
gurança do sistema é nomeado pelo director-geral da Direcção-Geral da Justiça, da Liberdade e da Segurança da Comissão. As
tarefas do responsável pela segurança do sistema incluem, em
especial:

a) Preparar a política de segurança, conforme descrita no
artigo 7.o da presente decisão;

b) Controlar a eficácia da aplicação dos procedimentos de se
gurança do SIS II Central;

Responsável local pela segurança do SIS II Central
1.
Sem prejuízo do disposto no artigo 8.o, a Comissão de
signa, de entre os seus funcionários, um responsável local pela
segurança do SIS II Central. Devem ser evitados quaisquer con
flitos de interesses entre as funções de responsável local pela
segurança e quaisquer outras funções oficiais. O responsável
local pela segurança do SIS II Central é nomeado pelo direc
tor-geral da Direcção-Geral da Justiça, da Liberdade e da Segu
rança da Comissão.

2.
O responsável local pela segurança do SIS II Central asse
gura que as medidas de segurança referidas na presente decisão
são aplicadas e que os procedimentos de segurança são respei
tados no CS-SIS principal. No que diz respeito ao CS-SIS de
salvaguarda, o responsável local pela segurança do SIS II Central
assegura que as medidas de segurança referidas na presente
decisão são aplicadas, com excepção das referidas no
artigo 9.o, e que os respectivos procedimentos de segurança
são respeitados.
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3.
O responsável local pela segurança do SIS II Central pode
delegar algumas das suas tarefas no pessoal subordinado. De
vem ser evitados quaisquer conflitos de interesses entre as fun
ções inerentes à execução destas tarefas e quaisquer outras fun
ções oficiais. Através de um número de telefone e endereço de
contacto único, será possível contactar a qualquer momento o
responsável local pela segurança ou o seu subordinado de ser
viço.
4.
O responsável local pela segurança do SIS II Central exe
cuta as tarefas inerentes às medidas de segurança a adoptar nos
locais onde o CS-SIS principal e o CS-SIS de salvaguarda estão
localizados nos termos do n.o 1, incluindo, em especial:
a) Realizar as tarefas operacionais de segurança local, incluindo
auditorias à barreira de segurança (firewall), testes regulares de
segurança, auditorias e relatórios;
b) Verificar a eficácia do plano de continuidade das actividades
e assegurar a realização de exercícios regulares;
c) Recolher elementos de prova e comunicar ao responsável
pela segurança do sistema qualquer incidente que possa ter
impacto na segurança do SIS II Central ou da infra-estrutura
de comunicação;
d) Informar o responsável pela segurança do sistema no caso de
a política de segurança dever ser alterada;
e) Verificar se a presente decisão e a política de segurança são
aplicadas pelos contratantes, incluindo subcontratantes, que
estejam por qualquer forma implicados na gestão operacio
nal do SIS II Central;
f) Assegurar que o pessoal está consciente das suas obrigações
e verificar a aplicação da política de segurança;
g) Acompanhar os desenvolvimentos em matéria de segurança
das TI e assegurar que o pessoal dispõe da formação ade
quada;
h) Preparar a informação e opções subjacentes à definição, ac
tualização e revisão da política de segurança nos termos do
artigo 7.o.
Artigo 4.o
Responsável local pela segurança da infra-estrutura de
comunicação
1.
Sem prejuízo do disposto no artigo 8.o, a Comissão de
signa, de entre os seus funcionários, um responsável local pela
segurança da infra-estrutura de comunicação. Devem ser evita
dos quaisquer conflitos de interesses entre as funções de res
ponsável local pela segurança e quaisquer outras funções ofi
ciais. O responsável local pela segurança da infra-estrutura de
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comunicação é nomeado pelo director-geral da Direcção-Geral
da Justiça, da Liberdade e da Segurança da Comissão.
2.
O responsável local pela segurança da infra-estrutura de
comunicação verifica o funcionamento da infra-estrutura de
comunicação e assegura que as medidas de segurança são apli
cadas e que os procedimentos de segurança são respeitados.
3.
O responsável local pela segurança da infra-estrutura de
comunicação pode delegar algumas das suas tarefas no pessoal
subordinado. Devem ser evitados quaisquer conflitos de interes
ses entre as funções inerentes à execução destas tarefas e quais
quer outras funções oficiais. Através de um número de telefone
e endereço de contacto único, será possível contactar a qualquer
momento o responsável local pela segurança ou o seu subordi
nado de serviço.
4.
O responsável local pela segurança da infra-estrutura de
comunicação executa as tarefas inerentes às medidas de segu
rança relativas à infra-estrutura de comunicação, incluindo, em
especial:
a) Realizar todas as tarefas operacionais de segurança relativas à
infra-estrutura de comunicação, incluindo auditorias à bar
reira de segurança (firewall), testes regulares de segurança,
auditorias e relatórios;
b) Verificar a eficácia do plano de continuidade das actividades
e assegurar a realização de exercícios regulares;
c) Recolher elementos de prova e comunicar ao responsável
pela segurança do sistema qualquer incidente ocorrido na
infra-estrutura de comunicação que possa ter impacto na
segurança do SIS II Central ou da infra-estrutura de comu
nicação;
d) Informar o responsável pela segurança do sistema no caso de
a política de segurança dever ser alterada;
e) Verificar se a presente decisão e a política de segurança são
aplicadas pelos contratantes, incluindo subcontratantes, que
estejam por qualquer forma implicados na gestão da infra-estrutura de comunicação;
f) Assegurar que o pessoal está consciente das suas obrigações
e acompanhar a aplicação da política de segurança;
g) Acompanhar os desenvolvimentos em matéria de segurança
das TI e assegurar que o pessoal dispõe da formação ade
quada;
h) Preparar a informação e opções subjacentes à definição, ac
tualização e revisão da política de segurança nos termos do
artigo 7.o.
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Artigo 5.o

Incidentes de segurança
1.
Qualquer acontecimento que tenha ou possa ter impacto
na segurança do SIS II e que possa causar-lhe danos é conside
rado um incidente de segurança, nomeadamente quando possa
ter havido acesso aos dados ou quando a disponibilidade, in
tegridade e confidencialidade dos dados tenha ou possa ter sido
posta em causa.

2.
Os incidentes de segurança são geridos por forma a asse
gurar uma resposta rápida, eficaz e adequada, em conformidade
com a política de segurança. Devem ser definidos procedimen
tos de recuperação em caso de incidente.

5.5.2010

solução e resultado de um incidente de segurança é comunicada
ao responsável pela segurança do sistema e ao responsável local
pela segurança da infra-estrutura de comunicação, quando o
incidente tiver sido tratado e terminado.

5.
Os n.os 1 a 4 aplicam-se mutatis mutandis aos incidentes
do SIS II Central. Nesse caso, as referências ao responsável local
pela segurança da infra-estrutura de comunicação nos n.os 1 a 4
devem ser entendidas como referências ao responsável pela
segurança do SIS II Central.

CAPÍTULO III

3.
As informações relativas a um incidente de segurança que
tenha ou possa ter impacto no funcionamento do SIS II num
Estado-Membro ou na disponibilidade, integridade e confiden
cialidade dos dados registados ou enviados por um Estado-Membro são facultadas ao Estado-Membro em causa. Os inci
dentes de segurança são comunicados ao responsável pela pro
tecção de dados da Comissão.

Artigo 6.o
Gestão de incidentes
1.
Todos os membros do pessoal e contratantes envolvidos
no desenvolvimento, gestão ou funcionamento do SIS II devem
registar e comunicar ao responsável pela segurança do sistema
ou ao responsável local pela segurança da infra-estrutura de
comunicação quaisquer constatações ou suspeitas de problemas
de segurança na infra-estrutura de comunicação.

2.
Caso detecte qualquer incidente que tenha ou possa ter
impacto na segurança do SIS II, o responsável local pela segu
rança da infra-estrutura de comunicação deve informar o mais
rapidamente possível o responsável pela segurança do sistema e,
se necessário, o ponto de contacto nacional único para segu
rança do SIS II, quando este existir no Estado-Membro em
questão, devendo fazê-lo por escrito ou, em caso de extrema
urgência, através de outros canais de comunicação. O relatório
deve conter a descrição do incidente de segurança, o nível de
risco, as eventuais consequências e as medidas que foram ou
devem ser adoptadas para atenuar o risco.

3.
Quaisquer elementos relativos ao incidente de segurança
são imediatamente salvaguardados pelo responsável local pela
segurança da infra-estrutura de comunicação. Na medida do
possível, nos termos das disposições aplicáveis à protecção
dos dados, esses elementos são disponibilizados ao responsável
pela segurança do sistema, a seu pedido.

4.
Os procedimentos de comunicação são definidos na polí
tica de segurança para assegurar que a informação sobre o tipo,

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Artigo 7.o
Política de segurança
1.
O director-geral da Direcção-Geral da Justiça, da Liberdade
e da Segurança estabelece, actualiza e revê regularmente uma
política de segurança vinculativa, em conformidade com a pre
sente decisão. A política de segurança prevê, de forma porme
norizada, os procedimentos e medidas de protecção contra
ameaças à disponibilidade, integridade e confidencialidade da
infra-estrutura de comunicação, incluindo um plano de emer
gência, a fim de assegurar o nível adequado de segurança, con
forme previsto na presente decisão. A política de segurança deve
respeitar a presente decisão.

2.
A política de segurança é baseada numa avaliação dos
riscos. As medidas descritas na política de segurança devem
ser proporcionais aos riscos identificados.

3.
A avaliação dos riscos e da política de segurança serão
actualizadas sempre que a evolução tecnológica, a identificação
de novas ameaças ou quaisquer outras circunstâncias o tornem
necessário. Em todo o caso, a política de segurança é revista
numa base anual, para assegurar que continua a responder ade
quadamente à última avaliação dos riscos, a quaisquer outras
evoluções tecnológicas ou ameaças recentemente identificadas
ou a outras circunstâncias relevantes.

4.
A política de segurança é elaborada pelo responsável pela
segurança do sistema, em coordenação com o responsável local
pela segurança do SIS II Central e o responsável local pela infra-estrutura de comunicação.

5.
Os n.os 1 a 4 aplicam-se mutatis mutandis à política de
segurança do SIS II Central. Nesse caso, qualquer referência ao
responsável local pela segurança da infra-estrutura de comuni
cação nos n.os 1 a 4 deve ser entendida como referência ao
responsável pela segurança do SIS II Central.
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Artigo 8.o

Aplicação das medidas de segurança
1.
A realização das tarefas e a aplicação dos requisitos esta
belecidos na presente decisão e na política de segurança, in
cluindo a tarefa de designar um responsável local pela segu
rança, pode ser objecto de subcontratação ou confiada a orga
nismos privados ou públicos.

2.
Neste caso, a Comissão deve assegurar, através de acordos
juridicamente vinculativos, que os requisitos estabelecidos na
presente decisão e na política de segurança são integralmente
respeitados. Em caso de delegação ou subcontratação da tarefa
de designar um responsável local pela segurança, a Comissão
deve assegurar, através de acordos juridicamente vinculativos,
que será consultada relativamente à pessoa a designar para
esta função.
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presente artigo nas instalações onde está localizado o CS-SIS
de salvaguarda.
Artigo 10.o
Suportes de dados e controlo dos bens
1.
Os suportes móveis que contenham dados devem ser pro
tegidos contra acessos não autorizados, utilização indevida ou
corrupção dos dados, devendo a sua legibilidade ser assegurada
ao longo de toda a vida útil dos dados.
2.
Quando já não forem necessários, os suportes devem ser
eliminados de forma segura, segundo os procedimentos porme
norizados estabelecidos na política de segurança.
3.
Devem estar disponíveis inventários com informação so
bre a localização dos dados arquivados, o período de conserva
ção aplicável e as autorizações de acesso.

Artigo 9.o
Controlo de acesso às instalações
1.
Devem ser utilizados perímetros de segurança com barrei
ras e controlos de entrada adequados para proteger as instala
ções onde se realiza o tratamento de dados.

2.
Dentro dos perímetros de segurança devem ser definidas
áreas seguras para proteger os componentes físicos (bens), in
cluindo o equipamento informático, os suportes de dados e
consolas, os planos e outros documentos sobre o SIS II, bem
como os gabinetes e outros locais de trabalho do pessoal en
volvido no funcionamento do SIS II. Estas áreas seguras devem
ser protegidas por controlos de entrada adequados, para asse
gurar que só o pessoal autorizado pode ter acesso. O trabalho
nas áreas seguras deve estar sujeito a regras de segurança por
menorizadas estabelecidas na política de segurança.

4.
Todos os elementos importantes da infra-estrutura de co
municação devem ser identificados, para que possam ser prote
gidos de acordo com a sua importância. Deve ser mantido um
registo actualizado do equipamento informático relevante.
5.
A documentação actualizada relativa à infra-estrutura de
comunicação deve estar disponível. Esta documentação deve ser
protegida contra acessos não autorizados.
6.
Os n.os 1 a 5 aplicam-se mutatis mutandis aos incidentes
do SIS II Central. Nesse caso, as referências à infra-estrutura de
comunicação devem ser entendidas como referências ao SIS II
Central.
Artigo 11.o
Controlo do armazenamento

3.
Deve ser prevista e instalada a segurança física dos gabi
netes, salas e instalações. Os pontos de acesso, como as áreas de
cargas e descargas e outros pontos onde possam entrar nas
instalações pessoas não autorizadas, devem ser controlados e,
se possível, isolados das instalações de tratamento dos dados,
para evitar o acesso não autorizado.

4.
Deve ser concebida uma protecção física dos perímetros
de segurança contra danos resultantes de catástrofes naturais ou
de origem humana e aplicada proporcionalmente ao respectivo
risco.

1.
São tomadas medidas adequadas para assegurar o armaze
namento adequado dos dados e a sua protecção contra acessos
não autorizados.
2.
Todos os equipamentos que contenham suportes de ar
mazenamento devem ser verificados, para assegurar que os da
dos sensíveis foram retirados ou integralmente apagados antes
da sua eliminação, ou são destruídos de forma segura.
Artigo 12.o
Controlo de palavras-passe

5.
O equipamento deve ser protegido contra as ameaças
físicas e ambientais, bem como contra a possibilidade de acesso
não autorizado.

1.
Todas as palavras-passe são mantidas em segurança e tra
tadas confidencialmente. Quando haja suspeitas de que uma
palavra-passe foi divulgada, esta deve ser imediatamente alterada
ou a conta em questão desactivada. Os nomes de utilizador
devem ser únicos e individuais.

6.
Se a Comissão dispuser de tal informação, deve acrescen
tar à lista referida no artigo 2.o, n.o 3, alínea h), um ponto de
contacto único para acompanhar a aplicação do disposto no

2.
Os procedimentos para iniciar e terminar uma sessão são
definidos na política de segurança para impedir quaisquer aces
sos não autorizados.
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Artigo 13.o

Artigo 16.o

Controlo de acessos

Controlo do transporte

1.
A política de segurança estabelece um procedimento de
registo e supressão do registo do pessoal em actividade, desti
nado a conceder e revogar o acesso ao equipamento e ao
software do SIS II para efeitos de gestão operacional. A atribui
ção e utilização de credenciais de acesso (palavras-passe ou
outros meios adequados) são controladas através de um pro
cesso de gestão formal, em conformidade com a política de
segurança.

1.
São definidas medidas adequadas na política de segurança
para impedir a leitura, cópia, alteração ou supressão não auto
rizada dos dados pessoais durante a transmissão de ou para o
SIS II ou durante o transporte dos suportes de dados. A política
de segurança deve incluir disposições sobre os tipos admissíveis
de envio ou transporte, bem como sobre os procedimentos de
responsabilização pelo transporte desses elementos e pela sua
chegada ao local de destino. Os suportes de dados não devem
conter quaisquer dados para além dos que devem ser enviados.

2.
O acesso ao equipamento e ao software do SIS II no CS-SIS
deve:

i) Ser limitado às pessoas autorizadas;

ii) Ser limitado aos casos em que possa ser identificado um
objectivo legítimo em conformidade com o artigo 45.o do
Regulamento (CE) n.o 1987/2006 e o artigo 61.o da Decisão
2007/533/JAI, ou com o artigo 50.o, n.o 2, do Regulamento
(CE) n.o 1987/2006 e o do artigo 66.o, n.o 2, da Decisão
2007/533/JAI;

iii) Não exceder a duração e âmbito necessários ao objectivo do
acesso; e

2.
Os serviços prestados por terceiros que impliquem o
acesso, tratamento, comunicação ou gestão das instalações de
tratamento de dados ou o fornecimento de bens ou serviços a
essas instalações devem incluir controlos de segurança integra
dos adequados.

Artigo 17.o
Segurança da infra-estrutura de comunicação
1.
A infra-estrutura de comunicação deve ser gerida e con
trolada adequadamente, a fim de a proteger contra as ameaças e
garantir a segurança da própria infra-estrutura de comunicação
e do SIS II Central, incluindo dos dados transmitidos por essa
via.

iv) Ter lugar apenas nos termos da política de controlo de
acesso a definir na política de segurança.

2.
As características de segurança, os níveis de serviço e os
requisitos de gestão de todos os serviços de rede devem ser
identificados no acordo de serviços de rede com o fornecedor
de serviços.

3.
Só as consolas e software autorizados pelo responsável
local pela segurança do SIS II Central podem ser utilizados no
CS-SIS. A utilização de funções do sistema susceptíveis de ul
trapassar os controlos do sistema e das aplicações é restringida e
controlada. Devem ser criados procedimentos de controlo da
instalação de software.

3.
Além da protecção dos pontos de acesso ao SIS II, qual
quer serviço adicional utilizado pela infra-estrutura de comuni
cação deve igualmente ser protegido. As medidas adequadas são
definidas na política de segurança.

Artigo 14.o
Controlo da comunicação
A infra-estrutura de comunicação deve ser verificada a fim de
assegurar a disponibilidade, integridade e confidencialidade das
trocas de informações. Devem ser utilizados meios criptográfi
cos para proteger os dados transmitidos através da infra-estru
tura de comunicação.

Artigo 18.o
Acompanhamento
1.
Os registos da informação referida no artigo 18.o, n.o 1,
do Regulamento (CE) n.o 1987/2006 e no artigo 18.o, n.o 1, da
Decisão 2007/533/JAI relativa a todos os acessos e trocas de
dados pessoais no CS-SIS, são conservados em segurança e
estão acessíveis nas instalações onde estão localizados os CS-SIS principal e de salvaguarda durante o período referido no
artigo 18.o, n.o 3, do Regulamento (CE) n.o 1987/2006 e no
artigo 18.o, n.o 3, da Decisão 2007/533/JAI.

Artigo 15.o
Controlo do registo de dados
As contas das pessoas autorizadas a aceder ao software do SIS II
a partir do CS-SIS são controladas pelo responsável local pela
segurança do SIS II Central. A utilização dessas contas, in
cluindo o tempo e a identidade do utilizador, é registada.

2.
Os procedimentos de controlo da utilização das instala
ções de tratamento de informação ou das suas deficiências são
definidos na política de segurança e os resultados das activida
des de controlo são revistos regularmente. Se necessário, são
tomadas as medidas adequadas.
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3.
Os registos e respectivos suportes são protegidos contra a
manipulação indevida e o acesso não autorizado, para respeita
rem os requisitos relativos à recolha e ao período de conserva
ção dos dados.
Artigo 19.o
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Artigo 21.o
Informação ao pessoal

1.
Todos os membros do pessoal e os contratantes recebem
formação adequada sobre segurança, requisitos legais, políticas e
procedimentos, na medida em que as suas funções o exijam.

Medidas criptográficas
São utilizadas medidas criptográficas adequadas para a protec
ção da informação. A sua utilização, objectivos e condições
devem ser previamente aprovados pelo responsável pela segu
rança do sistema.

2.
Relativamente à cessação da relação laboral ou do con
trato, a política de segurança define as responsabilidades do
pessoal e dos contratantes inerentes à mudança de funções ou
à cessação de emprego, bem como os procedimentos para gerir
a devolução dos bens e a supressão dos direitos de acesso.

CAPÍTULO IV
SEGURANÇA DOS RECURSOS HUMANOS

Artigo

20.o

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÃO FINAL

Perfis dos membros do pessoal

Artigo 22.o

1.
A política de segurança define as funções e responsabili
dades das pessoas autorizadas a aceder ao SIS II Central.

Aplicabilidade

2.
A política de segurança define as funções e responsabili
dades de pessoas autorizadas a aceder à infra-estrutura de co
municação.
3.
Os papéis e responsabilidades a nível de segurança do
pessoal da Comissão, dos contratantes e do pessoal implicado
na gestão operacional são definidos, registados e comunicados
às pessoas em causa. A descrição das funções e os objectivos
definem os papéis e responsabilidades do pessoal da Comissão,
sendo os mesmos definidos nos contratos ou acordos de nível
de serviço quanto aos contratantes.

1.
A presente decisão é aplicável a partir da data fixada pelo
Conselho nos termos do artigo 55.o, n.o 2, do Regulamento
(CE) n.o 1987/2006 e do artigo 71.o, n.o 2, da Decisão
2007/533/JAI.

2.
Os artigos 1.o, n.o 1, 2.o, n.o 1, 2.o n.o 3, alíneas b), d), f) e
i), 3.o, 6.o, n.o 5, 7.o, n.o 5, 9.o, n.o 6, 10.o, n.o 6, 13.o, n.os 2 e
3, 15.o, 18.o e 20.o, n.o 1, caducam quando a autoridade de
gestão assumir funções.

Feito em Bruxelas, em 4 de Maio de 2010.
4.
São celebrados acordos de confidencialidade e sigilo com
todas as pessoas não abrangidas pelas regras da função pública
da União Europeia ou dos Estados-Membros. O pessoal que
trabalhe com dados do SIS II deve ter a necessária autorização
ou certificação, em conformidade com os procedimentos por
menorizados a estabelecer na política de segurança.

Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO
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IV
(Actos adoptados, antes de 1 de Dezembro de 2009, nos termos do Tratado CE, do Tratado UE e do Tratado
Euratom)

DECISÃO DA COMISSÃO
de 28 de Outubro de 2009
relativa ao auxílio estatal C 14/08 (ex NN 1/08) concedido pelo Reino Unido a favor do Northern
Rock
[notificada com o número C(2009) 8102]
(Apenas faz fé o texto em língua inglesa)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2010/262/CE)
âmbito de aplicação dos acordos de garantia. Em 8 de
Janeiro, 24 de Janeiro, 6 de Fevereiro, 13 de Fevereiro e
10 de Março de 2008 realizaram-se reuniões entre re
presentantes do Reino Unido e a Comissão.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
nomeadamente o artigo 88.o, n.o 2, primeiro parágrafo,
Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu,
nomeadamente o artigo 62.o, n.o 1, alínea a),

(3)

Em 17 de Fevereiro de 2008, as autoridades do Reino
Unido anunciaram que o NR ia ser nacionalizado. Por
carta de 17 de Março de 2008, o Reino Unido transmitiu
à Comissão um plano de reestruturação do NR, bem
como informações sobre as medidas de auxílio estatal
que acompanhariam esse plano e permitiriam a respec
tiva aplicação. Por carta de 31 de Março de 2008, o
Reino Unido transmitiu um plano de reestruturação
mais pormenorizado e ligeiramente alterado.

(4)

Por carta de 2 de Abril de 2008, a Comissão comunicou
ao Reino Unido a sua decisão de dar início ao procedi
mento previsto no artigo 88.o, n.o 2, do Tratado relati
vamente às medidas de auxílio (a seguir designada «a
decisão de início do procedimento»).

(5)

A decisão de início do procedimento foi publicada no
Jornal Oficial da União Europeia (5), nela tendo a Comissão
convidado as partes interessadas a apresentarem as suas
observações sobre o auxílio.

(6)

Por carta de 2 de Maio de 2008, o Reino Unido respon
deu à decisão de início do procedimento. A Comissão
recebeu também observações de partes interessadas. Por
carta de 15 de Julho de 2008, recebida em 31 de Julho
de 2008, transmitiu essas observações ao Reino Unido,
dando-lhe a possibilidade de sobre elas se pronunciar; os
comentários do Reino Unido foram recebidos por carta
de 29 de Agosto de 2008.

Após ter convidado as partes interessadas a apresentarem as
suas observações (1), (2) e tendo em conta essas observações,
Considerando o seguinte:
1. PROCEDIMENTO
Por decisão de 5 de Dezembro de 2007 (3) (a seguir
designada «a decisão de 5 de Dezembro de 2007»), a
Comissão considerou que o instrumento de liquidez fa
cultado pelo Banco de Inglaterra em 14 de Setembro de
2007 a favor do Northern Rock (a seguir designado
«NR») não constitui um auxílio estatal. A Comissão deci
diu também que as garantias dos depósitos de pequenos
clientes concedidas pelas autoridades do Reino Unido
entre 17 e 20 de Setembro e em 9 de Outubro de
2007 continham elementos de auxílio que, por seis me
ses, até 17 de Março de 2008, foram declarados compa
tíveis com o mercado comum, a título de auxílios de
emergência, em conformidade com as Orientações comu
nitárias relativas aos auxílios estatais de emergência e à
reestruturação a empresas em dificuldade (4) (a seguir de
signadas («Orientações relativas aos auxílios de emergên
cia e à reestruturação»). A Comissão insistiu igualmente
na sua decisão na necessidade de apresentar um plano de
reestruturação ou de reembolsar o auxílio no prazo de
seis meses.

(1)

Por carta de 21 de Dezembro de 2007, as autoridades do
Reino Unido informaram a Comissão do alargamento do

(2)

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

JO
JO
JO
JO

C
C
C
C

135 de 3.6.2008, p. 21.
149 de 1.7.2009, p. 16.
43 de 16.2.2008, p. 1.
244 de 1.10.2004, p. 2.

(5) Ver nota de rodapé 1.
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Por carta de 25 de Abril de 2008, a Comissão colocou
algumas questões sobre o plano de reestruturação apre
sentado em 31 de Março de 2008. O Reino Unido trans
mitiu as suas respostas por carta de 6 de Junho de 2008.
Em 30 de Junho de 2008, realizou-se uma reunião entre
a Comissão e as autoridades do Reino Unido. Na sequên
cia dessa reunião, as autoridades do Reino Unido apre
sentaram informações adicionais, por cartas de 8 de Julho
e 13 de Agosto de 2008.

(8)

Em 5 de Agosto de 2008, o Governo do Reino Unido
anunciou publicamente que tencionava converter emprés
timos ao NR no montante de 3 mil milhões de libras
esterlinas em capitais próprios. As autoridades do Reino
Unido tinham informado previamente a Comissão deste
facto.

(9)

Em 11 de Novembro de 2008, 15 de Janeiro de 2009 e
4 de Fevereiro de 2009, as autoridades do Reino Unido
informaram a Comissão de que estavam a ponderar pla
nos de reestruturação do NR que, devido ao impacto da
crise financeira, diferiam significativamente dos que ti
nham sido notificados em Março de 2008, tendo descrito
brevemente esses planos.

(10)

Em 20 de Fevereiro de 2009, as autoridades do Reino
Unido prestaram informações adicionais sobre a sua in
tenção de cindir o NR em duas entidades. Foi notificado
um plano mais pormenorizado por cartas de 31 de
Março e de 2 de Abril 2009.

(11)

Por carta de 7 de Maio de 2009, a Comissão comunicou
ao Reino Unido a sua decisão de alargar o procedimento
previsto nos termos do artigo 88.o, n.o 2, do Tratado de
modo a abranger o plano de reestruturação alterado que
lhe fora apresentado em Março (a seguir designada «de
cisão de extensão»).

(12)

A decisão de extensão foi publicada no Jornal Oficial da
União Europeia (6) e as partes interessadas foram convida
das a apresentar as suas observações sobre o auxílio.

(13)

O Reino Unido respondeu à decisão de extensão por
carta de 22 de Junho de 2009. A Comissão recebeu
também observações de partes interessadas. Por carta
de 14 de Agosto de 2009, essas observações foram trans
mitidas ao Reino Unido, tendo-lhe sido dada a possibili
dade de se pronunciar sobre as mesmas. O Reino Unido
apresentou os seus comentários por carta de 17 de
Agosto de 2009.

(14)

Em 10 de Junho, o Reino Unido apresentou um plano de
reestruturação do NR que foi debatido com a Comissão
em reuniões realizadas em 26 de Junho e 21 de Agosto
de 2009. O Reino Unido prestou também mais informa
ções em 22 de Junho, 26 de Junho, 15 de Julho, 17 de

(6) Ver nota de rodapé 2.
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Agosto, 18 de Agosto, 4 de Setembro, 17 de Setembro,
18 de Setembro, 21 de Setembro, 22 de Setembro e
30 de Setembro de 2009.
2. DESCRIÇÃO DO AUXÍLIO
2.1. O BENEFICIÁRIO E AS SUAS DIFICULDADES
(15)

Antes de começar a defrontar dificuldades, na segunda
metade de 2007, o NR era o quinto maior banco de
crédito hipotecário do Reino Unido, com um activo total
de 113,5 mil milhões de libras esterlinas, em 30 de Ju
nho de 2007, e de 109,3 mil milhões de libras esterlinas,
no fim de 2007. Em 2006, tinha um activo total de 101
mil milhões de libras esterlinas, ao passo que os juros
auferidos representavam cerca de 5 mil milhões de libras
esterlinas. O NR registou lucros de 443 milhões de libras
esterlinas em 2006. Em 2006, o banco empregava 6 000
trabalhadores, contava com 77 sucursais no Reino Unido
e exercia também actividades na Irlanda, na Dinamarca e
em Guernsey.

(16)

A actividade principal do NR consistia, e continua a
consistir, na concessão de empréstimos hipotecários
para a habitação, que representam mais de 90 % de todos
os empréstimos concedidos a clientes. Na primeira me
tade de 2007, o banco tinha uma quota de mercado de
9,7 % no segmento dos empréstimos hipotecários brutos
do Reino Unido e de 18,9 % no dos empréstimos hipo
tecários líquidos (7). O NR financiava a maior parte dos
seus empréstimos hipotecários a longo prazo através da
emissão de títulos garantidos por hipotecas residenciais
(Residential Mortgage Backed Securities) e de obrigações co
bertas por garantias, ao passo que uma percentagem
continuamente decrescente dos seus financiamentos era
obtida através de depósitos de pequenos clientes. Em
30 de Junho de 2007, os depósitos de pequenos clientes
ascendiam apenas a 24 mil milhões de libras esterlinas,
num activo total de 113 mil milhões de libras esterlinas.
Em Março de 2001, o NR criou um instrumento de
titularização designado «Granite» e ao qual tem recorrido
com frequência desde então. Constam da secção 2.1 da
decisão de início do procedimento de 2 de Abril de 2008
outras informações sobre o NR.

(17)

A dependência do NR em relação aos fundos captados
no mercado grossista causou dificuldades na segunda
metade de 2007, quando se verificou o colapso dos
mercados de titularização hipotecária, tal como se des
creve em mais pormenor na secção 2.2 da decisão de
início do procedimento. Os problemas de financiamento
do NR levaram as autoridades do Reino Unido a conce
der empréstimos e garantias que foram aprovados pela
decisão da Comissão de 5 de Dezembro de 2007 como
um auxílio à reestruturação, até 17 de Março de 2008.
Na secção 2.3.1 da decisão de início do procedimento
são descritas as circunstâncias que levaram o Estado a
conceder, em 18 de Dezembro de 2007, garantias adi
cionais que foram aprovadas pela Comissão como um
auxílio de emergência compatível (secção 4.5.2 da deci
são de início do procedimento).

(7) Empréstimos brutos são os empréstimos totais concedidos e emprés
timos líquidos são os empréstimos brutos deduzindo as amortiza
ções e reembolsos.
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Em princípios de 2008, o NR e as autoridades do Reino
Unido tentaram encontrar uma solução recorrendo ao
sector privado. Por consequência, foram apresentados
pelo conglomerado Virgin e pelos quadros do NR planos
de actividade do NR que são descritos nas secções 2.3.2 e
2.3.3 da decisão de início do procedimento. A tentativa
de encontrar uma solução recorrendo ao sector privado
fracassou e o NR foi nacionalizado posteriormente, em
22 de Fevereiro de 2008, com base em legislação pro
mulgada alguns dias antes (secção 2.3.4 da decisão de
início do procedimento) (8).
O agravamento da crise financeira global verificado após
a falência do Lehman Brothers e a crise económica e no
mercado da habitação em seguida desencadeada na ori
gem de um aumento do crédito hipotecário malparado
do NR que, em 2008 e na primeira metade de 2009,
forçou o banco a incorrer em prejuízos consideráveis por
força da depreciação da carteira de empréstimos, muito
superior à média dos outros bancos. Esta situação devia-se ao facto de o NR ter concedido inúmeros empréstimos
de risco, nomeadamente através de empréstimos com um
elevado rácio entre o montante do empréstimo e o valor
do activo (loan-to-value, a seguir designado «LTV»), grande
parte dos quais eram os chamados Together loans (em
préstimos hipotecários com um LTV […] (*) de 125 %
combinados com um empréstimo não garantido).
Os prejuízos resultantes da depreciação da carteira de
empréstimos incorridos pelo NR afectaram negativa
mente os rácios de capital do banco, a tal ponto que
em Julho de 2008 o NR obteve uma derrogação da
autoridade de supervisão financeira do Reino Unido (Fi
nancial Services Authority a seguir designada «FSA»), auto
rizando-o a incluir sem restrições nos seus recursos de
capital a totalidade dos fundos próprios complementares
disponíveis, a fim de satisfazer os seus requisitos regula
mentares mínimos de fundos próprios. Essa derrogação
foi concedida depois de o Tesouro do Reino Unido ter
assumido para com a FSA o compromisso de adoptar as
medidas adequadas para garantir que o NR excedesse os
requisitos mínimos de fundos próprios.
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Quadro 1
Resultados financeiros do Northern Rock em 2006-2008 (9)
e no primeiro semestre de 2009 (10)
(em milhares de milhões de libras esterlinas)
2006

2007

2008

1.o se
mestre
de 2009

Activo total

101,0

109,3

104,3

88,7

Saldo dos depósitos de
pequenos clientes

22,6

10,5

19,6

18,4

Novos
brutos

empréstimos

32,9

32,2

3,0

1,3

Novos
líquidos

empréstimos

16,6

12,2

(25,4)

(5,0)

4,9

6,9

5,7

1,1

0,443

(0,199)

(1,3)

(0,269)

Juros recebidos
Resultados líquidos

2.2. PLANO DE REESTRUTURAÇÃO
PLANO DE REESTRUTURAÇÃO INICIAL
(23)

Após a nacionalização do NR, em Fevereiro de 2008, as
autoridades do Reino Unido apresentaram um plano de
reestruturação (a seguir designado «plano de reestrutura
ção inicial»), cujo teor era descrito em mais pormenor na
secção 2.3.5 da decisão de início do procedimento, bem
como na secção 2.2 da decisão de extensão. Resumida
mente, o plano de reestruturação inicial previa o se
guinte:
i) redução do volume do balanço de 109,3 mil milhões
de libras esterlinas, em 2007, para 48-53 mil milhões
de libras esterlinas, até ao final de 2011, através de
um programa de resgate dos créditos hipotecários
activos e da redução da concessão de novos emprés
timos;
ii) reequilíbrio da estrutura de financiamento, através do
aumento do peso dos depósitos de pequenos clientes
de 15 %-20 %, em 2008, para 48 %-52 %, em 2012;
iii) encerramento das actividades do NR na Dinamarca;

(21)

(22)

Nos seus relatórios relativos ao primeiro trimestre de
2009, o NR informava que previa registar prejuízos con
sideráveis em 2009. Por consequência, os seus fundos
próprios diminuíram para um nível inferior aos requisitos
regulamentares mínimos. Em 1 de Julho de 2009, o NR
informou que a Autoridade de Supervisão Financeira
confirmara que, tendo em conta o compromisso do Te
souro de garantir um nível adequado de fundos próprios,
não tencionava impor restrições às actividades do NR.

iv) reembolso rápido dos empréstimos estatais e retirada
das garantias estatais até ao final de 2011;

No quadro 1 são apresentadas informações sobre os re
sultados financeiros do NR entre 2006 e o fim do pri
meiro semestre de 2009.

(9) Consolidados.
(10) Não sujeitos a auditoria.
(11) A Carta no domínio da concorrência, que começou a ser aplicada
pelo NR após a sua nacionalização pelas autoridades do Reino
Unido, destina-se a garantir que o NR não possa utilizar o apoio
estatal para praticar uma concorrência desleal no mercado. A Carta
contém compromissos do NR no sentido de limitar a sua presença
no mercado dos créditos hipotecários e do aforro no Reino Unido.
Ver também a descrição da Carta no domínio da concorrência no
ponto 81 da decisão de início do procedimento (nota 1).

(8) Todas as informações referidas na decisão de início do procedi
mento, apesar de não serem repetidas na presente decisão, foram
tidas em conta na apreciação que se segue na presente decisão.
(*) Sigilo profissional. Sempre que possível, os valores foram substituí
dos por gamas de valores indicadas entre parênteses rectos […].

v) compromissos em matéria de conduta, incluindo o
estabelecimento de um limite máximo de concessão
de novos empréstimos hipotecários e de uma «Carta
no domínio da concorrência» (11) e o compromisso
de se abster de conceder empréstimos pessoais e co
merciais sem garantias durante o período de reestru
turação.
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O programa de resgate dos créditos hipotecários activos,
as limitações a nível da concessão de novos empréstimos,
o encerramento das actividades do NR na Dinamarca e
os compromissos em matéria de conduta foram aplica
dos imediatamente pelo Reino Unido, sem aguardar a
aprovação do plano de reestruturação pela Comissão.

(26)

PLANO DE REESTRUTURAÇÃO ALTERADO
(25)

O agravamento da crise financeira e da situação da eco
nomia real no último trimestre de 2008 afectou grave
mente o NR, obrigando as autoridades do Reino Unido a
reverem o plano de reestruturação inicial. Por consequên
cia, as autoridades do Reino Unido apresentaram à Co
missão um novo plano de reestruturação (a seguir desig
nado «plano de reestruturação alterado»), descrito em
pormenor na secção 2.3 da decisão de extensão. O plano
de reestruturação alterado consistia essencialmente em
cindir o NR em duas entidades:

(12) Trata-se de activos de elevada liquidez, constituídos por numerário e
investimentos de tesouraria, que serão designados por «numerário».
(13) Trata-se de contas bancárias em nome da estrutura de titularização
Granite detidas junto do NR.
(14) Programa de obrigações cobertas por garantias, constituído por
várias parcelas de títulos de dívida.

O plano de reestruturação alterado previa igualmente
injecções de capital no BankCo e no AssetCo, alterações
na estratégia de concessão de empréstimos, o abandono
do programa de resgate dos créditos hipotecários activos
e alterações a introduzir na Carta no domínio da con
corrência, a fim de permitir ao NR aumentar as suas
actividades de concessão de empréstimos em 2009 e
2010, num montante total de 14 mil milhões de libras
esterlinas.

PLANO DE REESTRUTURAÇÃO FINAL
(27)

Após a adopção da decisão de extensão, o plano de
reestruturação alterado foi novamente alterado pelo
Reino Unido, para dar resposta a algumas das dúvidas
expressas pela Comissão e por terceiros (a seguir desig
nado «plano de reestruturação final»). Por consequência, o
balanço de abertura do BankCo será reduzido para [1,7-4,2] mil milhões de libras esterlinas em comparação com
a actualização de 10 de Junho de 2009 do plano de
reestruturação alterado, através da retirada de [1,5-3]
mil milhões de libras esterlinas das contas GIC e da
transferência de empréstimos hipotecários adicionais no
montante de [0,2-0,8] mil milhões de libras esterlinas do
AssetCo para o BankCo. O BankCo terá um balanço de
abertura de [21-24] mil milhões de libras esterlinas em
2009, que aumentará para [31-34] mil milhões de libras
esterlinas em 2013, em comparação com os [22-26] mil
milhões de libras esterlinas e os [38-41] mil milhões de
libras esterlinas previstos, respectivamente, ao abrigo do
plano de reestruturação alterado. Além disso, os novos
empréstimos do BankCo no montante de [600-900] mi
lhões de libras esterlinas previstos inicialmente para 2009
serão substituídos por uma carteira de empréstimos hi
potecários anteriores de menor qualidade (15). Por conse
quência, o LTV médio ponderado do BankCo será de
[62-67 %], formado pelo LTV da carteira de empréstimos
hipotecários existentes ([66-69 %]) e pelo dos novos em
préstimos de 2009 ([58-61 %]). O gráfico A ilustra os
balanços de abertura do BankCo e do AssetCo após a
cisão, ao passo que no quadro 2 são apresentados os
indicadores financeiros mais relevantes do BankCo.

(28)

O BankCo, a partir da cisão, pagará também comissões
ajustadas pela manutenção das garantias dos depósitos de
pequenos e grandes clientes (ver secção 2.3).

i) o «BankCo», para a qual seriam transferidos os seguin
tes activos do Northern Rock: carteira de depósitos de
pequenos clientes (aproximadamente 19,5 mil mi
lhões de libras esterlinas), acompanhada de activos
em numerário (12) em torno de [9-12] mil milhões
de libras esterlinas e aproximadamente [7-10] mil mi
lhões de libras esterlinas dos activos hipotecários do
Northern Rock, livres de qualquer ónus; depósitos de
grandes clientes, actualmente num valor total de apro
ximadamente [0,5-3] mil milhões de libras esterlinas,
acompanhados de activos pecuniários correspondentes
e a plataforma do Northern Rock para a concessão de
créditos hipotecários e para a prestação de serviços, as
suas agências, o seu pessoal e os sistemas correspon
dentes, bem como as contas GIC (13), acompanhadas
de activos pecuniários num valor equivalente (aproxi
madamente [3,5-6] mil milhões de libras esterlinas). O
balanço de abertura do BankCo seria de [22-26] mil
milhões de libras esterlinas);
ii) o «AssetCo» seria a empresa existente, o Northern
Rock plc, que conservaria todos os créditos hipotecá
rios para habitação remanescentes e os instrumentos
de financiamento do Northern Rock junto dos mer
cados por grosso (a sua participação no instrumento
de titularização Granite e as suas responsabilidades ao
abrigo das obrigações cobertas por garantias e dos
programas de euro medium term notes (14), em conjunto
com as operações de cobertura conexas), juntamente
com as responsabilidades associadas e o capital hí
brido. O AssetCo assumiria igualmente a responsabi
lidade pelo empréstimo do Estado ao Northern Rock,
que seria aumentado no montante de 10 mil milhões
de libras esterlinas, para um total de 23 mil milhões
de libras esterlinas, no intuito de permitir a execução
do plano de reestruturação. Além disso, o AssetCo
disporia de um fundo de maneio máximo de 5 mil
milhões de libras esterlinas, a fim de assegurar a exis
tência de uma liquidez adequada […]. O balanço de
abertura do AssetCo seria de [82-85] mil milhões de
libras esterlinas.
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Quadro 2
Principais indicadores financeiros do BankCo após a cisão
(cenário de base)
(em milhares de milhões de libras esterlinas)
2009

2010

2011

2012

2013

Activo total

[21-24]

[23-25]

[27-30]

[28-31]

[31-34]

Juros rece
bidos líqui
dos

n/a

[0-0,7]

[0-0,7]

[0-0,7]

[0-0,7]

(15) Carteira de créditos hipotecários originados anteriormente pelo NR.
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(em milhares de milhões de libras esterlinas)

2009

2010

2011

2012

2013

Novos em
préstimos
brutos

n/a

[6-9]

[6-8]

[6-8]

[6-8]

Carteira de
emprésti
mos hipo
tecários

[7-11]

[13-20]

[19-25]

[22-26]

[23-28]

Depósitos
de peque
nos clientes

19,3

[18-21]

[19-22]

[22-25]

[24-27]

Depósitos
de grandes
clientes

[1-3]

[1-7]

[3-10]

[3-8]

v) o compromisso de que o Reino Unido deixará de
deter uma participação maioritária no BankCo […].
Neste contexto, o banco deixará de ser propriedade
pública temporária quando o Reino Unido alienar
pelo menos 50 % + 1 das acções do BankCo a
uma ou a várias entidades não estatais ou não con
troladas pelo Estado e o Reino Unido deixar de deter
o controlo do BankCo na acepção do Regulamento
(CE) do Conselho n.o 139/2004, de 20 de Janeiro de
2004, relativo ao controlo das concentrações de
empresas (16);
vi) o compromisso de que […] o BankCo anunciará
publicamente que a garantia estatal dos depósitos
de pequenos clientes será retirada até […] e que
os acordos de garantia de depósitos de grandes
clientes serão rescindidos pelo Reino Unido até
31 de Dezembro de 2010;

[2-8]

Gráfico A

vii) o compromisso de que a dívida subordinada exis
tente permanecerá no AssetCo e que até […] o
AssetCo diferirá os pagamentos de juros e amorti
zações de capital dos instrumentos da dívida subor
dinada, desde que contratualmente o possa fazer;

Balanço de abertura do BankCo e do AssetCo após a cisão

[…]
(29)

O Reino Unido assumiu ainda os seguintes compromis
sos:

viii) o compromisso de que o BankCo, enquanto for
propriedade pública temporária, e o AssetCo […]
não adquirirão participações em outras empresas,
nem promoverão os acordos de garantia estatal ou
a propriedade estatal;

i) o compromisso de realizar uma separação operacio
nal total entre o BankCo e o AssetCo, assim que
possível e o mais tardar até ao fim de 2010;
ii) o compromisso de que o BankCo estabelecerá um
limite máximo de 4 mil milhões de libras esterlinas
para os novos empréstimos a conceder em 2009, de
9 mil milhões de libras esterlinas para 2010 e de 8
mil milhões de libras esterlinas para 2011; caso o
BankCo continue a ser propriedade pública tempo
rária depois de 2011, o limite máximo de 8 mil
milhões de libras esterlinas em 2011 será mantido
até 31 de Dezembro de 2013 ou até que o banco
deixe de ser propriedade pública temporária, con
soante o que ocorrer primeiro;
iii) o compromisso de que o BankCo imporá um limite
máximo de 20 mil milhões de libras esterlinas aos
seus activos em depósitos de pequenos clientes no
Reino Unido, na Irlanda e em Guernsey até 31 de
Dezembro de 2011; caso o BankCo continue a ser
propriedade pública temporária em 2012 e 2013, o
limite máximo dos depósitos de pequenos clientes
será de 23 mil milhões de libras esterlinas em 2012
e de 26 mil milhões de libras esterlinas em 2013;
iv) o compromisso de que o BankCo não figurará nas
três melhores categorias da Moneyfacts de emprésti
mos hipotecários a 2, 3 ou 5 anos, com taxas fixas
ou variáveis (à exclusão dos empréstimos com um
rácio LTV superior a 80 % e dos produtos para
compra da primeira habitação) até 31 de Dezembro
de 2011 ou até que o banco deixe de ser proprie
dade pública temporária, consoante o que ocorrer
primeiro;
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ix) o compromisso de que o AssetCo não exercerá no
vas actividades económicas além das necessárias
para prestar apoio operacional ao BankCo, até que
a separação operacional seja concluída […].
2.3. AUXÍLIOS ESTATAIS OBJECTO DE APRECIAÇÃO NA
PRESENTE DECISÃO
(30)

O NR recebeu vários auxílios, a saber (17):
i) facilidade de liquidez do Banco de Inglaterra, reno
vada posteriormente pelo Tesouro (a seguir designada
«facilidade de liquidez do Banco de Inglaterra/Te
souro»);
ii) garantia estatal dos depósitos de pequenos clientes do
NR que não eram cobertos pelo Regime de Compen
sação dos Serviços Financeiros do Reino Unido (Fi
nancial Services Compensation Scheme);
iii) garantia estatal dos depósitos de grandes clientes do
NR.
Auxílios ao NR:
iv) aplicação retroactiva de uma comissão mais baixa
pela facilidade de liquidez do Banco de Inglaterra/Te
souro a partir de 1 de Abril de 2008 e reembolso
subsequente de 156,4 milhões de libras esterlinas ao
NR, após a decisão final da Comissão (18);

(16) JO L 24 de 29.1.2004, p. 1.
(17) Por uma questão de clareza, a Comissão, na sua apreciação das
medidas, referir-se-á à numeração utilizada na descrição das medi
das efectuada nos considerandos 30 e 31.
(18) Ver ponto 94 da decisão de início do procedimento.
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retroactivo de 156,4 milhões de libras esterlinas das co
missões cobradas pela facilidade de liquidez do Banco de
Inglaterra/Tesouro. Este reembolso resulta da revisão das
comissões efectuada pelo Reino Unido em Abril de
2008. Além disso, o Tesouro garantira à FSA que o
NR excederia os requisitos mínimos de fundos próprios,
permitindo-lhe assim continuar a exercer a sua activida
des sem satisfazer os requisitos regulamentares mínimos
de fundos próprios.

v) compromisso assumido pelo Tesouro para com a
FSA de que o NR (ou seja, o seu sucessor) excederia
os requisitos mínimos de fundos próprios (19).
Auxílios ao BankCo:
vi) manutenção, após a cisão, das garantias dos depósi
tos de pequenos clientes e de grandes clientes (ou
seja, as medidas referidas nas alíneas ii) e iii) do
ponto 30) até 2010 para o BankCo, em condições
revistas (20);
vii) recapitalização de 1,4 mil milhões de libras esterli
nas do BankCo após a cisão, sob a forma de acções
ordinárias (21);

(34)

As medidas de reestruturação relacionadas com o
BankCo (medidas vi) a viii)) incluem a manutenção das
garantias dos depósitos de pequenos clientes e de grandes
clientes […]. Porém, as comissões e o teor destas garan
tias serão alterados em comparação com as condições do
auxílio de emergência aprovado. No que se refere à ga
rantia dos depósitos de pequenos clientes que não são
cobertos pelo Regime de Compensação dos Serviços Fi
nanceiros do Reino Unido, o BankCo pagará uma comis
são fixa de [15-70] pontos de base. Pela garantia dos
depósitos de grandes clientes, o BankCo pagará uma
comissão compatível com o regime de garantia de crédito
do Reino Unido (27). O BankCo beneficiará também, após
a cisão, de uma recapitalização de 1,2 mil milhões de
libras esterlinas, sob a forma de acções ordinárias, de
uma facilidade de liquidez de contingência no montante
de 2,5 mil milhões de libras esterlinas, pela qual pagará
uma comissão mensal de [80-150] pontos de base sobre
o saldo não utilizado. Caso o BankCo faça uso da faci
lidade, pagará uma comissão pontual de [120-240] pon
tos de base sobre qualquer montante utilizado e uma
taxa de juro LIBOR a um mês + [200-600] pontos de
base sobre o saldo utilizado.

(35)

O AssetCo continuará a beneficiar de uma garantia dos
depósitos de grandes clientes até […] (medida ix)). Não
estão previstas alterações da comissão que o AssetCo
pagará pela garantia. O AssetCo obterá também um au
mento máximo de 10 mil milhões de libras esterlinas da
facilidade de liquidez do Banco de Inglaterra/Tesouro
(medida x)) (o montante total da facilidade ascenderá a
23 mil milhões de libras esterlinas), juntamente com uma
alteração das condições de remuneração da facilidade
(LIBOR + [10-60] pontos de base, em vez da taxa de
referência do Banco de Inglaterra + 150 pontos de
base + comissão da facilidade de 10 pontos de base).
O AssetCo beneficiará também de uma linha de fundo
de maneio de 2,5 mil milhões de libras esterlinas (medida
xii)), pela qual pagará a taxa LIBOR a um mês + [10-60]
pontos de base, podendo ainda beneficiar de uma reca
pitalização no montante máximo de 1,6 mil milhões de
libras esterlinas, sob a forma de conversão da dívida em
capital próprio (medida xii).

(36)

Dado que o auxílio à reestruturação concedido ao NR
consiste na manutenção das medidas anteriores, combi
nadas com medidas adicionais, essas medidas serão apre
ciadas em conjunto na presente decisão. No quadro 3,
são indicadas as medidas que se mantêm e as medidas
adicionais.

viii) facilidade de liquidez de contingência no montante
de 1,5 mil milhões de libras esterlinas.
Auxílios ao AssetCo:
ix) manutenção após a cisão da garantia dos depósitos
de grandes clientes (ou seja, a medida iii)) […] (22);
x) manutenção e aumento de 10 mil milhões de libras
esterlinas da facilidade de liquidez do Banco de In
glaterra/Tesouro (ou seja, da medida i)), para 23 mil
milhões de libras esterlinas (23);
xi) recapitalização do AssetCo até ao montante máximo
de 1,6 mil milhões de libras esterlinas, sob a forma
de conversão da dívida em capital próprio (24);
xii) linha de fundo de maneio de 2,5 mil milhões de
libras esterlinas (25).
(31)

No que se refere às medidas i)-ii), a Comissão observa
que estas foram já por ela apreciadas no contexto das
decisões anteriores adoptadas sobre este caso, tendo sido
consideradas como um auxílio de emergência (26). Além
das medidas de auxílio de emergência, o Reino Unido
notificou à Comissão medidas adicionais destinadas a
permitir a reestruturação do NR, a saber, as medidas iv)
a xii).

(32)

As medidas de auxílio de emergência (medidas i) a iii)),
continuarão em vigor depois da cisão. Porém, as entida
des a que se destinam serão os sucessores do NR e as
condições associadas a essas medidas serão alteradas.

(33)

No que se refere às medidas tomadas pelo Reino Unido
no contexto da reestruturação do NR (medidas iv) e v)), a
comissão paga pelo NR pela facilidade de liquidez do
Banco de Inglaterra/Tesouro será reduzida retroactiva
mente. Por consequência, o NR receberá um reembolso

(19) Ver ponto 91 da decisão de início do procedimento e ponto 28 da
decisão de extensão.
(20) Ver pontos 32 e 39 da decisão de extensão.
(21) Ver pontos 26 e 49 da decisão de extensão.
(22) Ver pontos 33 e 46 da decisão de extensão.
(23) Ver pontos 22 (ii) da decisão de extensão.
(24) Ver ponto 26 da decisão de extensão.
(25) Ver nota de rodapé 23.
(26) Ver Decisão da Comissão no processo NN 70/07, Northern Rock (JO
C 43 de 16.2.2008, p. 1). Decisão da Comissão no processo C
14/08 (ex NN 1/08), Auxílio à reestruturação a favor do Northern
Rock (JO C 135 de 3.6.2008, p. 21) (decisão de início do procedi
mento); Decisão da Comissão no processo C 14/08, Auxílio à rees
truturação a favor do Northern Rock (JO C 149 de 1.7.2009, p. 16).
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(27) A comissão foi aprovada pela Comissão na sua Decisão relativa ao
processo N 507/08, Medidas de apoio financeiro ao sector bancário no
Reino Unido (JO C 290 de 13.11.2008, p. 4).
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Quadro 3
Recapitulação dos auxílios concedidos ao NR, ao BankCo e ao AssetCo
N.o

Montante

Tipo de medida

Remuneração

Emergência

em milhares de mi
lhões de libras ester
linas

i

Facilidade de liquidez do Banco de Ingla
terra/Tesouro

25

Taxa de referência do Banco de Inglaterra +
150 pontos de base + comissão da facili
dade de 10 pontos de base

ii

Garantia dos depósitos de pequenos clientes
NR não cobertos pelo Regime de Compen
sação dos Serviços Financeiros.

max. 20 (*)

[15-70] pontos de base sobre o montante
agregado dos depósitos

iii

Garantia dos depósitos de grandes clientes
NR

cerca de 10

Comissão mensal de [0,5-3] milhões de li
bras

Reestruturação
Northern Rock
iv

Aplicação de uma comissão mais baixa para
a facilidade de liquidez do Banco de Ingla
terra/Tesouro e reembolso retroactivo ao NR

156,4

n/d

v

Garantia do Tesouro à FSA de que o NR
excederá os seus requisitos de fundos pró
prios

n/d

n/d

Manutenção da garantia dos depósitos de
pequenos clientes

max. 20 (*)

Comissão fixa [15-70] pontos de base

Manutenção da garantia dos depósitos de
grandes clientes

1,6

De acordo com o regime de garantia do
crédito

vii

Recapitalização do BankCo após a cisão

1,4

Acções ordinárias

viii

Facilidade de liquidez de contingência para o
BankCo

1,5

Comissão mensal de [80-150] pontos de
base + comissão pontual de utilização de
[120-140] pontos de base sobre qualquer
montante utilizado + taxa de juro LIBOR a
um mês + [200-600] pontos de base sobre
o saldo utilizado

BankCo
vi

AssetCo
ix

Manutenção da garantia dos depósitos de
grandes clientes

cerca de 8,3

Comissão mensal de [0,5-3] milhões de li
bras

x

Manutenção e aumento da facilidade de li
quidez do Banco de Inglaterra/Tesouro

23 no total

LIBOR a um mês + [10-60] pontos de base

xi

Recapitalização do AssetCo após a cisão

1,6

Acções ordinárias

xii

Linha de fundo de maneio para o AssetCo

2,5

LIBOR a um mês + [10-60] pontos de base

(*) O montante indicado reflecte o montante total dos depósitos de pequenos clientes e não tem em conta o Regime de Compensação dos
Serviços Financeiros.
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banco viável em consequência das medidas propostas
pelo Reino Unido, não estando sujeito a incorrer nos
mesmos problemas de liquidez do NR. Contudo, obser
vava também que não tinha sido apresentado um plano
de actividades que demonstrasse a forma como o BankCo
viria a tornar-se uma entidade viável a médio a longo
prazo e que, portanto, a viabilidade do BankCo não po
dia ser comprovada.

3. MOTIVOS PARA DAR INÍCIO AO PROCEDIMENTO
(37)

A Comissão deu início ao procedimento formal de in
vestigação relativamente ao plano de reestruturação ini
cial deste processo, em 2 de Abril de 2008. O plano de
reestruturação inicial foi depois alterado substancialmente
pelas autoridades do Reino Unido. Por consequência, foi
necessário que a Comissão alargasse o âmbito do proce
dimento de modo a abranger o plano de reestruturação
alterado. A maior parte das dúvidas expressas na decisão
de início do procedimento relacionavam-se especifica
mente com o plano de reestruturação inicial. No que se
refere à decisão de início do procedimento, só as dúvidas
que continuam a ser relevantes para a apreciação do
plano de reestruturação alterado serão discutidas na sec
ção 3.1 da presente decisão.

AUXÍLIO LIMITADO AO MÍNIMO NECESSÁRIO/CONTRIBUI
ÇÃO PRÓPRIA
(43)

A Comissão observava nos considerandos 59 e 58 da
decisão de extensão que o tipo e o montante do auxílio
a conceder ao BankCo eram de molde a libertar o
BankCo de todos os empréstimos de risco anteriormente
concedidos pelo NR e da obrigação de reembolsar o
empréstimo estatal, ao mesmo tempo que o banco rece
bia activos de qualidade e um montante considerável em
numerário. A Comissão observava também que as auto
ridades do Reino Unido aceitavam financiar na totalidade
as perdas do AssetCo, cuja carteira de empréstimos hi
potecários era avaliada pelo seu valor contabilístico, e
não pelo seu valor económico real. A Comissão mani
festava assim fortes dúvidas de que o auxílio se limitasse
ao mínimo necessário.

(44)

No que se refere à contribuição própria do NR, no ponto
60 da decisão de extensão a Comissão manifestava dú
vidas de que esta fosse suficiente, uma vez que algumas
das medidas do primeiro plano de reestruturação suscep
tíveis de serem consideradas como contribuição própria
tinham sido suprimidas do plano de reestruturação alte
rado, nomeadamente a política agressiva de reembolso e
a imposição de um limite máximo aos novos emprésti
mos.

3.1. A DECISÃO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO
EXISTÊNCIA DE AUXÍLIO
(38)

No ponto 91 da decisão de início do procedimento, a
Comissão refere que a carta do Tesouro à FSA em que o
Tesouro confirma a sua intenção de garantir que o NR
exceda os requisitos mínimos de fundos próprios poderá
constituir um auxílio estatal.

(39)

No ponto 94 da mesma decisão, é referido que o reem
bolso projectado a título retroactivo das comissões em
excesso cobradas pelo Reino Unido no período com
preendido entre 17 de Março de 2008 e a data da deci
são final parece constituir um auxílio adicional à rees
truturação.
MONTANTE DO AUXÍLIO

(40)

No ponto 96 da decisão de início do procedimento são
expressas dúvidas quanto ao facto de o auxílio poder ser
quantificado mediante o recurso a valores de referência
como os preços dos swaps de risco de incumprimento
(credit default swaps - CDS) do NR ou as taxas de juro das
linhas de crédito concedidas ao NR por bancos privados
depois de 17 de Setembro de 2007, uma vez que j'ti
nham em conta o auxílio de emergência estatal conce
dido ao banco.
3.2. A DECISÃO DE EXTENSÃO

LIMITAÇÃO DAS REPERCUSSÕES NEGATIVAS/MEDIDAS DE
LIMITAÇÃO DAS DISTORÇÕES DA CONCORRÊNCIA
(45)

No ponto 62 da decisão de extensão, a Comissão inter
rogava-se quanto ao facto de o financiamento disponibi
lizado ao BankCo após a cisão do NR lhe permitir excluir
os seus concorrentes do mercado dos empréstimos hipo
tecários, produzindo assim repercussões negativas.

(46)

No que se refere às medidas de limitação das distorções
da concorrência, nos considerandos 63 a 66 da decisão
de extensão a Comissão manifestava sérias dúvidas de
que as medidas propostas fossem suficientes. Em pri
meiro lugar, a Comissão observava que, após a cisão
do NR, o BankCo seria um banco muito forte e concor
rencial, livre dos encargos dos empréstimos de risco an
teriormente concedidos pelo NR. A Comissão duvidava,
portanto, de que o facto de o BankCo ser um banco com
um balanço reduzido compensasse as distorções da con
corrência.

EXISTÊNCIA DE AUXÍLIO
(41)

A Comissão refere nos considerandos 47 e 48 da decisão
de extensão que a cisão pode ser comparada com uma
medida de apoio aos activos depreciados, na acepção da
Comunicação da Comissão relativa ao tratamento dos
activos depreciados no sector bancário da Comuni
dade (28) (a seguir designada «Comunicação relativa aos
activos depreciados»). Convidava assim as autoridades do
Reino Unido a prestarem informações sobre esta questão.
RESTABELECIMENTO DA VIABILIDADE A LONGO PRAZO

(42)

No ponto 58 da decisão, a Comissão formulava uma
observação positiva, a de que o BankCo parecia ser um

(28) JO C 72 de 26.3.2009, p. 1.
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(48)

A Comissão recebeu observações das partes interessadas
após a publicação da decisão de início do procedimento e
da decisão de extensão.

(49)

No que se refere à decisão de início do procedimento, a
Comissão recebeu observações do sindicato Unite the
Union, da Building Societies Association (a seguir desig
nada «BSA»), do SRM Global Master Fund LP, da Alliance
& Leicester Building Society, da British Banking Associa
tion, de Jim Cousins (deputado do Reino Unido), de
Doug Henderson (deputado do Reino Unido) e das auto
ridades de Newcastle. Embora essas observações não in
cidissem sobre o plano de reestruturação objecto da de
cisão de extensão, podem ser relevantes no contexto mais
lato do presente processo e serão analisadas brevemente
na secção 4.1 da presente decisão, na medida em que
assumem uma natureza geral.

(50)

Foram recebidas observações sobre a decisão de extensão
tecidas pelas seguintes partes interessadas: Leeds Building
Society, BSA e um cidadão britânico.

4.1. DECISÃO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO
(51)

As observações recebidas das partes interessadas em re
lação à decisão de início do procedimento centravam-se
principalmente nas distorções da concorrência causadas
pelas garantias dos depósitos de pequenos clientes e de
grandes clientes do NR. O crescimento da base de depó
sitos de pequenos clientes do NR nos primeiros meses de
2008 suscitava especial preocupação, pois as partes in
teressadas informavam que o NR estava a oferecer taxas
de juro das poupanças mais elevadas, ao mesmo tempo
que era apoiado por uma garantia estatal, colocando
assim os concorrentes do NR numa situação de desvan
tagem. As partes interessadas observavam que a Carta no
domínio da concorrência parecia atenuar algumas das
suas preocupações. Outras observações diziam respeito
à importância do NR como grande empregador no Nor
deste de Inglaterra e à compensação que os accionistas
do NR receberiam na sequência da nacionalização decre
tada pelo Reino Unido.

4.2. DECISÃO DE EXTENSÃO
(52)

evitava numa medida limitada as distorções da concor
rência causadas pelo NR. Era também de opinião de que
o reduzido balanço do BankCo após a cisão não com
pensava as distorções da concorrência, uma vez que o
BankCo não terá de absorver as perdas causadas pelos
empréstimos de risco anteriormente concedidos pelo NR
e terá acesso aos benefícios inerentes ao balanço do
AssetCo.

Além disso, a Comissão observava que, tendo em conta o
elevado montante do auxílio recebido pelo NR, não era
seguro que pudessem ser aplicadas medidas suficientes
para evitar distorções indevidas da concorrência sem
pôr em risco a viabilidade do NR. Finalmente, observava
que algumas das medidas destinadas a limitar as distor
ções da concorrência tinham sido alteradas ou retiradas.

4. OBSERVAÇÕES DAS PARTES INTERESSADAS

A Leeds Building Society, nas observações apresentadas,
manifestava a sua preocupação com as potenciais distor
ções da concorrência causadas pelo NR, sublinhando que,
a seu ver, a contribuição própria do NR era insuficiente e
que a Carta no domínio da concorrência em vigor só
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(53)

A BSA apresentou observações pormenorizadas. Conside
rava extremamente provável que o BankCo viesse a ser
um banco viável a médio ou longo prazo, uma vez que
após a cisão disporá de uma posição forte no mercado
dos créditos hipotecários do Reino Unido, com um nú
mero limitado de empréstimos improdutivos e fundos
avultados para a concessão de novos empréstimos. A
BSA sublinhava as diferenças entre as «building societies»
(cooperativas de crédito imobiliário) e os bancos (em
termos das restrições a nível das actividades de financia
mento e concessão de empréstimos que não são aplicá
veis aos bancos). A BSA referiu também que não é pro
vável que a Carta no domínio da concorrência seja sufi
cientemente eficaz para evitar as distorções da concor
rência. Sugeriu igualmente possíveis medidas de limitação
das distorções da concorrência:
i) o BankCo deveria pagar uma remuneração pela pro
tecção recebida através da criação do AssetCo; em
alternativa, a carteira de empréstimos inicial do
BankCo deveria apresentar características semelhantes
às de um concorrente médio;
ii) as garantias estatais dos depósitos de pequenos clien
tes e de grandes clientes deveriam ser suprimidas o
mais rapidamente possível; em alternativa, o BankCo
deveria pagar um preço equivalente ao pago pelos
outros bancos quando recorrem ao regime de garan
tia de crédito estatal;
iii) se as medidas propostas nas alíneas i) e ii) não pu
derem ser aplicadas, será talvez necessário um con
trolo mais directo das actividades do BankCo;
iv) uma quota-parte substancial dos novos empréstimos
do BankCo deverá ser concedida em segmentos do
mercado dos créditos hipotecários em que os mu
tuantes do sector privado não estão actualmente a
conceder crédito (por exemplo, empréstimos com ele
vados rácios LTV ou, mais especificamente, a com
pradores da primeira habitação);
v) nos sectores do mercado dos créditos hipotecários em
que o BankCo está a concorrer com mutuantes do
sector privado, a competitividade dos preços pratica
dos pelo banco deveria ser limitada, eventualmente
não figurando na tabela das melhores ofertas da Mo
neyfacts para os empréstimos hipotecários, ou seja,
não sendo incluído entre os cinco melhores mutuan
tes;
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vi) até que as garantias dos depósitos de pequenos clien
tes sejam suprimidas, o BankCo não deverá figurar na
tabela das melhores ofertas da Moneyfacts para as
cinco melhores contas de poupança.

(54)

Finalmente, as observações do cidadão britânico diziam
respeito ao pagamento dos juros dos instrumentos de
dívida subordinada emitidos pelo NR e aos efeitos que
adviriam de uma suspensão desses pagamentos para os
particulares detentores desses instrumentos.

muito, o montante do auxílio poderá ser calculado
com base na taxa de referência oficial da Comissão,
que entrou em vigor em 1 Julho 2008.

5.2. OBSERVAÇÕES DO REINO UNIDO RELATIVAMENTE
ÀS DÚVIDAS LEVANTADAS NA DECISÃO DE EXTENSÃO
EXISTÊNCIA DE AUXÍLIO
(59)

5. OBSERVAÇÕES DO REINO UNIDO
(55)

As observações das partes interessadas relativas à decisão
de início do procedimento que foram descritas na pre
sente decisão prendem-se apenas com questões que po
dem ser relevantes para a apreciação do plano de rees
truturação alterado. Portanto, as observações do Reino
Unido relativas à decisão de início do procedimento re
feridas na secção 5.1 limitar-se-ão igualmente a essas
questões.

5.1. OBSERVAÇÕES DO REINO UNIDO RELATIVAMENTE
ÀS DÚVIDAS LEVANTADAS NA DECISÃO DE INÍCIO DO
PROCEDIMENTO
EXISTÊNCIA DE AUXÍLIO
(56)

No que se refere às dúvidas expressas no ponto 91 da
decisão de início do procedimento, as autoridades do
Reino Unido alegam que […]. Portanto, a medida não
pode ser caracterizada como um auxílio. E mesmo se tal
fosse o caso, esse auxílio não poderia ser considerado
ilimitado.

No que se refere ao ponto 94 da decisão de início do
procedimento, as autoridades do Reino Unido não con
testam que a retroactividade a partir de 1 de Abril de
2008 – após a aprovação do auxílio estatal – das dispo
sições relativas às comissões e aos juros do novo em
préstimo constitui um auxílio adicional à reestruturação.
Alegam, porém, que se tratava do mínimo necessário
para garantir que o NR continuasse a satisfazer os seus
requisitos regulamentares de fundos próprios.

MONTANTE DO AUXÍLIO
(58)

No que se refere às dúvidas expressas no ponto 96 da
decisão de início do procedimento, o Reino Unido alega,
em primeiro lugar, que seria artificial considerar que o
montante do auxílio correspondia ao valor total das li
nhas de crédito estatais e dos montantes abrangidos pelas
garantias estatais. Efectivamente, o NR continua a deter
activos de grande qualidade e devem ser tidas em conta
as garantias de boa qualidade prestadas ao Estado à data
em que foram previstos os acordos de garantia e as
linhas de crédito. O Reino Unido considera que a meto
dologia menos artificial consiste em quantificar as medi
das utilizando critérios de referência como as propostas
de financiamento apresentadas, as taxas dos CDS e os
diferenciais (spreads) da dívida subordinada. Quanto

No que se refere à aplicabilidade da Comunicação relativa
aos activos depreciados à cisão, as autoridades do Reino
Unido comunicaram que não aceitavam a análise da Co
missão pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, o NR é
propriedade a 100 % do Estado, pelo que, ao contrário de
outros casos em que o Estado se responsabiliza pelas
perdas com activos depreciados de um banco de proprie
dade privada, quer adquirindo-os, quer garantindo-os, o
Reino Unido não pode adquirir os activos depreciados,
uma vez que já lhe pertencem. Em segundo lugar, as
autoridades do Reino Unido são de opinião que a Co
municação relativa aos activos depreciados se destina
principalmente a fazer face a situações em que prevalece
uma incerteza considerável quanto à exposição do banco
a activos depreciados complexos e opacos. Os produtos
hipotecários, os títulos garantidos por hipotecas e os
activos do Tesouro do NR não se incluem nesta catego
ria, de acordo com o Reino Unido. Finalmente, as auto
ridades do Reino Unido alegam que a Comunicação re
lativa aos activos depreciados se baseia no princípio da
repartição dos encargos, em que o banco deve suportar
uma parte dos prejuízos iniciais. No caso do NR, isto não
é possível, uma vez que todos os activos pertenciam já ao
Estado antes da cisão.

RESTABELECIMENTO DA VIABILIDADE A LONGO PRAZO
(60)

(57)
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As autoridades do Reino Unido referem nas suas obser
vações que prestaram à Comissão informações que de
monstram a viabilidade do BankCo, através do plano de
actividades apresentado à Comissão em 10 de Junho de
2009 (29). Neste plano de actividades, a viabilidade do
BankCo foi analisada, tendo sido sujeita a testes de es
forços, num cenário de recessão grave (aumento do de
semprego para 3,6 milhões em 2011 e descida de 50 %
dos preços da habitação, em comparação com os preços
no seu ponto auge). Tal demonstrou a viabilidade do
BankCo, inclusive num cenário de recessão grave.

AUXÍLIO LIMITADO AO MÍNIMO NECESSÁRIO/CONTRIBUI
ÇÃO PRÓPRIA
(61)

No que se refere às dúvidas da Comissão quanto ao facto
de o auxílio concedido ao NR se limitar ao mínimo
necessário, o Reino Unido contesta que o plano de rees
truturação alterado crie um novo banco extremamente
competitivo. O Reino Unido observa que a estrutura de
capital e financiamento do BankCo foi concebida cuida
dosamente, de modo a garantir a sua viabilidade, mesmo
num cenário de crise.

(29) O plano de actividades foi actualizado em 18 de Setembro de
2009, a fim de ter em conta as preocupações expressas pela Co
missão e pelas partes interessadas no que se refere às distorções da
concorrência provocadas pelo auxílio.
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(62)

Segundo o Reino Unido, não é certo que o Estado aceite
financiar e suportar na íntegra as perdas do AssetCo. O
Reino Unido observa que o Estado não garantiu os acti
vos do AssetCo. Porém, as autoridades do Reino Unido
referiram que […] poderá vir a ser necessário um apoio
adicional […].

(63)

No que se refere à contribuição própria do NR para a
reestruturação, as autoridades do Reino Unido observam
que a imposição de limites máximos aos empréstimos e a
política agressiva de reembolso previstos no plano de
reestruturação inicial eram medidas compensatórias que
se destinavam a substituir a contribuição própria. No que
se refere à imposição de limites máximos aos emprésti
mos hipotecários, o Reino Unido alega que a capacidade
do mercado dos créditos hipotecários do Reino Unido foi
restringida pela crise económica e financeira e que o
crescimento previsto dos empréstimos a conceder pelo
BankCo é limitado e não afecta negativamente os seus
concorrentes. Quanto ao programa de resgate dos crédi
tos hipotecários activos, tal estava a agravar as restrições
à oferta de crédito hipotecário no mercado do Reino
Unido (sendo responsável por uma quebra de 40 % dos
novos empréstimos concedidos). O Reino Unido é de
opinião que o NR contribuiu para a reestruturação atra
vés da venda da sua carteira de empréstimos hipotecários
resultantes de refinanciamentos com libertação de capital
pelo montante aproximado de 2,2 mil milhões de libras
esterlinas, bem como dos prejuízos por ele suportados
no âmbito da reestruturação e de […].

(66)

No que se refere ao AssetCo, segundo o Reino Unido, a
metodologia proposta pela Comissão baseia-se no pres
suposto de que o Reino Unido cobriria a diferença entre
o valor contabilístico e o valor de mercado dos activos.
Porém, este pressuposto é incorrecto, uma vez que as
garantias prestadas pelo Reino Unido cobrem a diferença
entre o valor real dos activos do AssetCo e o valor
contabilístico dos seus passivos (ou seja, se os activos
não renderem o suficiente para fazer face a todos os
passivos, o Reino Unido cobrirá a diferença).

(67)

Segundo o Reino Unido, a metodologia correcta para
estimar o montante do auxílio concedido ao BankCo
consiste em somar o valor contabilístico de quaisquer
injecções directas de capital com o valor das garantias
em vigor, tendo em conta as comissões pagas por essas
garantias, o valor dos benefícios que o BankCo deriva da
carteira de empréstimos hipotecários de boa qualidade e
o valor adicional da assunção pelo BankCo da carteira de
depósitos de pequenos clientes do NR.

(68)

Segundo o Reino Unido, o montante do auxílio conce
dido ao AssetCo é a diferença entre o valor total do
auxílio concedido ao NR e o valor do auxílio concedido
ao BankCo através do AssetCo.
5.3. COMENTÁRIOS DO REINO UNIDO ÀS OBSERVAÇÕES
DAS PARTES INTERESSADAS RELATIVAS À DECISÃO DE
INÍCIO DO PROCEDIMENTO

(69)

No que se refere às preocupações das partes interessadas
relativas ao crescimento dos depósitos de pequenos clien
tes, o Reino Unido apresentou os seguintes comentários.

(70)

Segundo o Reino Unido, as observações das partes inte
ressadas relativas à remuneração dos produtos de pou
pança não têm em conta a redução da base de depósitos
de pequenos clientes do NR que adveio da corrida ao
banco verificada em Setembro de 2007. A fim de esta
bilizar o activo do NR, o banco devia ser autorizado a
reforçar a sua base de depósitos de pequenos clientes. O
Reino Unido observa que vigora no país um limite má
ximo de 1,5 % em termos de quota de mercado de de
pósitos de pequenos clientes. Este limite máximo impede
o NR de adoptar uma política de preços dos depósitos
demasiado agressiva, limitando simultaneamente o even
tual impacto do NR no mercado dos produtos de pou
pança. O Reino Unido alega também que o NR não tem
adoptado uma estratégia de preços agressiva no que se
refere aos produtos do sector dos depósitos de pequenos
clientes, o que é comprovado pelo facto de o NR não ter
figurado nas três melhores categorias das tabelas de pre
ços dos produtos de poupança da Moneyfacts desde que
foi introduzida a Carta no domínio da concorrência.

(71)

Além disso, o Reino Unido alega que a fixação de novos
limites de preços a nível dos seus produtos de poupança
impediria o NR de obter o financiamento necessário para
apoiar os novos empréstimos previstos. Essa fixação de
preços afectaria também a capacidade do NR de satisfazer
as suas obrigações ao abrigo do regime de propriedade
pública temporária e impediria o NR de reagir a circuns
tâncias susceptíveis de afectar negativamente a sua posi
ção de financiamento.

LIMITAÇÃO DAS REPERCUSSÕES NEGATIVAS/MEDIDAS DE
LIMITAÇÃO DAS DISTORÇÕES DA CONCORRÊNCIA
(64)

O Reino Unido refere nas suas observações que não é
provável que o aumento previsto da concessão de em
préstimos previsto por parte do BankCo afecte o mer
cado dos créditos hipotecários ou os concorrentes do
BankCo, atendendo à capacidade limitada desse mercado.
O aumento da capacidade de concessão de empréstimos
por parte do BankCo atenuaria ligeiramente essas preo
cupações, sem restringir a procura para os seus concor
rentes. O Reino Unido considera também pouco provável
que o BankCo aumente rapidamente a concessão de em
préstimos após a cisão e depois de deixar de ser proprie
dade pública temporária, pois deverá ainda obter os fun
dos necessários para financiar os novos empréstimos.
Finalmente, o Reino Unido observa que o BankCo não
terá acesso privilegiado ao conjunto de clientes que se
mantiverem no AssetCo.

(65)

No que se refere ao montante do auxílio, o Reino Unido
não aceita a proposta da Comissão de que este possa ser
determinado mediante a dedução do valor de mercado
dos activos do AssetCo do seu valor contabilístico. Na
opinião do Reino Unido, essa metodologia sobrestimaria
o montante de qualquer auxílio concedido ao BankCo. O
Reino Unido considera que deve ser estabelecida uma
distinção entre o auxílio concedido ao BankCo e ao As
setCo e que o auxílio concedido ao AssetCo não benefi
cia necessariamente o BankCo. O montante do auxílio
concedido ao BankCo deve reflectir o impacto competi
tivo do BankCo a nível dos seus concorrentes, o que não
acontece na metodologia proposta pela Comissão.
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No que se refere à Carta no domínio da concorrência, em
vigor desde 31 de Março de 2008, as autoridades do
Reino Unido referiram que os compromissos em matéria
de conduta previstos na Carta impõem restrições sufi
cientes ao NR quanto à forma como concorre nos mer
cados do Reino Unido.
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RECURSOS ESTATAIS
(77)

Todas estas medidas são financiadas mediante recursos
estatais, na medida em que consistem em empréstimos
estatais, subvenções e garantias financiadas pelo Es
tado (31).

SELECTIVIDADE

5.4. COMENTÁRIOS DO REINO UNIDO ÀS OBSERVAÇÕES
DAS PARTES INTERESSADAS RELATIVAS À DECISÃO DE
EXTENSÃO
(73)

A fim de dar resposta às preocupações expressas pela
Comissão na decisão de extensão e às observações apre
sentadas pelas partes interessadas, as autoridades do
Reino Unido modificaram o plano de reestruturação al
terado. Estas alterações são descritas em maior pormenor
na secção 2.2 da presente decisão (considerandos 27, 28
e 29).

(78)

A Comissão deve também apreciar se as medidas confe
rem uma vantagem selectiva ao beneficiário ou aos be
neficiários do auxílio. As medidas em causa são selecti
vas, uma vez que beneficiam apenas o NR, o BankCo e o
AssetCo.

VANTAGEM
(79)

As medidas conferem uma vantagem à actividade econó
mica do NR, tal como era exercida pelo banco até à cisão
e conforme será desenvolvida posteriormente pelas suas
entidades sucessoras, o BankCo e o AssetCo.

(80)

O NR beneficiará da aplicação retroactiva de comissões
mais baixas pela facilidade de liquidez do Banco de In
glaterra/Tesouro e do reembolso subsequente de 156,4
milhões de libras esterlinas ao NR, após a aprovação da
Comissão (medida iv). É assim conferida uma vantagem
ao NR, pois essas comissões são inferiores ao preço de
mercado.

(81)

O NR derivará também vantagens significativas do com
promisso assumido pelo Tesouro para com a FSA de que
o NR excederá os requisitos mínimos de fundos próprios
(medida v), uma vez que, em consequência, a FSA: (1)
não exigiu que o NR fosse recapitalizado depois da na
cionalização; (2) autorizou o NR a incluir os fundos
próprios complementares nos seus fundos próprios regu
lamentares, em Junho de 2008; (3) autorizou posterior
mente o banco a não satisfazer os seus requisitos regu
lamentares mínimos de fundos próprios, a partir de Julho
de 2009 e até à cisão.

(82)

No que se refere às medidas a favor do BankCo, a Co
missão concluiu já que a garantia dos depósitos de pe
quenos clientes (medida vi) confere uma vantagem ao seu
beneficiário, neste caso o BankCo, quando aprovou a
medida enquanto auxílio de emergência ao NR. Se bem
que a garantia deva ser retirada […], a vantagem para o
BankCo manter-se-á enquanto a garantia continuar a ser
efectiva. A alteração da comissão a pagar pelo BankCo
também não é conforme com as condições de mercado.
No que a este ponto se refere, o diferencial (spread) dos
CDS do NR é significativamente superior a 50 pontos de
base. Portanto, pode concluir-se que a medida confere
uma vantagem ao BankCo.

6. APRECIAÇÃO
6.1. EXISTÊNCIA DE AUXÍLIO
(74)

(75)

(76)

A Comissão deve apreciar se as medidas introduzidas ou
alteradas pelo plano de reestruturação alterado cons
tituem um auxílio estatal. O artigo 87.o, n.o 1, do Tra
tado prevê que são incompatíveis com o mercado co
mum, na medida em que afectem as trocas comerciais
entre os Estados-Membros, os auxílios concedidos pelos
Estados ou provenientes de recursos estatais, independen
temente da forma que assumam, que falseiem ou amea
cem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas
ou certas produções.

No que se refere às medidas já aprovadas pela Comissão
a título de auxílios de emergência nas suas duas decisões
anteriores relacionadas com este processo (nomeada
mente as medidas i), ii) e iii), tal como são referidas no
ponto 30); as garantias dos depósitos de pequenos clien
tes e de grandes clientes e a facilidade de liquidez do
Banco de Inglaterra/Tesouro), a Comissão concluiu já
que essas medidas constituem auxílios estatais a favor
do NR. A Comissão observa também que o BankCo
terá acesso aos regimes introduzidos pelo Reino Unido
a favor dos bancos durante a crise financeira e que foram
já aprovados pela Comissão, na medida em que esses
regimes continuem a ser aplicáveis após a cisão (30).

As medidas que devem ser apreciadas na presente deci
são, a fim de determinar se constituem auxílios estatais,
foram já descritas no ponto 30. As medidas relevantes
para o NR são as medidas iv) e v), para o BankCo, as
medidas vi), vii) e viii) e para o AssetCo, as medidas ix)
a xii).

(30) Por exemplo, o regime de garantia de crédito; ver nota de
rodapé 15.

(31) No que se refere ao compromisso assumido pelo Tesouro do Reino
Unido para com a FSA de que o NR excederá os requisitos mínimos
de fundos próprios, tal pode ser considerado como equivalente a
um compromisso de capitalização futura do banco, a concretizar
sob a forma de uma injecção de capital no BankCo, após a cisão.
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No que respeita à manutenção das garantias dos depósi
tos de grandes clientes de que o BankCo beneficiará após
a cisão, até 31 de Dezembro de 2010 (medida vi)), a
Comissão concluiu já que tal constituía uma vantagem,
quando a aprovou enquanto auxílio de emergência ao
NR. No que se refere às alterações da comissão à data
da cisão, o BankCo pagará uma remuneração que é com
patível com a remuneração paga por outros bancos, no
contexto do regime de garantia de crédito do Reino
Unido. Dado que a remuneração aceite pela Comissão
no âmbito desse regime de garantia de crédito é inferior
ao preço de mercado (mas conforme com as recomen
dações do Banco Central Europeu), é consequentemente
conferida uma vantagem ao BankCo.

(84)

Além disso, a injecção de capital de 1,4 mil milhões de
libras esterlinas no BankCo, sob a forma de acções ordi
nárias (medida vii), confere uma vantagem ao banco, pois
sem esse capital o BankCo não poderia iniciar as suas
actividades.

(85)

A facilidade de liquidez de contingência no montante de
1,5 mil milhões de libras esterlinas disponibilizada ao
BankCo (medida viii) confere-lhe uma vantagem, na me
dida em que proporciona ao BankCo uma fonte de liqui
dez suplementar a que outros bancos não têm acesso. A
facilidade de liquidez de contingência destina-se a dispo
nibilizar ao BankCo fontes de financiamento suficientes,
até que o banco seja alienado pelo Reino Unido ou que
sejam identificadas outras linhas de financiamento.

(86)

No que se refere ao AssetCo, a Comissão concluiu nas
decisões de início do procedimento e de extensão que as
garantias de depósitos de grandes clientes (medida ix)
constituem um auxílio estatal. Por consequência, a pror
rogação da garantia de depósitos de grandes clientes […]
representa mais uma vantagem para o AssetCo.

(87)

(88)

A Comissão concluiu já nas suas decisões anteriores (32)
que a facilidade de liquidez do Banco de Inglaterra/Te
souro constituía um auxílio estatal. Esta conclusão aplica-se também às novas condições relativas ao aumento má
ximo de 10 mil milhões de libras esterlinas do montante
dos empréstimos estatais concedidos ao AssetCo e ao
prolongamento da sua duração para além de 2020 (me
dida x). No que se refere à remuneração paga pela faci
lidade, o AssetCo desembolsará uma remuneração mais
baixa por essa facilidade (LIBOR + [10-60] pontos de
base, em relação à que era paga anteriormente, ou seja,
taxa de referência do Banco de Inglaterra + 150 pontos
de base + comissão da facilidade de 10 pontos de base),
inferior ao preço de mercado e que, portanto, confere
uma vantagem ao AssetCo. Por outro lado, o BankCo
beneficiará de um aumento da facilidade de liquidez do
Banco de Inglaterra/Tesouro, pois um montante signifi
cativo desse aumento será transferido em numerário do
AssetCo para o BankCo.
A proposta de uma injecção de capital de 1,6 mil mi
lhões de libras esterlinas no AssetCo (medida xi), sob a
forma de conversão da dívida em capital próprio, confere
uma vantagem ao AssetCo.

(32) Ver nota de rodapé 14.
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(89)

Além disso, a linha de fundo de maneio no montante de
2,5 mil milhões de libras esterlinas (medida xii) benefi
ciará o AssetCo, conferindo-lhe a liquidez necessária […]
para cumprir as suas obrigações, na respectiva data de
vencimento. O AssetCo pagará pela facilidade a taxa
LIBOR a um mês + [10-60] pontos de base, uma remu
neração muito inferior à taxa de mercado, uma vez que o
AssetCo é um banco que quase não dispõe de capital.

(90)

Finalmente, o princípio do investidor numa economia de
mercado não se aplica a estas medidas, uma vez que se
seguem a várias medidas de auxílio de emergência a favor
do NR. Por outro lado, mesmo se fosse aplicável, os
resultados desse critério seriam negativos, uma vez que
um investidor numa economia de mercado não tomaria
todas essas medidas para facilitar a cisão do BankCo e
[…] do AssetCo. Um operador numa economia de mer
cado colocado numa situação semelhante à do Estado
não poderia manter a actividade económica (do NR)
sem efectuar um aumento de capital significativo (a
FSA só atenuou as suas exigências normais em termos
de requisitos de fundos próprios porque o Estado se
comprometeu a fornecer o capital). Tendo em conta a
situação nos mercados, um operador privado não conse
guiria obter esses financiamentos. Esta conclusão é con
firmada pelas propostas de compra do NR apresentadas
pelo conglomerado Virgin e pelos quadros do NR em
Fevereiro de 2008, que foram descritas em mais porme
nor na decisão de início do procedimento. As duas pro
postas baseavam-se na manutenção das medidas de au
xílio estatal, o que indica que sem o auxílio estatal ne
nhum investidor privado estaria disposto a adquirir o NR.

DISTORÇÕES DA CONCORRÊNCIA E EFEITOS SOBRE AS
TROCAS COMERCIAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS
(91)

Conclui-se também que as medidas iv) a xii) do ponto 30
são susceptíveis de distorcer a concorrência e de afectar
as trocas comerciais entre os Estados-Membros.

(92)

As medidas permitem […] que certos activos do NR
sejam transferidos para o AssetCo, o que constitui con
dição necessária da criação do BankCo e da execução do
respectivo plano de actividades. O BankCo, na sua qua
lidade de sucessor do NR, poderá continuar a exercer as
actividades do NR livre de eventuais depreciações de ac
tivos de qualidade inferior, uma vez que estes últimos são
mantidos no balanço do AssetCo. Por consequência, o
BankCo beneficia de uma vantagem em relação aos seus
concorrentes, que se confrontam com a depreciação de
activos de qualidade inferior, que devem absorver, o que
limita o capital disponível para novos empréstimos. A
base de capital do BankCo, pelo contrário, não será re
duzida por esta depreciação dos activos e pela redução
do valor da carteira de empréstimos hipotecários. Trata-se de uma vantagem, atendendo aos elevados custos dos
empréstimos contraídos nos mercados financeiros. Por
outro lado, o BankCo disporá de uma quantia avultada
em numerário, para financiamento de novos emprésti
mos. Conclui-se, portanto, que as medidas iv) a xii) do
ponto 30 estão na origem de distorções da concorrência.
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O BankCo será também um banco que concorre, entre
outros, no mercado de depósitos de pequenos clientes e
no mercado dos créditos hipotecários do Reino Unido.
Alguns dos concorrentes em ambos os mercados são
filiais de bancos estrangeiros. Portanto, as medidas são
susceptíveis de afectar as trocas comerciais entre os Es
tados-Membros.

(97)

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO AUXÍLIO
(94)

A Comissão observa que o Reino Unido tenciona intro
duzir novas medidas de auxílio e alterar as existentes.
Essas medidas permitirão cindir o NR em duas entidades
jurídicas, a saber, o BankCo e o AssetCo. Na ausência do
auxílio concedido ao AssetCo, não seria possível trans
ferir a carteira de empréstimos do NR para o novo
banco. Em consequência do auxílio ao AssetCo, o
BankCo poderá manter a actividade económica do NR,
isento dos encargos da maior parte da carteira de em
préstimos do NR, que permanecerá no AssetCo. Além
disso receberá do AssetCo uma quantia avultada em nu
merário (que, por sua vez, a recebeu do Estado). O
BankCo pode ser assim considerado como o beneficiário
de todas as medidas estatais, inclusive das concedidas a
favor do AssetCo.

Ao abrigo do plano de reestruturação alterado, o AssetCo
concederá apenas o crédito limitado exigido pelas suas
obrigações contratuais existentes, o que reduzirá ao mí
nimo as situações em que se encontra em concorrência
com outros bancos. Após a cisão, ser-lhe-á retirada a
licença bancária e continuará a exercer a sua actividade
ao abrigo de uma licença de mutuante de crédito hipo
tecário, pelo que os seus requisitos regulamentares de
capitais próprios (1 %) serão inferiores aos dos bancos.
Segundo as autoridades do Reino Unido, o AssetCo só
liquidará os seus activos à medida que atingirem a sua
maturidade ou vendendo-os no mercado e utilizará as
receitas dessas vendas para pagar as suas dívidas, quando
vencerem, e para financiar os seus custos operacionais,
bem como para o saneamento do seu passivo histórico
remanescente.

(96)

Para facilitar […], o AssetCo exercerá actividades econó
micas tais como a venda dos seus activos e a gestão da
dívida da sua carteira. Além disso, […] durante um certo
período (o mais tardar até ao fim de 2010), prestará
serviços a […]. Isto é necessário, uma vez que após a
cisão […] será privado de certas funções operacionais que
serão exercidas por […], tais como o serviço das hipote
cas (pós-concessão), a gestão da dívida e as infra-estrutu
ras de TIC e de apoio. Estes serviços serão prestados por
[…] a […] numa base comercial (ou seja, […] pagará
uma comissão a […]) e em igualdade de condições de
concorrência. […] Conclui-se, portanto, que após a cisão
o AssetCo continuará a exercer algumas actividades eco
nómicas limitadas, devendo assim ser considerado como
beneficiário das medidas de auxílio.

No que se refere ao NR, antes da cisão prevista o NR
pôde continuar a exercer a sua actividade, com o apoio
das garantias aplicáveis aos seus depósitos de pequenos
clientes e de grandes clientes, de uma facilidade de liqui
dez estatal e do compromisso assumido pelas autoridades
do Reino Unido perante a FSA no sentido de garantir que
o NR excedesse os requisitos mínimos de fundos pró
prios. Este compromisso do Reino Unido permitiu que,
até à cisão, o NR não satisfizesse temporariamente os
seus requisitos regulamentares mínimos de fundos pró
prios. O NR é, portanto, o beneficiário dessas medidas.
Tal como se refere no ponto 92, as actividades econó
micas do NR continuarão a ser desenvolvidas pelo
BankCo.

CONCLUSÃO
(98)

Com base no que precede, conclui-se que as medidas iv)
a xii) do ponto 30 constituem um auxílio estatal.

6.2. MONTANTE DO AUXÍLIO
(99)

(95)
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No que se refere ao montante do auxílio, nas suas res
postas à decisão de início do procedimento e à decisão
de extensão, as autoridades do Reino Unido apresentaram
várias propostas sobre a forma como deveria ser calcu
lado o montante do auxílio. No que se refere à proposta
quanto ao montante do auxílio apresentada pelo Reino
Unido no contexto da decisão de início do procedimento,
a Comissão observa que essa argumentação se baseia
parcialmente nas medidas de auxílio que constavam do
plano de reestruturação inicial. As sugestões transmitidas
pelo Reino Unido, incluindo a utilização dos diferenciais
dos CDS e dos diferenciais da dívida subordinada, não
tomam em consideração o facto de esses diferenciais já
terem em conta o auxílio estatal concedido ao NR e a
nacionalização subsequente do banco. Portanto, esses di
ferenciais não reflectem o risco intrínseco do NR na
ausência de um apoio estatal significativo.

(100) No que se refere às sugestões relativas ao cálculo do

montante do auxílio apresentadas pelo Reino Unido na
sua resposta à decisão de extensão, a Comissão observa
que essas sugestões não parecem ter em conta a situação
actual dos mercados financeiros.

(101) Neste contexto, nenhuma das partes contesta que o NR e

os seus sucessores tenham recebido, devendo vir a rece
ber ainda um auxílio de montante muito considerável,
que reflecte a necessidade de uma reestruturação pro
funda e que justifica uma redução muito significativa
da presença do banco no mercado.
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6.3. COMPATIBILIDADE DO AUXÍLIO
6.3.1. BASE JURÍDICA DA APRECIAÇÃO DA COMPATIBILI
DADE
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na decisão de extensão, a base jurídica de apreciação das
medidas de auxílio deverá ser o artigo 87.o, n.o 3, alínea
b), do Tratado.

(102) Tal como se refere na decisão de extensão (secção 4.2.1),

a Comissão não aplicou o artigo 87.o, n.o 2, alínea b), do
Tratado na sua decisão de 5 de Dezembro de 2007
relativamente ao auxílio de emergência concedido ao
NR (33) ou na decisão de início do procedimento. Efecti
vamente, o auxílio concedido à data não parecia destinar-se a sanar uma perturbação grave em todo o território de
um Estado-Membro, mas apenas resolver especificamente
problemas individuais relacionados com a situação do
NR (34). Nessas circunstâncias e em conformidade com
a jurisprudência (35), a Comissão concluiu que o
artigo 87.o, n.o 2, alínea b), do Tratado não era aplicável.

(103) Porém, entretanto a Comissão reconheceu que a crise

financeira global pode criar perturbações graves na eco
nomia dos Estados-Membros e que as medidas de apoio
aos bancos são susceptíveis de sanar essas perturbações,
no âmbito da sua Comunicação – A aplicação das regras
relativas aos auxílios estatais às medidas adoptadas em
relação às instituições financeiras no contexto da actual
crise financeira global (36) (a seguir designada «Comuni
cação relativa aos bancos»), na sua Comunicação – A
recapitalização das instituições financeiras na actual crise
financeira: limitação do auxílio ao mínimo necessário e
salvaguardas contra distorções indevidas da concorrên
cia (37) (a seguir designada «Comunicação relativa à reca
pitalização»), na Comunicação relativa aos activos depre
ciados e na sua Comunicação sobre o regresso à viabili
dade e avaliação, em conformidade com as regras em
matéria de auxílios estatais, das medidas de reestrutura
ção tomadas no sector financeiro no contexto da actual
crise (38) (a seguir designada «Comunicação relativa à
reestruturação»). No caso do Reino Unido, esta posição
foi confirmada pela aprovação pela Comissão de várias
medidas tomadas pelo Reino Unido para combater a
crise financeira (39). Por consequência, tal como referido

(33) Decisão da Comissão no processo NN 70/07, Northern Rock
(JO C 43 de 16.2.2008, p. 1).
(34) Pontos 100 e 101 da decisão de início do procedimento.
(35) Ver, em princípio, os processos apensos T-132/96 e T-143/96,
Freistaat Sachsen e Volkswagen AG/Comissão, Colectânea 1999, p. II-3663, n.o 167. Esta abordagem foi aplicada na Decisão 98/490/CE
da Comissão no processo C 47/96, Crédit Lyonnais (JO L 221 de
8.8.1998, p. 28) (ponto 10.1), na Decisão 2005/345/CE da Comis
são no processo C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (JO L 116 de
4.5.2005, p. 1) (considerandos 153 e seguintes) e na Decisão
2008/263/CE da Comissão no processo C 50/06, BAWAG
(JO L 83 de 26.3.2008, p. 7) (ponto 166). Ver também Decisão
da Comissão no processo NN 70/07, Northern Rock (JO C 43 de
16.2.2008, p. 1) e Decisão da Comissão no processo NN 25/08,
Auxílio de emergência ao WestLB (JO C 189 de 26.7.2008, p. 3).
(36) Comunicação relativa aos bancos (JO C 270 de 25.10.2008, p. 8).
(37) Comunicação relativa à recapitalização (JO C 10 de 15.1.2009,
p. 2).
(38) Comunicação relativa à reestruturação (JO C 195 de 19.8.2009,
p. 9).
(39) Ver, entre outras, Decisão da Comissão no processo N 507/08,
Medidas de apoio financeiro ao sector bancário no Reino Unido (JO
C 290 de 13.11.2008, p. 1). Decisão da Comissão no processo
N 650/08, Notificação de alterações das medidas de apoio financeiro
ao sector bancário no Reino Unido (JO C 54 de 7.3.2009, p. 3) e
Decisão da Comissão no processo N 93/09, Extensão do regime de
garantia do crédito (CGS) (JO C 145 de 25.6.2009, p. 3).

6.3.2. APRECIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE
(104) A Comissão estabeleceu que o NR, o BankCo e o As

setCo beneficiarão de várias medidas de auxílio estatal.
Essas medidas são de diferentes tipos. A cisão do NR é
comparável a uma medida de tratamento de activos de
preciados, ao passo que as injecções de capital são me
didas de recapitalização. Antes de apreciar o plano de
reestruturação final apresentado pelo Reino Unido em
que estão incluídas essas medidas, a Comissão começará
por apreciar a cisão do NR no contexto da Comunicação
relativa aos activos depreciados e as recapitalizações à luz
da Comunicação relativa à recapitalização, com vista a
verificar se são conformes com essas comunicações.

Aplicação da Comunicação relativa aos activos de
preciados
(105) Na decisão de extensão, a Comissão referia que a cisão

do NR podia ser considerada como uma medida de apoio
aos activos depreciados, beneficiando as actividades eco
nómicas do NR que são mantidas no mercado através do
BankCo. O Reino Unido apresentou várias observações a
esse respeito nos seus comentários à decisão de extensão.
Observava, nomeadamente, que o NR tinha sido nacio
nalizado a 100 %, que o plano de cisão só fora conce
bido numa fase posterior e que, antes da cisão, os activos
eram propriedade pública. Contudo, esses factos não im
pedem a aplicação da Comunicação relativa aos activos
depreciados, uma vez que o efeito das medidas de auxílio
aplicadas pelo Reino Unido se traduziu na criação de um
banco (BankCo) que é beneficiado pelo facto de ter sido
eximido dos activos depreciados do seu antecessor (NR).

(106) As condições específicas aplicáveis às medidas de apoio

aos activos depreciados são estabelecidas na Comunica
ção relativa aos activos depreciados (40). Nos termos da
secção 5.2 da Comunicação relativa aos activos deprecia
dos, uma medida de apoio aos activos exige transparência

(40) A Comunicação relativa aos activos depreciados prevê critérios de
apreciação das medidas de apoio aos activos em dois cenários:
emergência e reestruturação. Num cenário de emergência, em que
uma medida temporária se deve limitar ao montante necessário
para permitir que o banco supere a crise, pressupõe-se que a via
bilidade do banco será restabelecida quando a situação dos merca
dos estabilizar e que não serão necessários ajustamentos estruturais
nem uma reestruturação. Em contrapartida, nos casos em que o
banco necessita de auxílios de montante significativo ou em que
não seja possível uma repartição adequada dos encargos, será ne
cessária uma «reestruturação profunda» do banco. Neste último
caso, na secção 6 da Comunicação são estabelecidos requisitos
mais específicos no que se refere à condição da partilha de encar
gos.
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ex ante e deve prever uma repartição adequada dos en
cargos, seguida de uma correcta valorização dos activos e
de uma remuneração correcta do Estado, a fim de garan
tir a equivalência da responsabilidade dos accionistas.
(107) A transparência ex ante implica uma identificação clara

dos activos e da exposição, necessária para determinar o
montante do auxílio concedido através da medida de
apoio aos activos depreciados e para verificar se o auxílio
é necessário para resolver um problema temporário ou se
o banco em questão se encontra em situação de insol
vência técnica.

(108) No que se refere à valorização dos activos depreciados, o

ponto 38 da Comunicação relativa aos activos deprecia
dos prevê que, sempre que uma valorização de activos se
afigurar particularmente complexa, podem ser analisadas
estratégias alternativas como a criação de um «bom
banco» ou a aquisição de bancos pelo Estado (incluindo
a nacionalização). Neste último cenário, não é necessária
uma valorização ex ante dos activos, na medida em que
essa valorização é realizada ao longo do tempo, no con
texto de uma reestruturação ou liquidação.

(109) Efectivamente, o NR foi nacionalizado, proporcionando

ao Reino Unido, na sua qualidade de proprietário do NR,
a oportunidade de rever e investigar todos os activos do
NR.
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de reembolso. A transferência de activos do NR para o
AssetCo será efectuada pelo valor contabilístico. O valor
económico real dos activos é inferior ao valor de trans
ferência, em consequência das depreciações. Portanto, o
efeito de apoio aos activos depreciados é considerável,
uma vez que o BankCo não suporta essas perdas. Por
consequência, nos termos do ponto 41 da Comunicação
relativa aos activos depreciados, é necessária uma rees
truturação profunda do banco.
(113) Neste contexto, é irrefutável que, na ausência do auxílio,

o NR ficaria em situação de insolvência técnica. O NR foi
nacionalizado quando a tentativa do Reino Unido de
alienar o banco a terceiros fracassou. Tal é confirmado
pelas derrogações concedidas pela FSA ao NR, primeiro
autorizando o banco a incluir sem restrições nos seus
recursos de capital a totalidade dos seus fundos próprios
complementares e, posteriormente, a não satisfazer os
requisitos mínimos regulamentares de fundos próprios.
De acordo com a argumentação das autoridades do
Reino Unido, se o banco não fosse cindido, seria neces
sária uma injecção de capital de pelo menos 6 mil mi
lhões de libras esterlinas (a título de comparação, o ca
pital do banco antes da crise era inferior a 2 mil milhões
de libras esterlinas) para que o banco fosse viável. Sem a
intervenção estatal, a cisão do NR e a prossecução sub
sequente das suas actividades económicas pelo BankCo
não teria sido possível. O facto de a maioria dos activos
do NR terem permanecido no AssetCo permitiu que o
BankCo evitasse as perdas incorridas com esses activos e
a redução subsequente do seu capital.

(110) Nos termos da Comunicação relativa aos activos depre

ciados, o objectivo da valorização consiste em calcular o
montante do auxílio e, portanto, o grau de distorção da
concorrência, a fim de determinar em que medida será
necessária uma reestruturação profunda. No caso em
apreço, a reestruturação pode ser considerada muito pro
funda. Uma valorização ex ante dos activos não condu
ziria no caso em apreço à imposição pela Comissão de
requisitos adicionais quanto ao grau de profundidade da
reestruturação.

(111) Tendo em conta estes dois elementos, não é necessária

uma valorização antes da cisão. No que se refere à valo
rização dos activos ao longo do tempo, a […] procederá
a uma valorização desses activos pelo mercado, ao longo
do tempo.

(112) O ponto 41 da Comunicação relativa aos activos depre

ciados estipula que, no que se refere ao valor de trans
ferência dos activos depreciados, o valor de transferência
em relação às medidas de aquisição ou de garantia de
activos deve basear-se no seu valor económico real. Além
disso, deve ser garantida uma remuneração adequada do
Estado. Quando os Estados-Membros considerarem ne
cessário – nomeadamente para evitar a insolvência téc
nica – utilizar um valor de transferência dos activos su
perior ao seu valor económico real, o elemento de auxílio
incluído na medida aumentará proporcionalmente. Esta
prática só poderá ser aceite se for acompanhada de uma
reestruturação profunda e da introdução de condições
que permitam a recuperação deste auxílio adicional
numa fase posterior, por exemplo, através de cláusulas

(114) As condições estipuladas no ponto 41 da Comunicação

relativa aos activos depreciados são assim preenchidas, na
medida em que teve lugar uma reestruturação pro
funda (41), pois as actividades económicas do NR que
continuarão a ser desenvolvidas pelo BankCo serão redu
zidas em mais de 75 %. Além disso, o Reino Unido
nacionalizou o banco em Fevereiro de 2008 e, portanto,
é proprietário a 100 % do seu capital social. Ao eximir o
«bom banco» dos maus empréstimos hipotecários, o Es
tado aumenta o valor do «bom banco», que tenciona
alienar dentro de […]. Por consequência, os benefícios
do apoio aos activos depreciados reverterão, pelo menos
parcialmente, a favor do Estado, sob a forma de um
preço de venda mais elevado do «bom banco».

(115) No que se refere à partilha dos custos ligados aos activos

depreciados entre o Estado, os accionistas e os credores,
tanto os antigos accionistas como os detentores de capi
tal híbrido contribuirão para a reestruturação do banco
tanto quanto possível, uma vez que os primeiros per
deram uma parte substancial dos seus investimentos
em consequência da nacionalização do NR. Os detentores
de capital híbrido permanecerão […] no AssetCo. Por
consequência, não receberão juros que sejam discricioná
rios e […]. Portanto, não será necessária uma partilha
adicional dos custos (ver também considerandos 150
e 151).

(41) Quanto à apreciação do plano de reestruturação ao abrigo da Co
municação relativa à reestruturação, ver considerandos 123 e se
guintes.
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(116) No que se refere ao apoio aos activos depreciados, a

Comunicação relativa aos activos depreciados exige que
os bancos paguem alguma forma de remuneração pelo
rendimento gerado pelos activos que foram objecto de
medidas de apoio. A remuneração obrigatória tem um
duplo objectivo: garantir a partilha de encargos e mini
mizar as distorções da concorrência. No caso em apreço,
a partilha de encargos é realizada através da nacionaliza
ção do NR (ver também considerandos 148 e 149).
Quanto ao segundo objectivo, pode considerar-se que
as distorções da concorrência são minimizadas em con
sequência da redução considerável da capacidade do NR,
no contexto da reestruturação profunda (ver também
considerandos 156 e seguintes). Além disso, os benefícios
potenciais da medida de apoio aos activos depreciados
susceptíveis de advir para o BankCo serão recuperados
pelo Estado, pelo menos parcialmente, através de um
preço de venda mais elevado. Nessas condições excepcio
nais, é aceitável que as receitas da venda do banco cons
tituam uma forma de remuneração do Estado, na medida
em que reduzem os custos totais do plano de reestrutu
ração.
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crise. Não pagará comissão alguma pela recapitalização,
se esta vier a concretizar-se. O AssetCo […] venderá
activos no mercado e utilizará as receitas dessas vendas
para reembolsar o Estado, que é um dos seus credores
preferenciais, em virtude da facilidade de liquidez do
Banco de Inglaterra/Tesouro. As receitas não beneficiarão
a actividade económica do AssetCo, pelo que o Estado é
remunerado por inerência […].

(122) Por consequência, conclui-se que as recapitalizações são

conformes com a Comunicação relativa à recapitalização.

Aplicação da Comunicação relativa à reestruturação
(123) A Comunicação relativa à reestruturação estabelece as

regras em matéria de auxílios estatais das medidas de
reestruturação tomadas no sector financeiro no contexto
da actual crise. Nos termos da Comunicação relativa à
reestruturação, para que seja compatível com o
artigo 87.o, n.o 3, alínea b), do Tratado, a reestruturação
de uma instituição financeira no contexto da actual crise
financeira deve:

(117) Os activos depreciados que permanecem no AssetCo se

rão geridos exclusivamente pelo AssetCo, que será uma
entidade separada e independente do BankCo no plano
organizacional.

(118) Conclui-se, portanto, que tendo em conta a reestrutura

ção profunda projectada, a medida de apoio aos activos
depreciados a favor do BankCo é conforme com a Co
municação relativa aos activos depreciados.

Aplicação da Comunicação relativa à recapitalização
(119) Prevêem-se recapitalizações tanto para o BankCo como

para o AssetCo. Nos termos da Comunicação relativa à
recapitalização, deve ser paga uma remuneração ade
quada pelas recapitalizações.

(120) No caso do BankCo, o banco receberá uma injecção de

capital de 1,4 mil milhões de libras esterlinas, sob a
forma de acções ordinárias. No que se refere à remune
ração a pagar pelas acções ordinárias, à data da cisão o
Reino Unido deterá já uma participação de 100 % no
BankCo. Uma nova injecção de capital, sob a forma de
acções ordinárias, não afectará a participação do Reino
Unido no BankCo. Como foi já referido no ponto 114
relativamente à medida de apoio aos activos depreciados,
o Reino Unido nacionalizou o NR, detendo assim 100 %
do seu capital social. Além disso, os fundos injectados
serão parcialmente recuperados através da remuneração
das acções e da venda do BankCo.

(121) O AssetCo necessitará de uma injecção de capital de 1,6

mil milhões de libras esterlinas, mas só num cenário de

i) levar ao restabelecimento da viabilidade do banco;

ii) incluir uma contribuição própria suficiente do bene
ficiário (repartição dos encargos);

iii) conter medidas suficientes de limitação das distorções
da concorrência.

i) Restabelecimento da viabilidade a longo prazo
(124) Os considerandos 9, 10 e 11 da Comunicação relativa à

reestruturação estipulam que o Estado-Membro deve
apresentar um plano de reestruturação completo e por
menorizado que preste todas as informações necessárias
sobre o modelo empresarial. O plano deve também iden
tificar as causas das dificuldades da instituição financeira
e apresentar opções alternativas ao plano de reestrutura
ção proposto.

(125) As informações apresentadas pelo Reino Unido satisfa

zem os requisitos da Comunicação relativa à reestrutura
ção, uma vez que são prestadas informações sobre as
dificuldades com que se confronta o NR, as causas das
dificuldades e o modelo empresarial do BankCo.

(126) Na sua decisão de extensão, a Comissão referia que se

afigurava que o BankCo poderia vir a ser um banco
viável depois da cisão. Porém, como não tinha recebido
um plano de actividades que demonstrasse efectivamente
a viabilidade do BankCo, não podia extrair conclusões a
esse respeito. O Reino Unido apresentou um plano de
actividades pormenorizado em 10 de Junho de 2009.
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(127) De acordo com esse plano de actividades, o BankCo será

um banco viável depois da cisão tanto no cenário de
base, como no cenário de crise. Iniciará a sua actividade
com um balanço significativamente inferior de [21-24]
mil milhões de libras esterlinas, em comparação com o
do NR (104,3 mil milhões de libras esterlinas no final de
2008), que aumentará para [31-34] mil milhões de libras
esterlinas em 2013. Esse balanço inclui activos de grande
qualidade ([9-12] mil milhões de libras esterlinas em
numerário e activos hipotecários livres de qualquer
ónus no montante de [7-11] mil milhões de libras ester
linas). A carteira de empréstimos hipotecários transferida
para o BankCo terá um rácio LTV médio de [62-67] %.
O passivo do BankCo consiste principalmente nos depó
sitos de pequenos clientes do NR (19,3 mil milhões de
libras esterlinas) e em depósitos de grandes clientes de
valor muito limitado ([1-3] mil milhões de libras esterli
nas).

(128) A estratégia comercial do BankCo será mais conservadora

do que a do NR, centrando-se exclusivamente no mer
cado da banca a retalho do Reino Unido. O BankCo
exercerá a sua actividade no sector da banca do crédito
hipotecário e do aforro. Adoptará uma posição conser
vadora em relação ao risco, compatível com a sua estra
tégia comercial. O BankCo procurará obter uma notação
A/P1.

(129) No que se refere ao mercado de aforro e de crédito

hipotecário do Reino Unido, o BankCo não aumentará
a sua presença nesse mercado. Na sequência da reestru
turação, o BankCo terá um terço da dimensão do NR. Os
seus novos empréstimos hipotecários limitar-se-ão a 9
mil milhões de libras esterlinas em 2010, em compara
ção com 32,2 mil milhões de libras esterlinas em 2007,
o que representa uma quota de mercado de cerca de
1,5 %. A quota de mercado do BankCo no mercado de
empréstimos brutos será de [3-6] %, em comparação
com 9,7 % antes da intervenção do Estado.

(130) Os fundos utilizados para concessão de empréstimos hi

potecários à habitação basear-se-ão predominantemente
em depósitos de pequenos clientes; inicialmente, em
2009, cerca de [92-95] % do financiamento total será
proveniente de depósitos, mas essa percentagem deverá
descer para um nível mínimo de cerca de [68-71] % em
2013 (em comparação com menos de 30 % antes da
crise). A dependência do BankCo em relação aos fundos
captados nos mercados grossistas limitar-se-á a cerca de
[22-35] % dos seus activos hipotecários.

(131) Por outro lado, o objectivo do BankCo em termos do

rácio LTV médio ponderado dos novos empréstimos será
de < [68-71] %, sendo excluídos os empréstimos com
um LTV superior a [94-97] %. O banco centrar-se-á
nos empréstimos hipotecários à habitação própria (cerca
de […] % dos empréstimos totais) e procurará também
conceder empréstimos para compra de habitação para
efeitos de arrendamento (cerca de […] %). Deixará de
comercializar os chamados Together products (empréstimos
hipotecários com um LTV […] de 125 %, combinados
com um empréstimo não garantido) e não concederá
empréstimos comerciais. A actividade de concessão de
empréstimos do BankCo, sem ter em conta os compro
missos em matéria de conduta, será restringida pelo facto
de o financiamento dos empréstimos estar dependente
dos depósitos de pequenos clientes. O BankCo tenciona
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conceder empréstimos no montante de [6-9] mil milhões
de libras esterlinas em 2010 e de [6-8] mil milhões de
libras esterlinas numa base anual em 2011, 2012 e
2013.
(132) De acordo com o plano de actividades apresentado pelo

Reino Unido, o BankCo deverá regressar a uma situação
de rendibilidade em […], com juros recebidos que, no
cenário de base, aumentarão de […] milhões de libras
esterlinas, em 2009, para […] milhões de libras esterli
nas, em 2013, resultados líquidos depois de impostos de
cerca de […] milhões de libras esterlinas em 2009, au
mentando para […] milhões de libras esterlinas em 2013
e uma rendibilidade dos capitais próprios (a seguir desig
nada «RCP») depois de impostos de - […] % em 2009,
aumentando para cerca de [9-12] % em 2013. Num
cenário de crise, os juros recebidos aumentarão de […]
milhões de libras esterlinas, em 2009, para [0,1-0,6]
milhões de libras esterlinas in 2013, os resultados líqui
dos depois de impostos aumentarão de - […] milhões de
libras esterlinas, em 2009, para […] milhões de libras
esterlinas, em 2013, e o RCP evoluirá de - […] %, em
2009, para cerca de […] %, em 2013. Além disso, se
gundo o Reino Unido, esses valores não são superiores à
média das «building societies», os principais concorrentes
do BankCo.

(133) No que se refere aos fundos próprios regulamentares, o

BankCo estará suficientemente capitalizado, através da
recapitalização de 1,4 mil milhões de libras esterlinas
efectuada após a cisão. Esta recapitalização, juntamente
com o montante avultado em numerário a receber pelo
banco, estará na origem de um rácio de fundos próprios
de base superior a [48-53] % à data da cisão, que se
reduzirá para cerca de [16-21] % em 2013, à medida
que o volume de crédito concedido pela BankCo aumen
tar, através da utilização do numerário recebido e da
obtenção de novos financiamentos. O BankCo está tam
bém suficientemente capitalizado […]. De acordo com o
plano de actividades, o BankCo pode […] de […] mil
milhões de libras esterlinas para […] mil milhões de
libras esterlinas, num cenário de crise, continuando a
ser viável.

(134) Finalmente, no que se refere à liquidez, o BankCo ten

ciona manter um rácio de liquidez (caixa ou liquidez
imediata sobre activos) de mais de [19-22] % em
2009-2013 o que, segundo o Reino Unido, é semelhante
ao rácio mantido pelas «building societies» e superior à
média em comparação com os bancos mais diversificados
do Reino Unido (rácio de liquidez de 5 % a 10 %). A
liquidez de base do BankCo cobrirá [17-20] % dos de
pósitos de pequenos clientes e cerca de [3-6] meses das
maturidades de fundos do mercado de capitais.

(135) O plano contém também informações sobre as condições

em que o BankCo deixará de ser propriedade pública
temporária, o que terá por consequência a possibilidade
de o Estado recuperar parcial ou totalmente o capital
injectado no NR, no BankCo e no AssetCo.

(136) Com base no que precede, as dúvidas remanescentes da

Comissão no que se refere à viabilidade do BankCo fo
ram dissipadas. Esta conclusão é conforme com a apre
ciação inicial da Comissão e com as observações recebi
das das partes interessadas no contexto da decisão de
extensão.
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ii) Contribuição própria/repartição dos encargos
(137) A Comunicação relativa à reestruturação estipula que é

necessária uma contribuição adequada do beneficiário
para reduzir ao mínimo o auxílio, limitar as distorções
da concorrência e prevenir a não assunção dos riscos.
Para tal a) os custos de reestruturação e o montante do
auxílio devem ser limitados e b) é necessária uma con
tribuição própria significativa.

(138) Os princípios que regulam a contribuição própria do

banco beneficiário na fase da reestruturação são estabe
lecidos como segue na secção 3 da Comunicação relativa
à reestruturação: (i) os auxílios à reestruturação devem
limitar-se à cobertura dos custos necessários para efeitos
do restabelecimento da viabilidade; (ii) o banco beneficiá
rio deve utilizar na medida do possível os seus recursos
próprios para financiar a reestruturação, por exemplo,
através da alienação de activos; (iii) os custos associados
à reestruturação devem ser não apenas suportados pelo
Estado, mas igualmente pelos que investiram no banco,
mediante a absorção das perdas pelo capital disponível e
mediante o pagamento de uma remuneração adequada
pelas intervenções públicas. A repartição dos encargos
tem um duplo objectivo: limitar as distorções da concor
rência e prevenir a não assunção dos riscos (42).
Limitação dos custos de reestruturação

(139) As dúvidas da Comissão quanto à questão de saber se o

auxílio se limitou ao mínimo necessário para restabelecer
a viabilidade a longo prazo do NR (BankCo) foram dis
sipadas (ver também ponto 141). Efectivamente, o plano
de reestruturação final não prevê a concessão de novos
empréstimos a níveis superiores aos que se verificavam
antes da crise ou a aquisição de novas empresas.

(140) O numerário transferido pelo AssetCo para o BankCo à

data da cisão será utilizado principalmente para atingir,
em 2010, um objectivo de crédito concedido de [6-9]
mil milhões de libras esterlinas. O Reino Unido considera
que será necessário atingir esse nível de concessão de
crédito para estabilizar o mercado dos créditos hipotecá
rios do Reino Unido, que tem sido afectado por restri
ções da oferta de crédito (nomeadamente em consequên
cia do decréscimo do montante líquido de crédito con
cedido pelo NR, devido ao seu programa de resgate dos
créditos hipotecários activos), agravando assim a quebra
dos preços da habitação no Reino Unido. O objectivo em
matéria de concessão de crédito do BankCo em 2011
será também reduzido para [6-8] mil milhões de libras
esterlinas. Tendo em conta estes objectivos, os custos de
reestruturação são limitados ao mínimo necessário.

Limitação do montante do auxílio, contribuição própria signi
ficativa
Contribuição própria
(141) No âmbito da concepção do plano de reestruturação, o

Reino Unido optou por uma solução que exige menos
auxílios do que os previstos no plano de reestruturação
inicial. Tal como se refere no ponto 23, a alternativa à
cisão do NR seria a prossecução das actividades do NR,
que teria exigido uma injecção de capital de pelo menos
6 mil milhões de libras esterlinas (em comparação com o

(42) Ver ponto 22 da Comunicação relativa à reestruturação.
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montante máximo de 3 mil milhões de libras esterlinas,
num cenário de crise, previsto no plano de reestruturação
final). Através da cisão, as necessidades combinadas de
capital do BankCo e do AssetCo serão inferiores, uma
vez que o AssetCo exercerá apenas actividades de mu
tuante de crédito hipotecário e, por consequência, estará
sujeito a requisitos regulamentares mínimos de fundos
próprios inferiores aos de um banco normal. Portanto,
a cisão limita o montante de auxílio necessário para
garantir a viabilidade do NR.
(142) Por outro lado, em consequência da cisão, a carteira de

empréstimos hipotecários do BankCo terá um rácio LTV
mais elevado do que a maior parte das «building socie
ties», que podem ser consideradas como as suas concor
rentes mais directas e, até 2013, o RCP do BankCo será
significativamenet inferior ao dos bancos e das «building
societies» do Reino Unido.

(143) Além disso, nas condições em vigor no mercado, os

resultados dos testes de esforço devem ser tidos em conta
para apreciar a viabilidade do banco (43). Neste contexto,
as autoridades do Reino Unido confirmaram que os re
quisitos regulamentares mínimos de fundos próprios im
postos pela FSA ao BankCo ascendem a 1,4 mil milhões
de libras esterlinas. Além disso, o BankCo […]. O Reino
Unido demonstrou que, caso fossem transferidos para o
BankCo mais activos depreciados, essa transferência de
veria ser contrabalançada por uma injecção de capital
adicional a disponibilizar pelo Estado, para que a viabili
dade a longo prazo do banco não fosse comprometida,
sendo simultaneamente mantido o nível limitado de em
préstimos concedidos à economia real.

(144) Os custos de reestruturação são, tanto quanto possível,

suportados pelo próprio banco, através da amortização/
/reembolso e venda de activos. Em primeiro lugar, o NR
limitou o montante do auxílio necessário, incentivando
activamente os seus clientes a reembolsar os seus em
préstimos hipotecários ou a transferi-los para a concor
rência, no período compreendido entre Abril de 2008 e
o princípio de 2009. O NR perdeu assim clientes de
grande qualidade, ou seja, aqueles susceptíveis de encon
trar um banco disposto a conceder-lhes crédito. As re
ceitas do programa de resgate dos créditos hipotecários
activos foram utilizadas para reembolsar o Estado. Por
consequência, a facilidade de liquidez do Banco de Ingla
terra/Tesouro foi reduzida de 27 mil milhões de libras
esterlinas (no final de 2007) para 14,5 mil milhões de
libras esterlinas (em 30 de Junho de 2009).

(145) Em segundo lugar, o NR vendeu a sua carteira de em

préstimos hipotecários resultantes de refinanciamentos
com libertação de capital por um montante aproximado
de 2,2 mil milhões de libras esterlinas. Esta medida gerou
fundos que foram utilizados para reembolsar parte da
facilidade de liquidez do Banco de Inglaterra/Tesouro.
Esta entrada de fundos é inequívoca, uma vez que a
medida foi já concretizada.

(146) O NR reduziu também o auxílio necessário através da

redução do valor dos novos empréstimos hipotecários
concedidos em 2008 e 2009 (3 mil milhões de libras
esterlinas e 1,3 mil milhões de libras esterlinas, respecti
vamente, até 30 Junho de 2009, em comparação com
32,3 mil milhões de libras esterlinas em 2007).

(43) Ver ponto 13 da Comunicação relativa à reestruturação.
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(147) Tendo em conta o que precede, conclui-se que as dúvidas

da Comissão no que se refere à limitação do montante
do auxílio foram dissipadas e que a contribuição própria
do NR é suficiente.
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interessadas, que chamavam a atenção para a forte posi
ção do BankCo no mercado dos créditos hipotecários e
aforro do Reino Unido, tendo proposto medidas de cor
recção das distorções da concorrência induzidas pelo
BankCo.

Repartição dos encargos
(148) No que se refere à repartição dos encargos, a Comunica

ção relativa à reestruturação prevê que os custos da rees
truturação não devem ser suportados unicamente pelo
Estado, mas também pelos investidores e accionistas an
teriores do banco.

(149) No que se refere ao NR, o banco foi nacionalizado e os

seus antigos accionistas só serão compensados com base
no valor da empresa sem qualquer auxílio estatal (44). Por
consequência, esta compensação será provavelmente
quase nula, o que significa que os antigos accionistas
perderam todo o seu investimento, pelo que se pode
considerar que suportaram suficientemente as consequên
cias da falência do NR.

(150) Além disso, os detentores de dívida subordinada do NR

permanecerão no AssetCo, o que significa que serão
compensados através dos montantes que forem recupe
rados a partir dos activos do AssetCo. Na sua qualidade
de detentores de dívida subordinada, […]. O Estado, por
outro lado, será um credor preferencial, em virtude dos
empréstimos (facilidade de liquidez do Banco de Ingla
terra/Tesouro e linha de fundo de maneio) concedidos ao
AssetCo. Portanto, […]. Por outro lado, o NR decidiu
recentemente diferir pagamentos de juros e amortizações
de capital no que se refere aos instrumentos relacionados
com fundos próprios complementares e instrumentos de
fundos próprios de base, sempre que disponha da capa
cidade discricionária para o efeito. O Reino Unido assu
miu igualmente o compromisso de que o AssetCo con
tinuará a diferir esses pagamentos após a cisão. […].

(151) Por consequência, a não assunção dos riscos é prevenida

de forma adequada através da contribuição própria dos
antigos accionistas do banco.

(152) Conclui-se, por consequência, que o NR e os accionistas

contribuíram tanto quanto possível para a reestruturação.

iii) Medidas de limitação das distorções da concor
rência
(153) A Comissão, na sua decisão de extensão, duvidava de que

as medidas propostas pelo Reino Unido fossem suficien
tes para compensar as distorções da concorrência causa
das pelo facto de as actividades económicas do NR con
tinuarem a ser desenvolvidas no mercado através do
BankCo. Esta preocupação era partilhada pelas partes

(44) Ver ponto 90 da decisão de início do procedimento.

(154) No que se refere às medidas de limitação das distorções

da concorrência, na Comunicação relativa à reestrutura
ção é previsto que a Comissão deve ter em conta na sua
apreciação o montante do auxílio, o grau de repartição
dos encargos e a posição no mercado da instituição fi
nanceira após a reestruturação. Com base nesta análise,
deverão ser aplicadas medidas compensatórias adequadas.

(155) As distorções da concorrência causadas pelo NR são sig

nificativas. O sucessor do NR, o BankCo, beneficiará de
um financiamento avultado e será eximido dos encargos
dos empréstimos de risco anteriormente concedidos pelo
NR. Para manter em actividade o NR após Setembro de
2007, bem como para facilitar a cisão, foram e serão
necessários auxílios substanciais. No entanto, o NR será
um banco muito mais pequeno, tendo sido aplicadas no
Reino Unido medidas suficientes de limitação das distor
ções da concorrência.

(156) Em primeiro lugar, o NR não continuará a ser a mesma

entidade económica que era antes da intervenção do Es
tado. Foi objecto de uma nacionalização e de uma rees
truturação profunda. Assim, o BankCo, que concorrerá
no mercado da banca a retalho do Reino Unido, será um
banco muito mais pequeno do que o NR. Após a cisão, o
activo do BankCo corresponderá a cerca de [17-22] % do
activo do NR em 2007. Porém, dado que à data da cisão
o banco disporá de um avultado montante em numerá
rio, sendo quase exclusivamente financiado através dos
depósitos de pequenos clientes, o que lhe permitirá cres
cer rapidamente nos seus primeiros anos, é mais equita
tivo utilizar a situação «estabilizada», no fim do período
de reestruturação, para apreciar o grau de redução da
dimensão do banco. Nessa data, o balanço será inferior
a [30-35] % do balanço original do NR em 2007. No
que se refere à dimensão do banco nos mercados após a
reestruturação, a quota de mercado (com base no valor
bruto dos novos empréstimos) no mercado dos créditos
hipotecários para habitação será de cerca de [3-6] %
([6-9] mil milhões de libras esterlinas) antes de 2013,
em comparação com 8 % em 2007 (32,2 mil milhões
de libras esterlinas). No mercado de depósitos de peque
nos clientes do Reino Unido, a quota de mercado do
BankCo não será superior a 1,5 % até depois de 2013
(23 mil milhões de libras esterlinas), em comparação
com 1,9 %, antes da corrida ao banco de Setembro de
2007. Estes dados demonstram que o BankCo será um
banco relativamente pequeno, e não um líder de mer
cado. Uma maior redução da presença do BankCo no
mercado dos créditos hipotecários e aforro do Reino
Unido ameaçaria a sua viabilidade.
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(157) Em 2008 e 2009, o NR reduziu voluntariamente a sua

actividade de concessão de empréstimos para níveis
muito baixos (3 mil milhões de libras esterlinas em
2008 e 1,3 mil milhões de libras esterlinas no primeiro
semestre de 2009, em comparação com 32,2 mil mi
lhões de libras esterlinas em 2007, ver quadro 1), devido
ao limite máximo de concessão de empréstimos previsto
na Carta no domínio da concorrência, tendo incentivado
os seus clientes a transferirem os seus empréstimos hi
potecários para a concorrência, através do seu programa
de resgate dos créditos hipotecários activos. Estas medi
das estiveram na origem de uma redução de 25,4 mil
milhões de libras esterlinas do valor líquido dos emprés
timos ao longo de 2008. Em suma, o NR reduziu a sua
presença no mercado dos créditos hipotecários a partir
do momento em que foi anunciada a Carta no domínio
da concorrência, no último trimestre de 2008.

(158) Em segundo lugar, o Reino Unido, em comparação com

o plano de reestruturação alterado, tomou medidas des
tinadas a diminuir o balanço do BankCo, com menos
caixa e mais activos de risco, reduzindo-o em cerca de
4 mil milhões de libras esterlinas. O BankCo disporá de
menos numerário e de maior número de empréstimos
hipotecários de menor qualidade. A redução do numerá
rio terá por efeito uma limitação da capacidade de con
cessão de empréstimos hipotecários do BankCo. As alte
rações efectuadas pelo Reino Unido a nível do balanço
contribuem para dar resposta às preocupações manifes
tadas pelas partes interessadas (ver secção 4.2).

(159) Em terceiro lugar, o Reino Unido assumiu para com a

Comissão vários compromissos destinados a limitar a
presença do BankCo no mercado, que foram descritos
em mais pormenor na secção 5.4. Foram estabelecidos
limites máximos para os depósitos de pequenos clientes e
a concessão de empréstimos. Estes limites manter-se-ão
pelo menos até ao final de 2011, independentemente de
o BankCo deixar de ser propriedade pública temporária,
e, eventualmente, durante mais tempo ainda, se a perda
do estatuto de propriedade pública temporária se verificar
depois de 2011. Os limites máximos travam a capacidade
de o BankCo se expandir agressivamente no mercado.
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de estratégias de preços agressivas, o Reino Unido assu
miu o compromisso de que o BankCo não figurará nos
três melhores lugares das tabelas Moneyfacts relativas aos
empréstimos hipotecários crrentes (à exclusão dos em
préstimos com um rácio LTV superior a 80 % ou aos
produtos para compradores da primeira habitação). As
tabelas Moneyfacts incluem dados sobre os 5 melhores
empréstimos hipotecários de vários segmentos que são
considerados as melhores ofertas de mercado numa de
terminada data. A visibilidade nas tabelas Moneyfacts é
importante para os pequenos bancos, uma vez que cons
titui um processo eficaz de entrar em contacto com
clientes. O compromisso do Reino Unido assegura que
o BankCo, mantendo embora a visibilidade, não possa
propor o melhor preço de mercado. Assim, a possibili
dade de excluir os concorrentes do mercado será limitada
durante os anos em que o BankCo estiver mais depen
dente do auxílio estatal.
(162) Por outro lado, o Reino Unido comprometeu-se a alienar

o BankCo […]. A alienação do BankCo permitirá que o
Estado recupere (parcialmente) os fundos injectados no
NR. Além disso, a perda em tempo oportuno do estatuto
de propriedade pública temporária do BankCo assegura
que os terceiros interessados tenham possibilidade de
adquirir o banco. A este respeito, os concorrentes do
NR queixavam-se principalmente de que o NR, enquanto
for propriedade pública temporária, terá mais facilidade
em atrair depósitos de pequenos clientes, pois os clientes
sabem que o banco é apoiado pelo Estado. A perda do
estatuto de propriedade pública temporária eliminará es
sas distorções da concorrência.

(163) O Reino Unido assumiu também o compromisso de que

as garantias dos depósitos de pequenos clientes e de
grandes clientes do BankCo serão retiradas até […]. Deste
modo, o BankCo deixará de estar em situação de vanta
gem em comparação com os seus concorrentes no que se
refere aos depósitos de pequenos clientes e de grandes
clientes. Esse compromisso dá assim resposta às preocu
pações das partes interessadas relacionadas com a manu
tenção das garantias.

(164) No que se refere às restrições em matéria de conduta, as
(160) Neste contexto, é necessário que esses limites sejam man

tidos, inclusive se a perda do estatuto de propriedade
pública temporária ocorrer antes de 2011, pois o
BankCo continua a beneficiar do auxílio estatal conce
dido a esta entidade, bem como ao AssetCo, para facilitar
a cisão do NR. O auxílio concedido assegura que o
BankCo disponha de uma posição sólida para o arranque
das actividades após a cisão. Foi eximido de suportar os
empréstimos de risco do passado e recebeu um montante
avultado em numerário. O BankCo continuará a benefi
ciar de auxílio depois da cisão. A perda rápida do esta
tuto de propriedade pública temporária do BankCo não
compensará totalmente as distorções da concorrência, o
que justifica que os limites máximos sejam mantidos pelo
menos até ao final de 2011.

(161) No que se refere às preocupações expressas pelas partes

interessadas relativamente à possibilidade de o BankCo
proceder à evicção de concorrentes do mercado através

actividades do BankCo serão limitadas por uma proibição
de aquisições e por uma proibição de promover as ga
rantias estatais e a situação de propriedade pública tem
porária. Essas medidas serão mantidas até ao termo do
estatuto de propriedade pública temporária.

(165) O encerramento das actividades do NR na Dinamarca

pode ser considerado como uma medida de limitação
das distorções da concorrência, pois o NR e, consequen
temente, o BankCo, deixarão de concorrer nesse mer
cado.

(166) Finalmente, quaisquer distorções da concorrência causa

das pelo AssetCo em consequência de continuar a exercer
actividades económicas são limitadas, como confirmado
pelo compromisso assumido pelo Reino Unido na alínea
ix) do ponto 29. […], as suas actividades económicas
serão reduzidas e as potenciais distorções da concorrên
cia sê-lo-ão igualmente.
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Acompanhamento
(167) O ponto 46 da Comunicação relativa à reestruturação

estipula que, a fim de verificar se o plano de reestrutu
ração está a ser executado correctamente, os Estados-Membros devem apresentar periodicamente relatórios
pormenorizados. Por consequência, o Reino Unido deve
apresentar esses relatórios à Comissão numa base semes
tral, a contar da data da presente decisão.
7. CONCLUSÃO

(168) A manutenção das medidas i) a iii) após a cisão do NR,

bem como as medidas iv) a xii), estabelecidas no ponto
30, são consideradas como um auxílio à reestruturação
que deve ser declarado compatível com o artigo 87.o,
n.o 3, alínea b), do Tratado.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
O seguinte auxílio, que o Reino Unido executou a favor do
Northern Rock, do BankCo e do AssetCo, é compatível com
o mercado comum, sob reserva das condições previstas no
artigo 2.o:
i) aplicação retroactiva de uma comissão mais baixa pela
facilidade de liquidez do Banco de Inglaterra, que foi reno
vada posteriormente pelo Tesouro do Reino Unido («Faci
lidade de liquidez do Banco de Inglaterra/Tesouro») e reem
bolso dos pagamentos em excesso ao Northern Rock, após
a cisão do Northern Rock no BankCo e no AssetCo;
ii) compromisso assumido pelo Tesouro do Reino Unido para
com a FSA de garantir que o NR exceda os requisitos
mínimos regulamentares de fundos próprios;
iii) manutenção da garantia estatal dos depósitos de pequenos
clientes do BankCo;
iv) manutenção da garantia estatal dos depósitos de grandes
clientes do BankCo;
v) recapitalização de 1,4 mil milhões de libras esterlinas do
BankCo;
vi) facilidade de liquidez de contingência de 1,5 mil milhões
de libras esterlinas para o BankCo;
vii) manutenção da garantia estatal dos depósitos de grandes
clientes do AssetCo;
viii) aumento de 10 mil milhões de libras esterlinas da facili
dade de liquidez do Banco de Inglaterra/Tesouro, para um
montante máximo de 23 mil milhões de libras esterlinas;
ix) recapitalização do AssetCo até ao montante máximo de
1,6 mil milhões de libras esterlinas;
x) linha de fundo de maneio de 2,5 mil milhões de libras
esterlinas para o AssetCo.
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Artigo 2.o

As condições referidas no artigo 1.o são as seguintes:

i) deve ser assegurada uma separação operacional total entre
o BankCo e o AssetCo, logo que possível e, o mais tardar,
até ao fim de 2010;

ii) deve ser imposto ao BankCo um limite máximo de 4 mil
milhões de libras esterlinas para os novos empréstimos a
conceder em 2009, de 9 mil milhões de libras esterlinas
para 2010 e de 8 mil milhões de libras esterlinas para
2011; caso o BankCo continue a ser de propriedade pú
blica temporária após 2011, o limite máximo de 8 mil
milhões de libras esterlinas em 2011 será mantido até
31 de Dezembro de 2013 ou até que o banco deixe de
ser propriedade pública temporária, consoante o que ocor
rer primeiro;

iii) deve ser aplicado um limite máximo de 20 mil milhões de
libras esterlinas aos activos do BankCo em depósitos de
pequenos clientes no Reino Unido, na Irlanda e em Guern
sey, até 31 de Dezembro de 2011; caso o BankCo conti
nue a ser de propriedade pública temporária em 2012 e
2013, o limite máximo dos depósitos de pequenos clientes
será de 23 mil milhões de libras esterlinas em 2012 e de
26 mil milhões de libras esterlinas em 2013, ou até que
deixe de ser propriedade pública temporária;

iv) o BankCo não deverá figurar nas três melhores categorias
da Moneyfacts de empréstimos hipotecários a 2, 3 ou 5
anos, com taxas fixas ou variáveis (à exclusão dos emprés
timos com um rácio LTV superior a 80 % e dos produtos
para compra da primeira habitação) até 31 de Dezembro
de 2011 ou até que o banco deixe de ser propriedade
pública temporária, consoante o que ocorrer primeiro;

v) o Governo do Reino Unido deixará de deter uma partici
pação maioritária no BankCo […]. Neste contexto, o banco
deixará de ser de propriedade pública temporária quando o
Reino Unido alienar pelo menos 50 % + 1 das acções do
BankCo a uma ou a várias entidades não estatais ou não
controladas pelo Estado e o Reino Unido deixará de deter o
controlo do BankCo na acepção do Regulamento (CE) do
Conselho n.o 139/2004;

vi) o BankCo anunciará publicamente que a garantia estatal
dos depósitos de pequenos clientes será retirada até […]
e que os acordos de garantia de depósitos de grandes
clientes serão rescindidos pelo Reino Unido até 31 de De
zembro de 2010;

vii) a dívida subordinada existente permanecerá no AssetCo e o
AssetCo diferirá os pagamentos de juros e amortizações de
capital dos instrumentos da dívida subordinada, desde que
tal seja contratualmente possível, […];
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viii) o BankCo e o AssetCo não efectuarão aquisições de parti
cipações em outras empresas e não promoverão os acordos
de garantia estatal ou a propriedade estatal;
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num base semestral relatórios pormenorizados sobre as medidas
tomadas para lhe dar cumprimento.
Artigo 4.o

ix) o AssetCo não exercerá novas actividades económicas para
além das necessárias a fim de prestar apoio operacional ao
BankCo, até que a separação operacional entre o BankCo e
o AssetCo seja concluída […].
Artigo 3.o
O Reino Unido informará a Comissão, no prazo de dois meses
a contar da data de notificação da presente decisão, das medidas
tomadas para lhe dar cumprimento. Além disso, o Reino Unido,
a contar da data de adopção da presente decisão, apresentará

O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte é o desti
natário da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 28 de Outubro de 2009.
Pela Comissão
Neelie KROES

Membro da Comissão
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