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(Actos não legislativos)

REGULAMENTOS
REGULAMENTO (UE) N.o 212/2011 DA COMISSÃO
de 3 de Março de 2011
relativo à autorização de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M como aditivo em alimentos para
galinhas poedeiras (detentor da autorização: Lallemand SAS)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

mento (CE) n.o 911/2009 da Comissão (4) e para leitões
desmamados pelo Regulamento (CE) n.o 1120/2010 da
Comissão (5).

A COMISSÃO EUROPEIA,

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

(5)

Foram apresentados novos dados de apoio ao pedido de
autorização de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M
para galinhas poedeiras. A Autoridade Europeia para a
Segurança dos Alimentos («Autoridade») concluiu, no pa
recer de 5 de Outubro de 2010 (6), que Pediococcus acidi
lactici CNCM MA 18/5M, nas condições de utilização
propostas, não produz efeitos adversos na saúde animal,
na saúde humana, nem no ambiente e que a utilização
dessa preparação melhorou significativamente o rendi
mento da espécie-alvo. A Autoridade não considera que
haja necessidade de requisitos específicos de monitoriza
ção pós-comercialização. Corroborou igualmente o rela
tório sobre o método de análise do aditivo nos alimentos
para animais apresentado pelo Laboratório Comunitário
de Referência, instituído pelo Regulamento (CE)
n.o 1831/2003.

(6)

A avaliação de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M
revela que estão preenchidas as condições de autorização
referidas no artigo 5.o do Regulamento (CE)
n.o 1831/2003. Por conseguinte, deve ser autorizada a
utilização desta preparação, tal como se especifica no
anexo do presente regulamento.

(7)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité Permanente da
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1831/2003 do Parla
mento Europeu e do Conselho, de 22 de Setembro de 2003,
relativo aos aditivos destinados à alimentação animal (1), nomea
damente o artigo 9.o, n.o 2,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 1831/2003 determina que os
aditivos destinados à alimentação animal carecem de au
torização e estabelece as condições e os procedimentos
para a concessão dessa autorização.

(2)

Nos termos do artigo 7.o do Regulamento (CE)
n.o 1831/2003, foi apresentado um pedido de autoriza
ção de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5. Esse pedido
foi acompanhado dos dados e documentos exigidos ao
abrigo do artigo 7.o, n.o 3, do Regulamento (CE)
n.o 1831/2003.

(3)

O pedido refere-se à autorização de uma nova utilização
de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M como aditivo
na alimentação de galinhas poedeiras, a ser classificada na
categoria de aditivos designada «aditivos zootécnicos».

(4)

A utilização de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M
foi autorizada, por um período ilimitado, para frangos de
engorda pelo Regulamento (CE) n.o 1200/2005 da Co
missão (2) e para suínos de engorda pelo Regulamento
(CE) n.o 2036/2005 da Comissão (3) e, por um período
de 10 anos, para salmonídeos e camarões pelo Regula

(1) JO L 268 de 18.10.2003, p. 29.
(2) JO L 195 de 27.7.2005, p. 6.
(3) JO L 328 de 15.12.2005, p. 13.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A preparação especificada no anexo, pertencente à categoria de
aditivos designada por «aditivos zootécnicos» e ao grupo fun
cional «estabilizadores da flora intestinal», é autorizada como
aditivo na alimentação animal, nas condições estabelecidas no
referido anexo.
(4) JO L 257 de 30.9.2009, p. 10.
(5) JO L 317 de 3.12.2010, p. 12.
(6) EFSA Journal 2010; 8(10):1865.
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Artigo 2.o

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

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 3 de Março de 2011.
Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO

4.3.2011

4.3.2011

ANEXO

Número de
identificação
do aditivo

Nome do detentor
da autorização

Aditivo

Composição, fórmula química, descrição e
método analítico

Espécie ou
categoria
animal

Teor mínimo
Idade
máxima

Teor máximo

UFC/kg de alimento completo
com um teor de humidade de
12%

Outras disposições

Fim do período de
autorização

PT

Categoria: aditivos zootécnicos. Grupo funcional: estabilizadores da flora intestinal
4d1712

Lallemand SAS

Pediococcus
acidilactici
CNCM MA
18/5M

Composição do aditivo:
Preparação de Pediococcus acidilactici CNCM
MA
18/5M
com,
pelo
menos,
1 × 1010 UFC/g

Galinhas
poedei
ras

—

1 × 109

—

Caracterização da substância activa:
Células viáveis de Pediococcus acidilactici
CNCM MA 18/5M
Contagem: método de espalhamento em
placa
utilizando
ágar
MSR
(EN
15786:2009)
Identificação: electroforese em campo pul
sado (PFGE)
(1) Os detalhes dos métodos analíticos estão disponíveis no seguinte endereço do Laboratório Comunitário de Referência: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

2. Condições de segurança: devem
utilizar-se equipamentos de pro
tecção respiratória, óculos e luvas
durante o manuseamento.

24 de Março de
2021

Jornal Oficial da União Europeia

Métodos analíticos (1)

1. Nas instruções de utilização do
aditivo e da pré-mistura, indicar
a temperatura de armazenamento,
o prazo de validade e a estabili
dade à granulação.

L 59/3

L 59/4

PT

Jornal Oficial da União Europeia

4.3.2011

REGULAMENTO (UE) N.o 213/2011 DA COMISSÃO
de 3 de Março de 2011
que altera os anexos II e V da Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa
ao reconhecimento das qualificações profissionais
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

(5)

A fim de assegurar um nível suficientemente elevado de
formação médica especializada, o período mínimo de
formação exigido para que a especialidade de oncologia
médica seja alvo de reconhecimento automático deve ser
de 5 anos.

(6)

A França apresentou um pedido fundamentado de inclu
são no ponto 5.1.3. do anexo V da Directiva 2005/36/CE
da formação médica especializada em genética médica.

(7)

A genética médica é uma especialidade que responde ao
rápido aumento dos conhecimentos no domínio da ge
nética e à sua aplicação em numerosas áreas especializa
das, como a oncologia, a medicina fetal, a pediatria, o
tratamento das doenças crónicas. A genética médica de
sempenha um papel cada vez mais importante no ras
treio e prevenção de numerosas patologias. A formação
médica especializada em genética médica não consta do
ponto 5.1.3 do anexo V da Directiva 2005/36/CE. No
entanto, passou a constituir uma formação médica espe
cializada, separada e distinta, em mais de dois quintos
dos Estados-Membros, o que justifica a sua inclusão no
ponto 5.1.3 do anexo V da Directiva 2005/36/CE.

(8)

A fim de assegurar um nível suficientemente elevado de
formação médica especializada, o período mínimo de
formação exigido para que a especialidade de genética
médica seja alvo de reconhecimento automático deve
ser de 4 anos.

(9)

A Directiva 2005/36/CE deve, por conseguinte, ser alte
rada em conformidade.

(10)

As medidas previstas no presente regulamento são con
formes com o parecer do Comité de reconhecimento das
qualificações profissionais,

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

Tendo em conta a Directiva 2005/36/CE do Parlamento Euro
peu e do Conselho, de 7 de Setembro de 2005, relativa ao
reconhecimento das qualificações profissionais (1), e, em espe
cial, o artigo 11.o, segundo parágrafo, e o artigo 26.o, segundo
parágrafo,

Considerando o seguinte:

(1)

A Áustria solicitou a inserção, no anexo II da Directiva
2005/36/CE, de dez programas de formação relativos aos
cuidados de saúde. Esses programas são regulamentados
pela «Gesundheits- und Krankenpflege-Spezialaufgaben-Verordnung» (GuK-SV BGBl II Nr. 452/2005) e pela «Ge
sundheits- und Krankenpflege Lehr- und Führungsaufga
ben Verordnung» (GuK-LFV BGBl II Nr. 453/2005).

(2)

Atendendo a que estes programas de formação austríacos
são de nível equivalente ao previsto no artigo 11.o, alínea
c), subalínea i), da Directiva 2005/36/CE, conferem um
nível profissional comparável e preparam para um nível
comparável de responsabilidades e de funções, justifica-se
a sua inclusão no anexo II, com base no artigo 11.o,
alínea c), subalínea ii), da Directiva 2005/36/CE.

(3)

(4)

Portugal apresentou um pedido fundamentado de inclu
são da formação médica especializada em oncologia mé
dica no ponto 5.1.3. do anexo V da Directiva
2005/36/CE.

A oncologia médica visa proporcionar um tratamento
sistémico do cancro. O tratamento dos doentes oncoló
gicos tem evoluído muito ao longo da última década em
resultado dos progressos científicos. A formação médica
especializada em oncologia médica não consta do ponto
5.1.3 do anexo V da Directiva 2005/36/CE. No entanto,
passou a constituir uma formação médica especializada,
separada e distinta, em mais de dois quintos dos Estados-Membros, o que justifica a sua inclusão no ponto 5.1.3
do anexo V da Directiva 2005/36/CE.

(1) JO L 255 de 30.9.2005, p. 22.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os anexos II e V da Directiva 2005/36/CE são alterados em
conformidade com o anexo da presente directiva.

4.3.2011

PT

Jornal Oficial da União Europeia
Artigo 2.o

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

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 3 de Março de 2011.
Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO
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ANEXO
Os anexos II e V da Directiva 2005/36/CE são alterados do seguinte modo:
1. No ponto 1 do anexo II, a seguir a «na Áustria», é aditado o seguinte:
«— formação específica para enfermeiros pediátricos e especializados no tratamento de adolescentes («Sonderausbil
dung in der Kinder- und Jugendlichenpflege»),
— formação específica para enfermeiros psiquiátricos («Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und
Krankenpflege»),
— formação específica para enfermeiros em cuidados intensivos («Sonderausbildung in der Intensivpflege»),
— formação específica para enfermeiros em cuidados intensivos pediátricos («Sonderausbildung in der Kinderinten
sivpflege»),
— formação específica para enfermeiros em anestesiologia («Sonderausbildung in der Anästhesiepflege»),
— formação específica para enfermeiros em terapias de substituição renal («Sonderausbildung in der Pflege bei
Nierenersatztherapie»),
— formação específica para enfermeiros em cirurgia («Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich»),
— formação específica em higiene hospitalar («Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene»),
— formação específica para pessoal docente de enfermagem («Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheitsund Krankenpflege»),
— formação específica para pessoal de gestão de enfermagem («Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der
Gesundheits- und Krankenpflege»),
que correspondem a ciclos de estudos e de formação com uma duração mínima total de treze anos e seis meses a
catorze anos, incluindo pelo menos dez anos de ensino escolar geral e três anos de formação de base numa escola
pública superior de enfermagem e seis a doze meses de formação específica numa área de especialização, ensino ou
gestão.»
2. É aditado o seguinte quadro ao ponto 5.1.3 do anexo V:

«País

Oncologia médica
Período mínimo de formação: 5 anos

Genética médica
Período mínimo de formação: 4 anos

Título

Título

Belgique/België/Belgien

Oncologie médicale/ Medische oncologie

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

Klinisk genetik

Deutschland

Humangenetik

Eesti

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

España
France

Oncologie

Génétique médicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Latvija

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

4.3.2011
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Oncologia médica
Período mínimo de formação: 5 anos

Genética médica
Período mínimo de formação: 4 anos

Título

Título

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta
Nederland

Klinische genetica

Österreich

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicala

Genetica medicala

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland

Perinnöllisyyslääketiede/
Medicinsk genetik

Sverige
United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics»
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REGULAMENTO (UE) N.o 214/2011 DA COMISSÃO
de 3 de Março de 2011
que altera os anexos I e V do Regulamento (CE) n.o 689/2008 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos
em 22 de Maio de 2001 e aprovada em nome da Co
munidade, pela Decisão 2006/507/CE do Conselho (6) e
as acções regulamentares subsequentes relativas a esses
produtos adoptadas em conformidade com o Regula
mento (CE) n.o 850/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativo a poluentes
orgânicos persistentes e que altera a Directiva
79/117/CEE (7). É também necessário alterar o anexo V
de forma a repercutir as acções regulamentares adoptadas
para proibir a exportação de determinados produtos quí
micos distintos dos poluentes orgânicos persistentes.

A COMISSÃO EUROPEIA,

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

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 689/2008 do Parla
mento Europeu e do Conselho, de 17 de Junho de 2008, rela
tivo à exportação e importação de produtos químicos perigo
sos (1), nomeadamente o artigo 22.o, n.o 4,

Considerando o seguinte:

(1)

O Regulamento (CE) n.o 689/2008 aplica a Convenção
de Roterdão relativa ao Procedimento de Prévia Informa
ção e Consentimento para determinados Produtos Quí
micos e Pesticidas Perigosos no Comércio Internacional
assinada em 11 de Setembro de 1998 e aprovada, em
nome da Comunidade, pela Decisão 2003/106/CE do
Conselho (2).

(2)

É necessário alterar o anexo I do Regulamento (CE)
n.o 689/2008 para ter em conta as medidas de regula
mentação tomadas no que respeita a determinados pro
dutos químicos em conformidade com a Directiva
91/414/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1991, re
lativa à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no
mercado (3), a Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 1998, relativa à
colocação de produtos biocidas no mercado (4) e o Re
gulamento (CE) n.o 1907/2006 do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativo ao
registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos
químicos (REACH), que cria a Agência Europeia dos Pro
dutos Químicos, que altera a Directiva 1999/45/CE e
revoga o Regulamento (CEE) n.o 793/93 do Conselho e
o Regulamento (CE) n.o 1488/94 da Comissão, bem
como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directi
vas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE
da Comissão (5).

É necessário alterar o anexo V do Regulamento (CE)
n.o 689/2008 para ter em conta as decisões tomadas
relativamente a determinados produtos químicos ao
abrigo da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Or
gânicos Persistentes (Convenção de Estocolmo), assinada

(3)

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

204 de 31.7.2008, p. 1.
63 de 6.3.2003, p. 27.
230 de 19.8.1991, p. 1.
123 de 24.4.1998, p. 1.
396 de 30.12.2006, p. 1.

(4)

As substâncias difenilamina, triazoxida e triflumurão não
foram incluídas como substâncias activas no anexo I da
Directiva 91/414/CEE, do que resulta a proibição da uti
lização das mesmas como pesticidas e a necessidade de as
incluir nas listas de produtos químicos constantes
do anexo I, partes 1 e 2, do Regulamento (CE)
n.o 689/2008. Dado terem sido apresentados novos pe
didos, que exigem novas decisões relativas à inclusão no
anexo I da Directiva 91/414/CEE, não deve efectuar-se o
aditamento à lista de produtos químicos constante do
anexo I, parte 2, do Regulamento (CE) n.o 689/2008
até à adopção de novas decisões sobre o estatuto das
referidas substâncias.

(5)

As substâncias bifentrina e metame não foram incluídas
como substâncias activas no anexo I da Directiva
91/414/CEE tanto quanto respeita à Directiva 98/8/CE,
tais substâncias foram identificadas e notificadas para
efeitos de avaliação. O resultado é que a bifentrina e o
metame são severamente limitados no que respeita à sua
utilização como pesticidas, dado serem proibidas pratica
mente todas as utilizações de ambas as substâncias, ape
sar de as substâncias em causa poderem continuar a ser
autorizadas pelos Estados-Membros até ser adoptada uma
decisão ao abrigo da Directiva 98/8/CE. É por conse
guinte apropriado incluir a bifentrina e o metame à lista
de produtos químicos constantes das Partes 1 e 2 do
Anexo I do Regulamento (CE) n.o 698/2008. Dado terem
sido apresentados novos pedidos, que exigem novas de
cisões relativas à inclusão no anexo I da Directiva
91/414/CEE, não deve efectuar-se o aditamento à lista
de produtos químicos constante do anexo I, parte 2,
do Regulamento (CE) n.o 689/2008 até à adopção de
novas decisões sobre o estatuto das referidas substâncias.

(6)

A substância carbossulfão não foi incluída como subs
tância activa no anexo I da Directiva 91/414/CEE, do que
resulta a proibição da utilização de carbossulfão como
pesticida e a necessidade de a incluir nas listas de pro
dutos químicos constantes do anexo I, partes 1 e 2, do

(6) JO L 209 de 31.7.2006, p. 1.
(7) JO L 158 de 30.4.2004, p. 7.
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Regulamento (CE) n.o 689/2008. A inclusão do carbos
sulfão na parte 2 do anexo I foi suspensa devido ao novo
pedido de inclusão no Anexo I da Directiva 91/414/CEE,
apresentado nos termos do artigo 13.o do Regulamento
(CE) n.o 33/2008 da Comissão, de 17 de Janeiro de
2008, que estabelece regras de execução da Directiva
91/414/CEE do Conselho no que respeita a um procedi
mento normal e a um procedimento acelerado de avalia
ção de substâncias activas abrangidas pelo programa de
trabalho referido no artigo 8.o, n.o 2, dessa directiva mas
não incluídas no seu anexo I (1). Este novo pedido foi
retirado pelo requerente, pelo que deixou de existir mo
tivo para suspender a inclusão na parte 2 do anexo I. A
substância carbossulfão deve, pois, ser incluída na lista de
produtos químicos que consta do anexo I, parte 2, do
Regulamento (CE) n.o 689/2008.

(7)

(8)

(9)

(10)

A substância trifluralina não foi incluída como substância
activa no anexo I da Directiva 91/414/CEE, do que re
sulta a proibição da utilização da trifluralina como pes
ticida e a necessidade de a incluir nas listas de produtos
químicos constantes do anexo I, partes 1 e 2, do Regu
lamento (CE) n.o 689/2008. A inclusão da trifluralina no
anexo I, parte 2, foi suspensa por ter sido apresentado,
nos termos do artigo 13.o do Regulamento (CE)
n.o 33/2008, um novo pedido de inclusão no Anexo I
da Directiva 91/414/CEE. Este novo pedido resultou no
vamente na decisão de não incluir a substância activa
trifluralina no anexo I da Directiva 91/414/CEE, pelo
que a utilização de trifluralina como pesticida permanece
proibida, deixando de existir motivo para suspender a sua
inclusão na parte 2 do anexo I. A trifluralina deve, pois,
ser incluída na lista de produtos químicos constante do
anexo I, parte 2, do Regulamento (CE) n.o 689/2008.

A substância clortal-dimetilo não foi incluída como subs
tância activa no anexo I da Directiva 91/414/CEE, do que
resulta a proibição do clortal-dimetilo como pesticida e a
necessidade de a incluir nas listas de produtos químicos
constantes do anexo I, partes 1 e 2, do Regulamento (CE)
n.o 689/2008.

A clordecona, o hexabromobifenilo, os hexaclorociclo-hexanos, o lindano e o éter pentabromodifenílico serão
incluídos na lista de produtos químicos cuja exportação é
proibida constante da parte 1 do anexo V do Regula
mento (CE) n.o 698/2008. Deixa, pois, de ser necessário
que esses produtos figurem nas partes 1 e 2 do anexo I
do referido regulamento, pelo que as entradas a eles
referentes devem ser suprimidas.

O hexabromobifenilo, o hexaclorociclo-hexano (HCH) e
o lindano constam já do anexo I, parte 3, do Regula
mento (CE) n.o 689/2008. A sua inclusão na parte 1 do
anexo V do referido regulamento deve, pois, ser repercu
tida na parte 3 do anexo I.

(1) JO L 15 de 18.1.2008, p. 5.
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(11)

O Regulamento (UE) n.o 757/2010 da Comissão, de
24 de Agosto de 2010, que altera, no respeitante aos
anexos I e III, o Regulamento (CE) n.o 850/2004 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo a poluentes
orgânicos persistentes (2) dá execução às decisões, adop
tadas ao abrigo da Convenção de Estocolmo, de incluir a
clordecona, o pentaclorobenzeno, o hexabromobifenilo,
os hexaclorociclo-hexanos, o lindano, o éter tetrabromo
difenílico, o éter pentabromodifenílico, o éter hexabro
modifenílico e o éter heptabromodifenílico no anexo A,
parte 1, da mesma Convenção, mediante a inclusão des
tes produtos químicos no anexo I, parte A, do Regula
mento (CE) n.o 850/2004. Por conseguinte, as substân
cias em causa devem ser incluídas no anexo V, parte 1,
do Regulamento (CE) n.o 689/2008.

(12)

O Regulamento (CE) n.o 1102/2008 do Parlamento Eu
ropeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, sobre
a proibição da exportação de mercúrio metálico e de
determinados compostos e misturas de mercúrio e o
armazenamento seguro de mercúrio metálico (3), proíbe
a exportação da União Europeia para países terceiros de
mercúrio metálico e de determinados compostos e mis
turas de mercúrio. Por conseguinte, os produtos em
causa devem ser incluídos na lista que consta do anexo
V, parte 2, do Regulamento (CE) n.o 689/2008. Por ou
tro lado, a entrada relativa aos compostos de mercúrio
que consta da parte 1 do anexo I deve ser alterada de
forma a reflectir a proibição da exportação de certos
compostos de mercúrio, bem como o estatuto actual
dos compostos de mercúrio no contexto da Directiva
98/8/CE.

(13)

Importa, pois, alterar em conformidade os anexos I e V
do Regulamento (CE) n.o 689/2008.

(14)

Para que os Estados-Membros e o sector industrial pos
sam dispor de tempo suficiente para tomar as medidas
necessárias, deve diferir-se a aplicação do presente regu
lamento.

(15)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do comité instituído pelo
artigo 133.o do Regulamento (CE) n.o 1907/2006,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 698/2008 é alterado como segue:
1. O anexo I é alterado em conformidade com o anexo I do
presente regulamento.
2. O anexo V é alterado em conformidade com o anexo II do
presente regulamento.
(2) JO L 223 de 25.8.2010, p. 29.
(3) JO L 304 de 14.11.2008, p. 75.
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Artigo 2.o

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da
União Europeia.
É aplicável a partir de 1 de Maio de 2011.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 3 de Março de 2011.
Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO
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ANEXO I
O anexo I do Regulamento (CE) n.o 689/2008 é alterado do seguinte modo:
1. A parte 1 é alterada do seguinte modo:
a) São aditadas as seguintes entradas:

Produto químico

N.o CAS

N.o Einecs

Código NC

Subcategoria
(*)

Limitação de
utilização (**)

2916 20 00

p(1)

b

«Bifentrina

82657-04-3

Clortal-dimetilo +

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p(1)

b

Difenilamina

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p(1)

b

Metame

144-54-7
137-42-8

205-632-2
205-239-0

2930 20 00

p(1)

b

Triazoxida

72459-58-6

276-668-4

2933 29 90

p(1)

b

Triflumurão

64628-44-0

264-980-3

2924 29 98

p(1)

b»

Código NC

Subcategoria
(*)

Limitação de
utilização (**)

2852 00 00

p(1)-p(2)

b-b

Países para
os quais não
é necessária
notificação

b) A entrada relativa aos compostos de mercúrio é substituída pelo seguinte:

Produto químico

«Compostos de mer
cúrio, incluindo com
postos inorgânicos de
mercúrio, compostos
de alquilmercú-rio e
compostos de alqui
loxial-quil e arilmer
cúrio, com excepção
dos compostos de
mercúrio constantes
do anexo V #

N.o

CAS

62-38-4,
26545-49-3
e outros

N.o

Einecs

200-532-5,
247-783-7 e
outros

Países para
os quais não
é necessária
notificação

Consultar a
circular PIC
em www.
pic.int/»

c) A entrada relativa aos bifenilos polibromados é substituída pelo seguinte:

Produto químico

N.o CAS

N.o Einecs

Código NC

Subcategoria
(*)

Limitação de
utilização (**)

«Bifenilos polibroma
dos (PBB) com excep
ção do hexabromo-bifenilo #

13654-09-6,
27858-07-7
e outros

237-137-2,
248-696-7 e
outros

2903 69 90

i(1)

sr

Código NC

Subcategoria
(*)

Limitação de
utilização (**)

2914 70 00

p(2)

sr»

Países para
os quais não
é necessária
notificação

Consultar a
circular PIC
em www.
pic.int/»

d) É suprimida a seguinte entrada:

Produto químico

«Clordecona

N.o

CAS

143-50-0

N.o

Einecs

205-601-3

Países para
os quais não
é necessária
notificação
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e) É suprimida a seguinte entrada:

N.o

Produto químico

«Éter pentabromo-di
fenílico +

CAS

32534-81-9

Código NC

Subcategoria
(*)

Limitação de
utilização (**)

251-084-2

2909 30 31

i(1)

sr»

N.o

Einecs

Países para
os quais não
é necessária
notificação

f) É suprimida a seguinte entrada:

Produto químico

N.o CAS

N.o Einecs

Código NC

Subcategoria
(*)

Limitação de
utilização (**)

«HCH/Hexaclorociclo-hexano (mistura de
isómeros) #

608-73-1

210-168-9

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

N.o CAS

N.o Einecs

Código NC

Subcategoria
(*)

Limitação de
utilização (**)

58-89-9

200-401-2

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Países para
os quais não
é necessária
notificação

Consultar a
circular PIC
em www.
pic.int/»

g) É suprimida a seguinte entrada:

Produto químico

«Lindano (γ-HCH) #

Países para
os quais não
é necessária
notificação

Consultar a
circular PIC
em ww.pic.
int/»

2. A parte 2 é alterada do seguinte modo:
a) São aditadas as seguintes entradas:

N.o CAS

N.o Einecs

Código NC

Categoria (*)

Limitação de
utilização (**)

«Carbossulfão

55285-14-8

259-565-9

2932 99 00

p

b

Clortal-dimetilo

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p

b

Trifluralina

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p

b»

Produto químico

b) É suprimida a seguinte entrada:

Produto químico

N.o CAS

N.o Einecs

Código NC

Categoria (*)

Limitação de
utilização (**)

«Éter
pentabro
modifenílico

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i

sr»

3. A parte 3 é alterada do seguinte modo:
a) A entrada relativa ao HCH (mistura de isómeros) é substituída pelo seguinte:

Produto químico

N.o(s) CAS
pertinente(s)

Código SH
Substância pura

Código SH
Misturas, preparações
que contêm a substância

Categoria

«HCH (mistura de isómeros) (*)

608-73-1

2903.51

3808.50

Pesticida»
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b) A entrada relativa ao lindano é substituída pelo seguinte:
Produto químico

«Lindano (*)

N.o(s) CAS
pertinente(s)

Código SH
Substância pura

Código SH
Misturas, preparações
que contêm a substância

Categoria

58-89-9

2903.51

3808.50

Pesticida»

c) A entrada relativa aos bifenilos polibromados (PBB) é substituída pelo seguinte:
N.o(s) CAS
pertinente(s)

Código SH
Substância pura

Código SH
Misturas, preparações
que contêm a substância

Categoria

— (hexa-) (*)

36355-01-8

—

3824.82

Industrial»

— (octa-)

27858-07-7

— (deca-)

13654-09-6

Produto químico

«Bifenilos
(PBB)

polibromados
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ANEXO II
O anexo V do Regulamento (CE) n.o 689/2008 é alterado do seguinte modo:
1. Na parte 1 são aditadas as seguintes entradas:
Descrição do(s) produto(s)
químico(s)/artigo(s) sujeitos a
proibições de exportação

Dados adicionais, se relevantes (por exemplo, denominação química, n.o CE, n.o CAS, etc.)

«Clordecona

N.o CE 205-601-3,
N.o CAS 143-50-0,
código NC 2914 70 00

Pentaclorobenzeno

N.o CE 210-172-5,
N.o CAS 608-93-5,
código NC 2903 69 90

Hexabromobifenilo

N.o CE 252-994-2,
N.o CAS 36355-01-8,
código NC 2903 69 90

Hexaclorociclo-hexanos, incluindo o lindano

N.o CE 200-401-2, 206-270-8,
206-271-3, 210-168-9,
N.o CAS 58-89-9, 319-84-6,
319-85-7, 608-73-1,
código NC 2903 51 00

Éter tetrabromodifenílico
C12H6Br4O

N.o CE 254-787-2 e outros,
N.o CAS 40088-47-9 e outros,
código NC 2909 30 38

Éter pentabromodifenílico
C12H5Br5O

N.o CE 251-084-2 e outros,
N.o CAS 32534-81-9 e outros,
código NC 2909 30 31

Éter hexabromodifenílico
C12H4Br6O

N.o CE 253-058-6,
N.o CAS 36483-60-0 e outros,
código NC 2909 30 38

Éter heptabromodifenílico
C12H3Br7O

N.o CE 273-031-2,
N.o CAS 68928-80-3 e outros,
código NC 2909 30 38»

2. Na parte 2 são aditadas as seguintes entradas:
Descrição do(s) produto(s) químico(s)/artigo(s) sujeitos a proibição
de exportação

Dados adicionais, se relevantes (por exemplo, denominação
química, n.o CE, n.o CAS, etc.)

«Mercúrio metálico e misturas de mercúrio metálico com
outras substâncias, incluindo ligas de mercúrio, com teor
ponderal de mercúrio de, pelo menos, 95 %

N.o CAS 7439-97-6
Código NC 2805 40

Compostos de mercúrio, com excepção dos compostos
exportados para fins de investigação e desenvolvimento,
bem como para fins médicos ou de análise

Minério de cinábrio, cloreto de mercúrio (I) (Hg2Cl2, N.o
CAS 10112-91-1), óxido de mercúrio (II) (HgO, N.o CAS
21908-53-2); código NC 2852 00 00»
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REGULAMENTO (UE) N.o 215/2011 DA COMISSÃO
de 1 de Março de 2011
que aprova alterações não menores ao caderno de especificações de uma denominação inscrita no
registo das denominações de origem protegidas e das indicações geográficas protegidas [Pecorino
Sardo (DOP)]
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 510/2006 do Conse
lho, de 20 de Março de 2006, relativo à protecção das indica
ções geográficas e denominações de origem dos produtos agrí
colas e dos géneros alimentícios (1), nomeadamente o artigo 7.o,
n.o 4, primeiro parágrafo,

(2)

Atendendo a que as alterações em causa não são altera
ções menores, na acepção do artigo 9.o do Regulamento
(CE) n.o 510/2006, a Comissão publicou o pedido de
alterações, em aplicação do artigo 6.o, n.o 2, primeiro
parágrafo, do referido regulamento, no Jornal Oficial da
União Europeia (4). Não tendo sido apresentada à Comis
são qualquer declaração de oposição, nos termos do
artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 510/2006, as altera
ções devem ser aprovadas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1)

Em conformidade com o artigo 9.o, n.o 1, primeiro pará
grafo, do Regulamento (CE) n.o 510/2006 e em aplicação
do artigo 17.o, n.o 2, do mesmo regulamento, a Comis
são examinou o pedido, apresentado por Itália, de apro
vação das alterações do caderno de especificações da
denominação de origem protegida «Pecorino Sardo», re
gistada pelo Regulamento (CE) n.o 1107/96 da Comis
são (2), com a redacção que lhe foi dada pelo Regula
mento (CE) n.o 1263/96 (3).

Artigo 1.o
São aprovadas as alterações ao caderno de especificações, pu
blicadas no Jornal Oficial da União Europeia, relativas à denomi
nação constante do anexo do presente regulamento.
Artigo 2.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 1 de Março de 2011.
Pela Comissão,
pelo Presidente,
Dacian CIOLOȘ

Membro da Comissão

(1) JO L 93 de 31.3.2006, p. 12.
(2) JO L 148 de 21.6.1996, p. 1.
(3) JO L 163 de 2.7.1996, p. 19.

(4) JO C 162 de 22.6.2010, p. 7.
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ANEXO
Produtos agrícolas destinados à alimentação humana que constam do anexo I do Tratado:
Classe 1.3 Queijos
ITÁLIA
Pecorino Sardo (DOP)

4.3.2011
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REGULAMENTO (UE) N.o 216/2011 DA COMISSÃO
de 1 de Março de 2011
que aprova alterações não menores ao caderno de especificações de uma denominação inscrita no
registo das denominações de origem protegidas e das indicações geográficas protegidas [Chianti
Classico (DOP)]
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 510/2006 do Conse
lho, de 20 de Março de 2006, relativo à protecção das indica
ções geográficas e denominações de origem dos produtos agrí
colas e dos géneros alimentícios (1), nomeadamente o artigo 7.o,
n.o 4, primeiro parágrafo,

(2)

Atendendo a que as alterações em causa não são altera
ções menores, na acepção do artigo 9.o do Regulamento
(CE) n.o 510/2006, a Comissão publicou o pedido de
alterações, em aplicação do artigo 6.o, n.o 2, primeiro
parágrafo, do referido regulamento, no Jornal Oficial da
União Europeia (4). Não tendo sido apresentada à Comis
são qualquer declaração de oposição, nos termos do
artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 510/2006, as altera
ções devem ser aprovadas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:
(1)

Em conformidade com o artigo 9.o, n.o 1, primeiro pará
grafo, do Regulamento (CE) n.o 510/2006 e em aplicação
do artigo 17.o, n.o 2, do mesmo regulamento, a Comis
são examinou o pedido, apresentado por Itália, de apro
vação das alterações dos elementos do caderno de espe
cificações da denominação de origem protegida «Chianti
Classico», registada pelo Regulamento (CE) n.o 2400/96
da Comissão (2), com a redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 2446/2000 (3).

Artigo 1.o
São aprovadas as alterações ao caderno de especificações, pu
blicadas no Jornal Oficial da União Europeia, relativas à denomi
nação constante do anexo do presente regulamento.
Artigo 2.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 1 de Março de 2011.
Pela Comissão,
pelo Presidente,
Dacian CIOLOȘ

Membro da Comissão

(1) JO L 93 de 31.3.2006, p. 12.
(2) JO L 327 de 18.12.1996, p. 11.
(3) JO L 281 de 7.11.2000, p. 12.

(4) JO C 163 de 23.6.2010, p. 16.
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ANEXO
Produtos agrícolas destinados à alimentação humana que constam do anexo I do Tratado:
Classe 1.5. Matérias gordas (manteiga, margarina, óleos, etc.)
ITÁLIA
Chianti Classico (DOP)

4.3.2011

4.3.2011
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REGULAMENTO (UE) N.o 217/2011 DA COMISSÃO
de 1 de Março de 2011
que aprova alterações não menores ao caderno de especificações de uma denominação inscrita no
registo das denominações de origem protegidas e das indicações geográficas protegidas [Robiola di
Roccaverano (DOP)]
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 510/2006 do Conse
lho, de 20 de Março de 2006, relativo à protecção das indica
ções geográficas e denominações de origem dos produtos agrí
colas e dos géneros alimentícios (1), nomeadamente o artigo 7.o,
n.o 4, primeiro parágrafo,
Considerando o seguinte:
(1)

Em conformidade com o artigo 9.o, n.o 1, primeiro pará
grafo, do Regulamento (CE) n.o 510/2006, e em aplica
ção do artigo 17.o, n.o 2, do mesmo regulamento, a
Comissão examinou o pedido, apresentado por Itália,
de aprovação das alterações de elementos do caderno
de especificações da denominação de origem protegida
«Robiola di Roccaverano», registada pelo Regulamento
(CE) n.o 1107/96 da Comissão (2), com a redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1263/96 (3).

(2)

Atendendo a que as alterações em causa não são altera
ções menores, na acepção do artigo 9.o do Regulamento
(CE) n.o 510/2006, a Comissão publicou o pedido de
alterações, em aplicação do artigo 6.o, n.o 2, primeiro
parágrafo, do referido regulamento, no Jornal Oficial da
União Europeia (4). Não tendo sido apresentada à Comis
são qualquer declaração de oposição, nos termos do
artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 510/2006, as altera
ções devem ser aprovadas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
São aprovadas as alterações ao caderno de especificações, pu
blicadas no Jornal Oficial da União Europeia, relativas à denomi
nação constante do anexo do presente regulamento.
Artigo 2.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 1 de Março de 2011.
Pela Comissão,
pelo Presidente,
Dacian CIOLOȘ

Membro da Comissão

(1) JO L 93 de 31.3.2006, p. 12.
(2) JO L 148 de 21.6.1996, p. 1.
(3) JO L 163 de 2.7.1996, p. 19.

(4) JO C 168 de 26.6.2010, p. 10.
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ANEXO
Produtos agrícolas destinados à alimentação humana que constam do anexo I do Tratado:
Classe 1.3 Queijos
ITÁLIA
Robiola di Roccaverano (DOP)

4.3.2011

4.3.2011

PT
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.o 218/2011 DA COMISSÃO
de 3 de Março de 2011
que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de
certos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO EUROPEIA,

Considerando o seguinte:

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

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,

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,

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 4 de Março de
2011.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Março de 2011.
Pela Comissão,
pelo Presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

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

IL
MA
TN
TR
ZZ

122,2
45,8
92,7
101,1
90,5

0707 00 05

TR
ZZ

164,7
164,7

0709 90 70

MA
TR
ZZ

31,6
132,7
82,2

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZA
ZZ

55,0
76,8
62,9
42,9
65,9
37,9
56,9

0805 50 10

MA
TR
ZZ

45,9
53,6
49,8

0808 10 80

BR
CA
CL
CN
MK
US
ZZ

55,2
126,3
90,0
109,4
54,8
112,1
91,3

0808 20 50

AR
CL
CN
US
ZA
ZZ

93,2
84,9
65,8
92,6
103,2
87,9

(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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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.o 219/2011 DA COMISSÃO
de 3 de Março de 2011
que altera os preços representativos e os direitos de importação adicionais de determinados
produtos do sector do açúcar fixados pelo Regulamento (UE) n.o 867/2010 para a campanha de
2010/11
minados xaropes foram fixados para a campanha de
2010/11 pelo Regulamento (UE) n.o 867/2010 da Co
missão (3). Estes preços e direitos foram alterados pelo
Regulamento (UE) n.o 199/2011 da Comissão (4).

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),

(2)

Os dados de que a Comissão dispõe actualmente levam a
alterar os referidos montantes, em conformidade com as
regras e condições previstas pelo Regulamento (CE)
n.o 951/2006,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

n.o

Tendo em conta o Regulamento (CE)
951/2006 da Comis
são, de 30 de Junho de 2006, que estabelece as normas de
execução do Regulamento (CE) n.o 318/2006 do Conselho no
que respeita ao comércio com os países terceiros no sector do
açúcar (2), nomeadamente o n.o 2, segunda frase do segundo
parágrafo, do artigo 36.o,

Artigo 1.o
São alterados como indicado no anexo os preços representati
vos e os direitos de importação adicionais dos produtos referi
dos no artigo 36.o do Regulamento (CE) n.o 951/2006, fixados
pelo Regulamento (UE) n.o 867/2010 para a campanha de
2010/11.

Considerando o seguinte:
(1)

Os preços representativos e os direitos de importação
adicionais de açúcar branco, de açúcar bruto e de deter

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 4 de Março de
2011.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 3 de Março de 2011.
Pela Comissão,
pelo Presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura
e do Desenvolvimento Rural

(1) JO L 299 de 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 de 1.7.2006, p. 24.

(3) JO L 259 de 1.10.2010, p. 3.
(4) JO L 56 de 1.3.2011, p. 12.
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ANEXO
Montantes alterados dos preços representativos e dos direitos de importação adicionais do açúcar branco, do
açúcar bruto e de produtos do código NC 1702 90 95 aplicáveis a partir de 4 de Março de 2011
(EUR)
Código NC

Montante do preço representativo por
100 kg líquidos do produto em causa

1701 11 10 (1)

59,32

0,00

(1)

59,32

0,00

1701 12 10 (1)

59,32

0,00

1701 12 90 (1)

59,32

0,00

1701 91 00 (2)

55,08

0,95

1701 99 10 (2)

55,08

0,00

(2)

55,08

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19

1701 11 90

1701 99 90

Montante do direito adicional por 100 kg
líquidos do produto em causa

(1) Fixação para a qualidade-tipo definida no ponto III do anexo IV do Regulamento (CE) n.o 1234/2007.
(2) Fixação para a qualidade-tipo definida no ponto II do anexo IV do Regulamento (CE) n.o 1234/2007.
(3) Fixação por 1 % de teor de sacarose.
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.o 220/2011 DA COMISSÃO
de 3 de Março de 2011
que fixa o preço mínimo de venda de leite em pó desnatado na sequência do décimo sétimo
concurso especial, no âmbito do concurso aberto pelo Regulamento (UE) n.o 447/2010
em conformidade com o artigo 46.o, n.o 1, do Regula
mento (UE) n.o 1272/2009.

A COMISSÃO EUROPEIA,

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

(3)

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),
e, nomeadamente, o seu artigo 43.o, alínea j), em conjugação
com o seu artigo 4.o,

Tendo em conta as propostas recebidas em resposta ao
décimo sétimo concurso especial, deve ser fixado um
preço mínimo de venda.

(4)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão para a
Organização Comum dos Mercados Agrícolas,

Considerando o seguinte:

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

(1)

(2)

n.o

(2 )

447/2010 da Comissão abriu
O Regulamento (UE)
as vendas de leite em pó desnatado por concurso, em
conformidade com as condições previstas no Regula
mento (UE) n.o 1272/2009 da Comissão, de 11 de De
zembro de 2009, que estabelece regras comuns de exe
cução do Regulamento (CE) n.o 1234/2007 do Conselho
no respeitante à compra e venda de produtos agrícolas
no quadro da intervenção pública (3).
À luz das propostas recebidas em resposta a concursos
especiais, a Comissão deve fixar um preço mínimo de
venda ou decidir não fixar um preço mínimo de venda,

Artigo 1.o
No que respeita ao décimo sétimo concurso especial para a
venda de leite em pó desnatado, aberto pelo Regulamento
(UE) n.o 447/2010 e cujo prazo-limite para apresentação de
propostas terminou em 1 de Março de 2011, o preço mínimo
de venda de leite em pó desnatado é de 252,10 EUR/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 4 de Março de
2011.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Março de 2011.
Pela Comissão,
pelo Presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura
e do Desenvolvimento Rural

(1) JO L 299 de 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 126 de 22.5.2010, p. 19.
(3) JO L 349 de 29.12.2009, p. 1.
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DIRECTIVAS
DIRECTIVA 2011/22/UE DA COMISSÃO
de 3 de Março de 2011
que altera a Directiva 91/414/CEE do Conselho com o objectivo de incluir a substância activa
bispiribac
(Texto relevante para efeitos do EEE)

da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal e concluído em
28 de Janeiro de 2011 sob a forma de relatório de
revisão da Comissão sobre o bispiribac.

A COMISSÃO EUROPEIA,

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

(4)

Os diversos exames efectuados permitiram concluir poder
presumir-se que os produtos fitofarmacêuticos que con
têm bispiribac satisfazem, em geral, os requisitos defini
dos no artigo 5.o, n.o 1, alíneas a) e b), e no artigo 5.o,
n.o 3, da Directiva 91/414/CEE, designadamente no que
respeita às utilizações examinadas e detalhadas no rela
tório de revisão da Comissão. Por conseguinte, é ade
quado incluir o bispiribac no anexo I da directiva em
questão, para assegurar que, em cada Estado-Membro,
as autorizações de produtos fitofarmacêuticos que conte
nham aquela substância activa possam ser concedidas em
conformidade com a referida directiva.

(5)

Sem prejuízo dessa conclusão, afigura-se adequado obter
informações que confirmem determinados pontos espe
cíficos. O artigo 6.o, n.o 1, da Directiva 91/414/CEE
determina que a inclusão de uma substância no anexo
I pode estar sujeita a condições. Por conseguinte, convém
exigir que o requerente apresente informações suplemen
tares a fim de confirmar os resultados da avaliação dos
riscos no que se refere ao potencial de contaminação das
águas subterrâneas pelos metabolitos M03 (4), M04 (5) e
M10 (6).

(6)

Sem prejuízo das obrigações definidas pela Directiva
91/414/CEE em consequência da inclusão de uma subs
tância activa no anexo I, os Estados-Membros devem
dispor de um período de seis meses após a inclusão
para rever as autorizações provisórias existentes de pro
dutos fitofarmacêuticos que contenham bispiribac, a fim
de garantir o respeito das exigências previstas na Direc
tiva 91/414/CEE, nomeadamente no artigo 13.o, e das
condições aplicáveis estabelecidas no seu anexo I. Os
Estados-Membros devem transformar as autorizações
provisórias existentes em autorizações plenas, alterá-las
ou retirá-las, em conformidade com o disposto na Direc
tiva 91/414/CEE. Em derrogação do prazo mencionado
acima, deve ser previsto um período mais longo para a
apresentação e avaliação do processo completo, previsto
no anexo III, de cada produto fitofarmacêutico para cada
utilização prevista, em conformidade com os princípios
uniformes enunciados na Directiva 91/414/CEE.

Tendo em conta a Directiva 91/414/CEE do Conselho, de 15 de
Julho de 1991, relativa à colocação dos produtos fitofarmacêu
ticos no mercado (1), nomeadamente o artigo 6.o, n.o 1,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

Em conformidade com o artigo 6.o, n.o 2, da Directiva
91/414/CEE, a Itália recebeu, em 26 de Fevereiro de
2002, um pedido da empresa Bayer CropScience com
vista à inclusão da substância activa bispiribac, igual
mente designada bispiribac-sódio (dependendo da forma
assumida pela substância activa na formulação represen
tativa em que se baseia o processo) no anexo I da Di
rectiva 91/414/CEE. A Decisão 2003/305/CE da Comis
são (2) confirmou a conformidade do processo, isto é,
que podia considerar-se que este satisfazia, em princípio,
as exigências de dados e informações previstas nos ane
xos II e III da Directiva 91/414/CEE.
Os efeitos dessa substância activa na saúde humana e no
ambiente foram avaliados, em conformidade com o
artigo 6.o, n.os 2 e 4, da Directiva 91/414/CEE, no que
respeita às utilizações propostas pelo requerente. Em 1 de
Agosto de 2003, o Estado-Membro designado relator
apresentou um projecto de relatório de avaliação.
O projecto de relatório de avaliação foi revisto por peri
tos avaliadores dos Estados-Membros e da Autoridade
Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) sob a
forma de conclusões da AESA sobre a revisão dos peritos
avaliadores relativa à avaliação dos riscos de pesticidas da
substância activa bispiribac, em 12 de Julho de 2010 (3).
Esse relatório de avaliação foi revisto pelos Estados-Mem
bros e pela Comissão no âmbito do Comité Permanente

(1) JO L 230 de 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 112 de 6.5.2003, p. 10..
(3) EFSA Journal (2010) 8(1): 1692, Conclusion on the peer review of
the pesticide risk assessment of the active substance bispyribac (un
less otherwise stated all data evaluated refer to the variant bispyri
bac-sodium). doi:10.2903/j.efsa.2010.1692. Disponível em linha:
www.efsa.europa.eu.

(4) 2-Hidroxi-4,6-dimetoxipirimidina.
(5) 2,4-Dihidroxi-6-metoxipirimidina.
(6) 2-Hidroxi-6-(4-hidroxi-6-metoxipirimidina-2-il)oxibenzoato de sódio.
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(7)

Afigura-se, pois, adequado que a Directiva 91/414/CEE
seja alterada em conformidade.

(8)

As medidas previstas na presente directiva estão em con
formidade com o parecer do Comité Permanente da Ca
deia Alimentar e da Saúde Animal,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
O anexo I da Directiva 91/414/CEE é alterado nos termos do
anexo da presente directiva.
Artigo 2.o
Os Estados-Membros devem adoptar e publicar, até 31 de Ja
neiro de 2012, as disposições legislativas, regulamentares e ad
ministrativas necessárias para dar cumprimento à presente di
rectiva. Os Estados-Membros devem comunicar imediatamente à
Comissão o texto dessas disposições, bem como um quadro de
correspondência entre as mesmas e a presente directiva.
Os Estados-Membros devem aplicar essas disposições a partir de
1 de Fevereiro de 2012.
As disposições adoptadas pelos Estados-Membros devem fazer
referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa refe
rência aquando da sua publicação oficial. As modalidades dessa
referência são adoptadas pelos Estados-Membros.
Artigo 3.o
1.
Em conformidade com a Directiva 91/414/CEE, até 31 de
Janeiro de 2012, os Estados-Membros devem alterar ou retirar,
se necessário, as autorizações existentes de produtos fitofarma
cêuticos que contenham bispiribac como substância activa. Até
essa data, devem verificar, em especial, o cumprimento das
condições do anexo I dessa directiva respeitantes ao bispiribac,
com excepção das identificadas na parte B da entrada relativa a
essa substância activa, e que o titular da autorização detém ou
tem acesso a um processo que cumpra os requisitos do anexo II
da directiva, em conformidade com as condições do artigo 13.o,
n.o 2, da mesma.
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2.
Em derrogação do n.o 1, os Estados-Membros devem rea
valiar cada produto fitofarmacêutico autorizado que contenha
bispiribac como única substância activa ou acompanhada de
outras substâncias activas, todas elas incluídas no anexo I da
Directiva 91/414/CEE, o mais tardar até 31 de Julho de 2011,
em conformidade com os princípios uniformes estabelecidos no
anexo VI da Directiva 91/414/CEE, com base num processo que
cumpra os requisitos do anexo III da mesma directiva e tendo
em conta a parte B da entrada do seu anexo I respeitante ao
bispiribac. Com base nessa avaliação, os Estados-Membros de
vem determinar se o produto satisfaz as condições estabelecidas
no artigo 4.o, n.o 1, alíneas b), c), d) e e), da Directiva
91/414/CEE.
Na sequência dessa determinação, os Estados-Membros:
a) No caso de um produto que contenha bispiribac como única
substância activa, devem, se necessário, alterar ou retirar a
autorização o mais tardar até 31 de Janeiro de 2013; ou
b) No caso de um produto que contenha bispiribac acompa
nhado de outras substâncias activas, devem, se necessário,
alterar ou retirar a autorização o mais tardar até 31 de
Janeiro de 2013 ou até à data fixada para essa alteração
ou retirada na respectiva directiva ou directivas que acres
centaram a substância ou as substâncias relevantes ao anexo
I da Directiva 91/414/CEE, caso esta última data seja poste
rior.
Artigo 4.o
A presente directiva entra em vigor em 1 de Agosto de 2011.
Artigo 5.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em Bruxelas, em 3 de Março de 2011.
Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO
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ANEXO
No final do quadro do anexo I da Directiva 91/414/CEE, é aditada a seguinte entrada:
Número

Bispiribac
N.o CAS 125401-75-4
N.o CIPAC: 748

Denominação IUPAC

Pureza (*)

Entrada em vigor

Termo da inclusão

Ácido 2,6-bis(4,6-dimeto
xipirimidina-2-iloxi) ben
zóico

≥ 930 g/kg (expresso como
bispiribac-sódio)

1 de Agosto de 2011

31 de Julho de 2021

Disposições específicas

PARTE A

PT

«329

Denominação comum; números
de identificação

Só podem ser autorizadas as utilizações como herbicida
em arroz.
PARTE B
Na aplicação dos princípios uniformes enunciados no
anexo VI, devem ser tidas em conta as conclusões da
versão final, de 28 de Janeiro de 2011, do relatório de
revisão do bispiribac, elaborado no quadro do Comité
Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal,
nomeadamente os apêndices I e II do relatório.

As condições de autorização devem incluir, se necessá
rio, medidas de redução dos riscos.
Os Estados-Membros em causa devem requerer informa
ção suplementar no que se refere à possibilidade de
contaminação das águas subterrâneas pelos metabolitos
M03 (2-Hidroxi-4,6-dimetoxipirimidina), M04 (2,4-Dihi
droxi-6-metoxipirimidina) e M10 (2-Hidroxi-6-(4-hi
droxi-6-metoxipirimidina-2-il)oxibenzoato de sódio).

Jornal Oficial da União Europeia

Nessa avaliação global, os Estados-Membros terão de
estar particularmente atentos à protecção das águas sub
terrâneas, quando a substância activa for aplicada em
zonas com condições pedológicas e/ou climáticas vulne
ráveis.

Devem garantir que o requerente forneça essa informa
ção à Comissão até 31 de Julho de 2013.»
(*) O relatório de revisão fornece mais pormenores sobre a identidade e as especificações das substâncias activas.

4.3.2011

4.3.2011
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DIRECTIVA 2011/23/UE DA COMISSÃO
de 3 de Março de 2011
que altera a Directiva 91/414/CEE do Conselho com o objectivo de incluir a substância activa
triflumurão
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

(4)

A Itália avaliou as novas informações e os novos dados
apresentados pelo requerente e elaborou um relatório
complementar. Esse relatório foi transmitido à Autori
dade Europeia para a Segurança dos Alimentos (a seguir
designada por «a Autoridade») e à Comissão em 5 de
Março de 2010.

(5)

A Autoridade transmitiu o relatório complementar aos
restantes Estados-Membros e ao requerente, a fim de
que pudessem apresentar as respectivas observações, e
enviou à Comissão as observações recebidas. Em confor
midade com o artigo 20.o, n.o 1, do Regulamento (CE)
n.o 33/2008, e a pedido da Comissão, o relatório com
plementar foi revisto por peritos avaliadores dos Estados-Membros e da Autoridade. Posteriormente, em 9 de De
zembro de 2010, a Autoridade apresentou à Comissão a
sua conclusão acerca do triflumurão (6). O projecto de
relatório de avaliação, o relatório complementar e a con
clusão da Autoridade foram examinados pelos Estados-Membros e pela Comissão no âmbito do Comité Per
manente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal e con
cluídos, em 28 de Janeiro de 2011, sob a forma de
relatório de revisão da Comissão sobre o triflumurão.

(6)

O relatório complementar elaborado pelo Estado-Mem
bro relator e a nova conclusão da Autoridade centraram-se nos aspectos problemáticos que conduziram à decisão
de não inclusão. Em particular, com base nas informa
ções disponíveis e devido à falta de dados quanto à
natureza e ao nível dos resíduos relevantes, não tinha
sido demonstrado que a exposição dos consumidores
fosse aceitável. Na verdade, não foi possível realizar
uma avaliação dos riscos agudos no que se refere ao
metabolito M07 (7), porque os dados não eram suficien
tes para definir uma dose aguda de referência para este
metabolito. Além disso, faltavam dados para determinar
uma definição de resíduos adequada e estimar o nível de
resíduos em produtos transformados à base de fruta.

(7)

As novas informações apresentadas pelo requerente per
mitiram a realização da avaliação da exposição dos con
sumidores. As informações presentemente disponíveis in
dicam que é aceitável a exposição dos consumidores.

(8)

Consequentemente, os dados e informações suplementa
res fornecidos pelo requerente permitem eliminar os as
pectos problemáticos específicos que conduziram à adop
ção da decisão de não inclusão. Não se identificaram
outras questões científicas em aberto.

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

Tendo em conta a Directiva 91/414/CEE do Conselho, de 15 de
Julho de 1991, relativa à colocação dos produtos fitofarmacêu
ticos no mercado (1), nomeadamente o artigo 6.o, n.o 1,

Considerando o seguinte:

Os Regulamentos (CE) n.o 451/2000 (2) e (CE)
n.o 1490/2002 (3) da Comissão estabelecem as normas
de execução da terceira fase do programa de trabalho
referido no artigo 8.o, n.o 2, da Directiva 91/414/CEE,
bem como uma lista de substâncias activas a avaliar, com
vista à possível inclusão das mesmas no anexo I da Di
rectiva 91/414/CEE. Esta lista inclui o triflumurão. Pela
Decisão 2009/241/CE da Comissão (4), ficou decidido
não incluir o triflumurão no anexo I da Directiva
91/414/CEE.

(1)

Nos termos do disposto no artigo 6.o, n.o 2, da Directiva
91/414/CEE, o notificador inicial (a seguir designado o
«requerente») apresentou novo pedido, solicitando que
fosse aplicado o procedimento acelerado previsto nos
artigos 14.o a 19.o do Regulamento (CE) n.o 33/2008
da Comissão, de 17 de Janeiro de 2008, que estabelece
regras de execução da Directiva 91/414/CEE do Conselho
no que respeita a um procedimento normal e a um
procedimento acelerado de avaliação de substâncias acti
vas abrangidas pelo programa de trabalho referido no
n.o 2 do artigo 8.o dessa directiva mas não incluídas
no seu anexo I (5).

(2)

O pedido foi apresentado à Itália, designada Estado-Mem
bro relator pelo Regulamento (CE) n.o 1490/2002. Foi
respeitado o período previsto para o procedimento ace
lerado. A especificação da substância activa e as utiliza
ções indicadas são as mesmas que as que foram objecto
da Decisão 2009/241/CE. O pedido cumpre igualmente
as demais exigências substantivas e processuais previstas
no artigo 15.o do Regulamento (CE) n.o 33/2008.

(3)

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

JO
JO
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JO
JO

L
L
L
L
L

230 de 19.8.1991, p. 1.
55 de 29.2.2000, p. 25.
224 de 21.8.2002, p. 23.
71 de 17.3.2009, p. 59.
15 de 18.1.2008, p. 5.

(6) Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos: Conclusion on
the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
triflumuron (Conclusão da revisão dos peritos avaliadores sobre a
avaliação dos riscos de pesticidas da substância activa triflumurão)
EFSA Journal 2011; 9(1): 1941. [81 pp.]. doi:10.2903/
j.efsa.2010.1941. Disponível em linha: www.efsa.europa.eu/
/efsajournal.htm.
(7) 4-Trifluoro-metoxianilina.
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(9)

(10)

(11)

(12)
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Os diversos exames efectuados permitiram concluir poder
presumir-se que os produtos fitofarmacêuticos que con
têm triflumurão satisfazem, em geral, os requisitos defi
nidos no artigo 5.o, n.o 1, alíneas a) e b), da Directiva
91/414/CEE, designadamente no que respeita às utiliza
ções examinadas e detalhadas no relatório de revisão da
Comissão. É, portanto, adequado incluir o triflumurão no
anexo I, para assegurar que, em cada Estado-Membro, as
autorizações de produtos fitofarmacêuticos que conte
nham esta substância activa possam ser concedidas em
conformidade com o disposto na referida directiva.
Sem prejuízo dessa conclusão, afigura-se adequado obter
informações que confirmem determinados pontos espe
cíficos. O artigo 6.o, n.o 1, da Directiva 91/414/CEE
determina que a inclusão de uma substância no anexo
I pode estar sujeita a condições. Convém, pois, que o
requerente apresente informações confirmatórias no que
respeita o risco a longo prazo para as aves, o risco para
os invertebrados aquáticos e o risco para o desenvolvi
mento da descendência de colónias de abelhas.
Há, portanto, que alterar a Directiva 91/414/CEE em
conformidade.
As medidas previstas na presente directiva estão em con
formidade com o parecer do Comité Permanente da Ca
deia Alimentar e da Saúde Animal,

4.3.2011
Artigo 2.o

Os Estados-Membros devem pôr em vigor, até 30 de Setembro
de 2011, as disposições legislativas, regulamentares e adminis
trativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva.
Os Estados-Membros devem comunicar imediatamente à Comis
são o texto dessas disposições, bem como um quadro de cor
respondência entre as mesmas e a presente directiva.

As disposições adoptadas pelos Estados-Membros devem fazer
referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa refe
rência aquando da sua publicação oficial. As modalidades da
referência são adoptadas pelos Estados-Membros.

Artigo 3.o
A presente directiva entra em vigor em 1 de Abril de 2011.

Artigo 4.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em Bruxelas, em 3 de Março de 2011.
ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
O anexo I da Directiva 91/414/CEE é alterado em conformidade
com o anexo da presente directiva.

Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO

4.3.2011

ANEXO
Aditar a seguinte entrada no final do quadro do anexo I da Directiva 91/414/CEE:
Número

Triflumurão
N.o CAS: 64628-44-0
N.o CIPAC: 548

Pureza (1)

Denominação IUPAC

1-(2-Clorobenzoíl)-3-[4-tri
fluorometoxifenil]ureia

≥ 955 g/kg

Entrada em vigor

Termo da inclusão

1 de Abril de 2011

31 de Março de
2021

Impurezas:
— N,N’-bis-[4-(trifluorome
toxi)fenil]ureia: não supe
rior a 1 g/kg
— 4-trifluoro-metoxianilina:
não superior a 5 g/kg

Disposições específicas

PARTE A

PT

«328

Denominação comum;
números de identificação

Só podem ser autorizadas as utilizações como insecticida.
PARTE B
Na aplicação dos princípios uniformes enunciados no anexo
VI, devem ser tidas em conta as conclusões da versão final, de
28 de Janeiro de 2011, do relatório de revisão do triflumurão
elaborado no quadro do Comité Permanente da Cadeia Ali
mentar e da Saúde Animal, nomeadamente os apêndices I e II
do relatório.

— à protecção do ambiente aquático,
— à protecção das abelhas produtoras de mel. As condições
de autorização devem incluir, se necessário, medidas de
redução dos riscos.
As condições de autorização devem incluir, se necessário,
medidas de redução dos riscos.
Os Estados-Membros em causa garantem que o requerente
apresente informações confirmatórias à Comissão no que res
peita ao risco a longo prazo para as aves, ao risco para os
invertebrados aquáticos e ao risco para o desenvolvimento da
descendência de colónias de abelhas produtoras de mel.

Jornal Oficial da União Europeia

Nessa avaliação global, os Estados-Membros devem estar par
ticularmente atentos:

Os Estados-Membros em causa devem garantir que o reque
rente fornece essas informações à Comissão até 31 de Março
de 2013.»
(1) O relatório de revisão fornece dados complementares sobre a identidade e a especificação da substância activa.
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DIRECTIVA 2011/25/UE DA COMISSÃO
de 3 de Março de 2011
que altera a Directiva 91/414/CEE do Conselho a fim de incluir a substância activa bupirimato e que
altera a Decisão 2008/934/CE
(Texto relevante para efeitos do EEE)

no que respeita a um procedimento normal e a um
procedimento acelerado de avaliação de substâncias acti
vas abrangidas pelo programa de trabalho referido no
n.o 2 do artigo 8.o dessa directiva mas não incluídas
no seu anexo I (5).

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
(4)

O pedido foi apresentado aos Países Baixos, designados
Estado-Membro relator pelo Regulamento (CE)
n.o 1490/2002. Foi respeitado o período previsto para
o procedimento acelerado. A especificação da substância
activa e as utilizações indicadas são as mesmas que as
que foram objecto da Decisão 2008/934/CE. O pedido
cumpre igualmente as demais exigências substantivas e
processuais previstas no artigo 15.o do Regulamento (CE)
n.o 33/2008.

(5)

Os Países Baixos avaliaram os novos dados apresentados
pelo requerente e elaboraram um relatório complemen
tar. Esse relatório foi transmitido à Autoridade Europeia
para a Segurança dos Alimentos (a seguir designada «a
Autoridade») e à Comissão em 26 de Novembro de
2009. A Autoridade enviou o relatório complementar
aos demais Estados-Membros e ao requerente, a fim de
que pudessem apresentar os respectivos comentários, e
transmitiu à Comissão os comentários recebidos. Em
conformidade com o artigo 20.o, n.o 1, do Regulamento
(CE) n.o 33/2008, e a pedido da Comissão, a Autoridade
apresentou a sua conclusão sobre o bupirimato à Comis
são em 20 de Setembro de 2010 (6). O projecto de re
latório de avaliação, o relatório complementar e a con
clusão da Autoridade foram examinados pelos Estados-Membros e pela Comissão no âmbito do Comité Per
manente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal e con
cluídos, em 28 de Janeiro de 2011, sob a forma de
relatório de revisão da Comissão sobre o bupirimato.

(6)

Os diversos exames efectuados permitiram concluir poder
presumir-se que os produtos fitofarmacêuticos que con
têm bupirimato satisfazem, em geral, os requisitos fixa
dos no artigo 5.o, n.o 1, alíneas a) e b), da Directiva
91/414/CEE, designadamente no que diz respeito às uti
lizações examinadas e detalhadas no relatório de revisão
da Comissão. É, pois, adequado incluir o bupirimato no
anexo I, para assegurar que, em todos os Estados-Mem
bros, podem ser concedidas as autorizações de produtos
fitofarmacêuticos que contenham esta substância activa
em conformidade com o disposto na referida directiva.

Tendo em conta a Directiva 91/414/CEE do Conselho, de 15 de
Julho de 1991, relativa à colocação dos produtos fitofarmacêu
ticos no mercado (1), nomeadamente o artigo 6.o, n.o 1,

Considerando o seguinte:

(1)

Os Regulamentos (CE) n.o 451/2000 (2) e (CE)
n.o 1490/2002 (3) da Comissão estabelecem as normas
de execução da terceira fase do programa de trabalho
referido no artigo 8.o, n.o 2, da Directiva 91/414/CEE,
bem como uma lista de substâncias activas a avaliar com
vista à eventual inclusão das mesmas no anexo I da
Directiva 91/414/CEE. Essa lista inclui o bupirimato.

(2)

Em conformidade com o artigo 11.o-E do Regulamento
(CE) n.o 1490/2002, o notificador retirou o seu apoio à
inclusão dessa substância activa no anexo I da Directiva
91/414/CEE no prazo de dois meses a contar da recep
ção do projecto de relatório de avaliação. Assim, relati
vamente à não inclusão do bupirimato, foi adoptada a
Decisão 2008/934/CE da Comissão, de 5 de Dezembro
de 2008, relativa à não inclusão de determinadas subs
tâncias activas no anexo I da Directiva 91/414/CEE do
Conselho e à retirada das autorizações dos produtos fi
tofarmacêuticos que contêm essas substâncias (4).

Nos termos do disposto no artigo 6.o, n.o 2, da Directiva
91/414/CEE, o notificador inicial (a seguir designado «o
requerente») apresentou um novo pedido, solicitando que
fosse aplicado o procedimento acelerado previsto nos
artigos 14.o a 19.o do Regulamento (CE) n.o 33/2008
da Comissão, de 17 de Janeiro de 2008, que estabelece
regras de execução da Directiva 91/414/CEE do Conselho

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
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230 de 19.8.1991, p. 1.
55 de 29.2.2000, p. 25.
224 de 21.8.2002, p. 23.
333 de 11.12.2008, p. 11.

(5) JO L 15 de 18.1.2008, p. 5.
(6) Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos; Conclusion on
the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
bupirimate (Conclusões da revisão dos peritos avaliadores sobre a
avaliação dos riscos de pesticidas da substância activa bupirimato).
EFSA Journal 2010; 8(10):1786. [82pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.
1786. Disponível em linha: www.efsa.europa.eu
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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Sem prejuízo dessa conclusão, é conveniente obter infor
mações suplementares relativamente a determinados
pontos específicos. O artigo 6.o, n.o 1, da Directiva
91/414/CEE determina que a inclusão de uma substância
no anexo I pode estar sujeita a condições. Importa, assim,
exigir que o requerente apresente informações suplemen
tares que confirmem a degradação no solo, os parâme
tros cinéticos, o parâmetro de adsorção/dessorção respei
tantes ao principal metabolito no solo desetilbupirimato
(DE-B).

Deve prever-se um prazo razoável antes da inclusão de
uma substância activa no anexo I, para que os Estados-Membros e as partes interessadas possam preparar-se
para cumprir os novos requisitos daí resultantes.

Sem prejuízo das obrigações definidas pela Directiva
91/414/CEE em consequência da inclusão de uma subs
tância activa no anexo I, os Estados-Membros devem
dispor de um período de seis meses após a inclusão
para examinar as autorizações existentes de produtos
fitofarmacêuticos que contenham bupirimato, a fim de
garantir o respeito dos requisitos previstos na Directiva
91/414/CEE, nomeadamente no artigo 13.o, e das condi
ções aplicáveis estabelecidas no anexo I. Os Estados-Membros devem alterar, substituir ou retirar, consoante
o caso, as autorizações existentes, em conformidade com
o disposto na Directiva 91/414/CEE. Em derrogação ao
prazo mencionado acima, deve ser previsto um período
mais longo para a apresentação e avaliação do processo
completo, previsto no anexo III, de cada produto fitofar
macêutico para cada utilização prevista, em conformi
dade com os princípios uniformes enunciados na Direc
tiva 91/414/CEE.

A experiência adquirida com anteriores inclusões no
anexo I da Directiva 91/414/CEE de substâncias activas
avaliadas no âmbito do Regulamento (CEE) n.o 3600/92
da Comissão, de 11 de Dezembro de 1992, que estabe
lece normas de execução para a primeira fase do pro
grama de trabalho referido no n.o 2 do artigo 8.o da
Directiva 91/414/CEE do Conselho relativa à colocação
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado (1), revelou
que podem surgir dificuldades na interpretação das obri
gações dos titulares das autorizações existentes no que
respeita ao acesso aos dados. Assim, para evitar mais
dificuldades, importa clarificar as obrigações dos Esta
dos-Membros, especialmente a de verificar se o titular
de uma autorização demonstra ter acesso a um processo
que satisfaz os requisitos do anexo II daquela directiva.
Contudo, esta clarificação não impõe, nem aos Estados-Membros nem aos titulares de autorizações, mais obriga
ções do que as previstas nas directivas adoptadas até à
data que alteram o anexo I.

Por conseguinte, a Directiva 91/414/CEE deve ser alte
rada em conformidade.

(1) JO L 366 de 15.12.1992, p. 10.
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(12)

A Decisão 2008/934/CE prevê a não inclusão do bupi
rimato e a retirada das autorizações de produtos fitofar
macêuticos que contêm essa substância activa até 31 de
Dezembro de 2011. É necessário suprimir a entrada re
lativa ao bupirimato do anexo dessa decisão.

(13)

Por conseguinte, a Decisão 2008/934/CE deve ser alte
rada em conformidade.

(14)

As medidas previstas na presente directiva estão em con
formidade com o parecer do Comité Permanente da Ca
deia Alimentar e da Saúde Animal,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
O anexo I da Directiva 91/414/CEE é alterado em conformidade
com o anexo da presente directiva.
Artigo 2.o
É suprimida a entrada relativa ao bupirimato do anexo da De
cisão 2008/934/CE.
Artigo 3.o
Os Estados-Membros devem adoptar e publicar, até 30 de No
vembro de 2011, as disposições legislativas, regulamentares e
administrativas necessárias para dar cumprimento à presente
directiva. Os Estados-Membros devem comunicar imediatamente
à Comissão o texto dessas disposições, bem como um quadro
de correspondência entre as mesmas e a presente directiva.
Os Estados-Membros devem aplicar as referidas disposições a
partir de 1 de Dezembro de 2011.
As disposições adoptadas pelos Estados-Membros devem fazer
referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa refe
rência aquando da sua publicação oficial. As modalidades da
referência são adoptadas pelos Estados-Membros.
Artigo 4.o
1.
Em conformidade com a Directiva 91/414/CEE, os Esta
dos-Membros devem, se necessário, alterar ou retirar, até 30 de
Novembro de 2011, as autorizações existentes de produtos
fitofarmacêuticos que contenham a substância activa bupiri
mato.
Até essa data, devem verificar, em especial, se são cumpridas as
condições do anexo I dessa directiva respeitantes ao bupirimato,
com excepção das identificadas na parte B da entrada relativa a
essa substância activa, e se o titular da autorização detém ou
tem acesso a um processo que cumpre os requisitos do anexo II
da directiva, em conformidade com as condições do artigo 13.o
da mesma.
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2.
Em derrogação ao n.o 1, os Estados-Membros devem rea
valiar cada produto fitofarmacêutico autorizado que contenha
bupirimato como única substância activa ou acompanhado de
outras substâncias activas, todas elas constantes do anexo I da
Directiva 91/414/CEE, até 31 de Maio de 2011, em conformi
dade com os princípios uniformes estabelecidos no anexo VI da
Directiva 91/414/CEE, com base num processo que cumpra os
requisitos do anexo III da mesma directiva e tendo em conta a
parte B da entrada no seu anexo I respeitante ao bupirimato.
Com base nessa avaliação, os Estados-Membros devem determi
nar se o produto satisfaz as condições estabelecidas no artigo
4.o, n.o 1, alíneas b), c), d) e e), da Directiva 91/414/CEE.

4.3.2011

alterar ou retirar a autorização, até 31 de Maio de 2015
ou até à data fixada para essa alteração ou retirada na res
pectiva directiva ou directivas que acrescentaram a substância
ou as substâncias em causa ao anexo I da Directiva
91/414/CEE, caso esta última data seja posterior.
Artigo 5.o
A presente directiva entra em vigor em 1 de Junho de 2011.
Artigo 6.o

Na sequência dessa determinação, os Estados-Membros:

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

a) No caso de um produto que contenha bupirimato como
única substância activa, devem, se necessário, alterar ou re
tirar a autorização até 31 de Maio de 2015; ou

Feito em Bruxelas, em 3 de Março de 2011.

b) No caso de um produto que contenha bupirimato acompa
nhado de outras substâncias activas, devem, se necessário,

Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO

4.3.2011

ANEXO
Aditar a seguinte entrada no final do quadro do anexo I da Directiva 91/414/CEE:
Denominação comum; nú
meros de
identificação

«337

Bupirimato
N.o CAS: 41483-43-6
N.o CIPAC: 261

Denominação IUPAC

5-butil-2-etilamino-6metilpirimidin-4-il
dimetilsulfamato

Pureza (1)

≥ 945 g/kg
Impurezas:
etirimol: 2 g/kg, no máximo
tolueno: 3 g/kg, no máximo

Entrada em vigor

Termo da inclusão

1 de Junho de
2011

31 de Maio de
2021

Disposições específicas

PARTE A

PT

Número

Só podem ser autorizadas as utilizações como fungicida.
PARTE B

Nessa avaliação global, os Estados-Membros devem estar
particularmente atentos:
— à protecção dos organismos aquáticos. As condições de
autorização devem incluir, se necessário, medidas de
redução dos riscos,
— à protecção das águas subterrâneas, quando a substância
activa for aplicada em zonas com condições pedológicas
e/ou climáticas vulneráveis. As condições de autorização
devem incluir, se necessário, medidas de redução dos
riscos,

Jornal Oficial da União Europeia

Na aplicação dos princípios uniformes enunciados no anexo
VI, devem ser tidas em conta as conclusões da versão final,
de 28 de Janeiro de 2011, do relatório de revisão do bupi
rimato elaborado no quadro do Comité Permanente da Ca
deia Alimentar e da Saúde Animal, nomeadamente os apên
dices I e II do relatório.

— o risco no terreno para artrópodes não visados.
Os Estados-Membros em causa devem requerer a apresenta
ção de informações de confirmação no que se refere:
1. Às especificações do produto técnico, produzido para
fins comerciais, através de dados analíticos adequados,
incluindo informações sobre a importância das impure
zas;
2. À equivalência entre as especificações do produto téc
nico, produzido para fins comerciais, e as do material
de ensaio utilizado nos processos sobre a toxicidade;
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3. Os parâmetros cinéticos, a degradação no solo e o parâ
metro de adsorção/dessorção respeitantes ao principal
metabolito no solo DE-B (desetilbupirimato).

Denominação comum; nú
meros de
identificação

Denominação IUPAC

Pureza (1)

Entrada em vigor

Termo da inclusão

Disposições específicas

PT

Os Estados-Membros em causa devem garantir que o reque
rente fornece à Comissão os dados e informações de con
firmação referidos nos pontos 1 e 2 até 30 de Novembro de
2011 e as informações indicadas no ponto 3 até 31 de
Maio de 2013.».
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Número

(1) O relatório de revisão da substância activa fornece dados complementares sobre a identidade e a especificação da mesma.
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DIRECTIVA 2011/26/UE DA COMISSÃO
de 3 de Março de 2011
que altera a Directiva 91/414/CEE do Conselho a fim de incluir a substância activa dietofencarbe e
que altera a Decisão 2008/934/CE
(Texto relevante para efeitos do EEE)

mente as demais exigências substantivas e processuais
previstas no artigo 15.o do Regulamento (CE)
n.o 33/2008.

A COMISSÃO EUROPEIA,

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

(5)

A França avaliou os novos dados apresentados pelo re
querente, tendo elaborado um relatório complementar.
Esse relatório foi transmitido à Autoridade Europeia
para a Segurança dos Alimentos (a seguir designada «a
Autoridade») e à Comissão em 21 de Dezembro de 2009.
A Autoridade enviou o relatório complementar aos de
mais Estados-Membros e ao requerente, a fim de que
pudessem apresentar os respectivos comentários, e trans
mitiu à Comissão os comentários recebidos. Em confor
midade com o artigo 20.o, n.o 1, do Regulamento (CE)
n.o 33/2008, e a pedido da Comissão, a Autoridade
apresentou a sua conclusão sobre o dietofencarbe à Co
missão em 7 de Setembro de 2010 (6). O projecto de
relatório de avaliação, o relatório complementar e a con
clusão da Autoridade foram examinados pelos Estados-Membros e pela Comissão no âmbito do Comité Per
manente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal e con
cluídos, em 28 de Janeiro de 2011, sob a forma de
relatório de revisão da Comissão sobre o dietofencarbe.

(6)

Os diversos exames efectuados permitiram concluir poder
presumir-se que os produtos fitofarmacêuticos que con
têm dietofencarbe satisfazem, em geral, os requisitos de
finidos no artigo 5.o, n.o 1, alíneas a) e b), da Directiva
91/414/CEE, designadamente no que diz respeito às uti
lizações examinadas e detalhadas no relatório de revisão
da Comissão. É, pois, adequado incluir o dietofencarbe
no anexo I, para assegurar que, em todos os Estados-Membros, podem ser concedidas as autorizações de pro
dutos fitofarmacêuticos que contenham esta substância
activa em conformidade com o disposto na referida di
rectiva.

(7)

Sem prejuízo dessa conclusão, é conveniente obter infor
mações suplementares relativamente a determinados pon
tos específicos. O artigo 6.o, n.o 1, da Directiva
91/414/CEE determina que a inclusão de uma substância
no anexo I pode estar sujeita a condições. Importa, assim,
exigir que o requerente apresente informações suplemen
tares que confirmem a ingestão potencial do metabolito
6-NO2-DFC em culturas posteriores e a avaliação dos
riscos para espécies de artrópodes não visados.

(8)

Deve prever-se um prazo razoável antes da inclusão de
uma substância activa no anexo I, para que os Estados-Membros e as partes interessadas possam preparar-se
para cumprir os novos requisitos daí resultantes.

Tendo em conta a Directiva 91/414/CEE do Conselho, de 15 de
Julho de 1991, relativa à colocação dos produtos fitofarmacêu
ticos no mercado (1), nomeadamente o artigo 6.o, n.o 1,
Considerando o seguinte:
(1)

Os Regulamentos (CE) n.o 451/2000 (2) e (CE)
n.o 1490/2002 (3) da Comissão estabelecem as normas
de execução da terceira fase do programa de trabalho
referido no artigo 8.o, n.o 2, da Directiva 91/414/CEE,
bem como uma lista de substâncias activas a avaliar, com
vista à eventual inclusão das mesmas no anexo I da
Directiva 91/414/CEE. Essa lista incluía o dietofencarbe.

(2)

Em conformidade com o artigo 11.o-E do Regulamento
(CE) n.o 1490/2002, o notificador retirou o seu apoio à
inclusão dessa substância activa no anexo I da Directiva
91/414/CEE no prazo de dois meses a contar da recep
ção do projecto de relatório de avaliação. Assim, relati
vamente à não inclusão do dietofencarbe, foi adoptada a
Decisão 2008/934/CE da Comissão, de 5 de Dezembro
de 2008, relativa à não inclusão de determinadas subs
tâncias activas no anexo I da Directiva 91/414/CEE do
Conselho e à retirada das autorizações dos produtos fi
tofarmacêuticos que contêm essas substâncias (4).
Nos termos do disposto no artigo 6.o, n.o 2, da Directiva
91/414/CEE, o notificador inicial (a seguir designado «o
requerente») apresentou um novo pedido, solicitando que
fosse aplicado o procedimento acelerado previsto nos
artigos 14.o a 19.o do Regulamento (CE) n.o 33/2008
da Comissão, de 17 de Janeiro de 2008, que estabelece
regras de execução da Directiva 91/414/CEE do Conselho
no que respeita a um procedimento normal e a um
procedimento acelerado de avaliação de substâncias acti
vas abrangidas pelo programa de trabalho referido no
n.o 2 do artigo 8.o dessa directiva mas não incluídas
no seu anexo I (5).

(3)

O pedido foi apresentado à França, designada Estado-Membro relator pelo Regulamento (CE) n.o 1490/2002.
Foi respeitado o período previsto para o procedimento
acelerado. A especificação da substância activa e as utili
zações indicadas são as mesmas que as que foram ob
jecto da Decisão 2008/934/CE. O pedido cumpre igual

(4)

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

230 de 19.8.1991, p. 1.
55 de 29.2.2000, p. 25.
224 de 21.8.2002, p. 23.
333 de 11.12.2008, p. 11.
15 de 18.1.2008, p. 5.

(6) Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos; Conclusion
on the peer review of the pesticide risk assessment of the active
substance diethofencarb (Conclusões da revisão dos peritos avaliadores
sobre a avaliação dos riscos de pesticidas da substância activa die
tofencarbe). EFSA Journal 2010; 8(9):1721. [55 pp.]
doi:10.2903/j.efsa.2010.1721. Disponível em linha: www.efsa.
europa.eu/efsajournal.htm.
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(9)

(10)
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Sem prejuízo das obrigações definidas pela Directiva
91/414/CEE em consequência da inclusão de uma subs
tância activa no anexo I, os Estados-Membros devem
dispor de um período de seis meses após a inclusão
para examinar as autorizações existentes de produtos
fitofarmacêuticos que contenham dietofencarbe, a fim
de garantir o respeito dos requisitos previstos na Direc
tiva 91/414/CEE, nomeadamente no artigo 13.o, e das
condições aplicáveis estabelecidas no anexo I. Os Esta
dos-Membros devem alterar, substituir ou retirar, con
soante o caso, as autorizações existentes, em conformi
dade com o disposto na Directiva 91/414/CEE. Em der
rogação ao prazo mencionado acima, deve ser previsto
um período mais longo para a apresentação e avaliação
do processo completo, previsto no anexo III, de cada
produto fitofarmacêutico para cada utilização prevista,
em conformidade com os princípios uniformes enuncia
dos na Directiva 91/414/CEE.
A experiência adquirida com anteriores inclusões no
anexo I da Directiva 91/414/CEE de substâncias activas
avaliadas no âmbito do Regulamento (CEE) n.o 3600/92
da Comissão, de 11 de Dezembro de 1992, que estabe
lece normas de execução para a primeira fase do pro
grama de trabalho referido no n.o 2 do artigo 8.o da
Directiva 91/414/CEE do Conselho relativa à colocação
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado (1), revelou
que podem surgir dificuldades na interpretação das obri
gações dos titulares das autorizações existentes no que
respeita ao acesso aos dados. Assim, para evitar mais
dificuldades, importa clarificar as obrigações dos Esta
dos-Membros, especialmente a de verificar se o titular
de uma autorização demonstra ter acesso a um processo
que satisfaz os requisitos do anexo II daquela directiva.
Contudo, esta clarificação não impõe, nem aos Estados-Membros nem aos titulares de autorizações, mais obriga
ções do que as previstas nas directivas até à data apro
vadas que alteram o anexo I.

(11)

Por conseguinte, a Directiva 91/414/CEE deve ser alte
rada em conformidade.

(12)

A Decisão 2008/934/CE prevê a não inclusão do dieto
fencarbe e a retirada das autorizações dos produtos fito
farmacêuticos que contêm essa substância até 31 de De
zembro de 2011. É necessário suprimir a entrada relativa
ao dietofencarbe do anexo dessa decisão.

(13)

Por conseguinte, a Decisão 2008/934/CE deve ser alte
rada em conformidade.

(14)

As medidas previstas na presente directiva estão em con
formidade com o parecer do Comité Permanente da Ca
deia Alimentar e da Saúde Animal,

4.3.2011
Artigo 2.o

É suprimida a entrada relativa ao dietofencarbe do anexo da
Decisão 2008/934/CE.
Artigo 3.o
Os Estados-Membros devem adoptar e publicar, até 30 de No
vembro de 2011, as disposições legislativas, regulamentares e
administrativas necessárias para dar cumprimento à presente
directiva. Os Estados-Membros devem comunicar imediatamente
à Comissão o texto dessas disposições, bem como um quadro
de correspondência entre as mesmas e a presente directiva.
Os Estados-Membros devem aplicar as referidas disposições a
partir de 1 de Dezembro de 2011.
As disposições adoptadas pelos Estados-Membros devem fazer
referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa refe
rência aquando da sua publicação oficial. As modalidades da
referência são adoptadas pelos Estados-Membros.
Artigo 4.o
1.
Em conformidade com a Directiva 91/414/CEE, os Esta
dos-Membros devem, se necessário, alterar ou retirar, até 30 de
Novembro de 2011, as autorizações existentes de produtos
fitofarmacêuticos que contenham a substância activa dietofen
carbe.
Até essa data, devem verificar, em especial, se são cumpridas as
condições do anexo I dessa directiva respeitantes ao dietofen
carbe, com excepção das identificadas na parte B da entrada
relativa a essa substância activa, e se o titular da autorização
detém ou tem acesso a um processo que cumpre os requisitos
estabelecidos no anexo II da directiva, em conformidade com as
condições fixadas no artigo 13.o da mesma.
2.
Em derrogação ao n.o 1, os Estados-Membros devem rea
valiar cada produto fitofarmacêutico autorizado que contenha
dietofencarbe como única substância activa ou acompanhado de
outras substâncias activas, todas elas constantes do anexo I da
Directiva 91/414/CEE, até 31 de Maio de 2011, em conformi
dade com os princípios uniformes estabelecidos no anexo VI da
Directiva 91/414/CEE, com base num processo que cumpra os
requisitos do anexo III da mesma directiva e tendo em conta a
parte B da entrada no seu anexo I respeitante ao dietofencarbe.
Com base nessa avaliação, os Estados-Membros devem determi
nar se o produto satisfaz as condições estabelecidas no
artigo 4.o, n.o 1, alíneas b), c), d) e e), da Directiva 91/414/CEE.
Na sequência dessa determinação, os Estados-Membros:
a) No caso de um produto que contenha dietofencarbe como
única substância activa, devem, se necessário, alterar ou re
tirar a autorização até 31 de Maio de 2015; ou

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.o
O anexo I da Directiva 91/414/CEE é alterado em conformidade
com o anexo da presente directiva.
(1) JO L 366 de 15.12.1992, p. 10.

b) No caso de um produto que contenha dietofencarbe acom
panhado de outras substâncias activas, devem, se necessário,
alterar ou retirar a autorização, até 31 de Maio de 2015 ou
até à data fixada para essa alteração ou retirada na respectiva
directiva ou directivas que acrescentaram a substância ou as
substâncias em causa ao anexo I da Directiva 91/414/CEE,
caso esta última data seja posterior.
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Artigo 5.o

A presente directiva entra em vigor em 1 de Junho de 2011.
Artigo 6.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em Bruxelas, em 3 de Março de 2011.
Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO
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ANEXO
Aditar a seguinte entrada no final do quadro do anexo I da Directiva 91/414/CEE:
Denominação comum;
números de identificação

«331

Dietofencarbe
N.o CAS: 87130-20-9
N.o

Denominação IUPAC

Pureza (1)

Entrada em vigor

Termo da inclusão

3,4-dietoxicarbanilato de isopro
pilo

≥ 970 g/kg
Impurezas:
tolueno: não superior a 1 g/kg

1 de Junho de 2011

31 de Maio de 2021

CIPAC: 513

Disposições específicas

PARTE A

PT

Número

Só podem ser autorizadas as utilizações como fungicida.
PARTE B
Na aplicação dos princípios uniformes enunciados no anexo
VI, devem ser tidas em conta as conclusões da versão final,
de 28 de Janeiro de 2011, do relatório de revisão do die
tofencarbe elaborado no quadro do Comité Permanente da
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, nomeadamente os
apêndices I e II do relatório.

Os Estados-Membros em causa devem requerer a apresen
tação de informações de confirmação no que se refere:
a) à ingestão potencial do metabolito 6-NO2-DFC em cul
turas posteriores;
b) à avaliação dos riscos para espécies de artrópodes não
visadas.

Jornal Oficial da União Europeia

Nessa avaliação global, os Estados-Membros devem estar
particularmente atentos aos riscos para os organismos aquá
ticos e artrópodes não visados e garantir que as condições
de utilização incluem a aplicação de medidas adequadas de
redução dos riscos.

Os Estados-Membros em causa devem garantir que o reque
rente fornece essas informações à Comissão até 31 de Maio
de 2013.»
(1) O relatório de revisão da substância activa fornece dados complementares sobre a identidade e a especificação da mesma.
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DECISÕES
DECISÃO DO CONSELHO
de 28 de Fevereiro de 2011
que altera a Decisão 2010/248/UE que adapta os subsídios fixados nas Decisões 2003/479/CE e
2007/829/CE relativas ao regime aplicável aos peritos e militares nacionais destacados junto do
Secretariado-Geral do Conselho
(2011/138/UE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado da União Europeia, nomeadamente
o n.o 1 do artigo 41.o,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia, nomeadamente o n.o 2 do artigo 240.o,
Considerando o seguinte:
O n.o 7 do artigo 15.o da Decisão 2003/479/CE do
Conselho (1) e o n.o 6 do artigo 15.o da Decisão
2007/829/CE do Conselho (2) prevêem que as ajudas de
custo diárias e os subsídios mensais dos peritos e milita
res nacionais destacados junto do Secretariado-Geral do
Conselho sejam revistos anualmente, sem efeitos retro
activos, em função da adaptação dos vencimentos de
base dos funcionários da União em Bruxelas e no Lu
xemburgo.

(1)

A Decisão 2010/248/UE do Conselho (3) aplicou as taxas
fixadas no Regulamento (UE, Euratom) n.o 1296/2009
do Conselho, de 23 de Dezembro de 2009, que adapta,
com efeitos a partir de 1 de Julho de 2009, as remune
rações e as pensões dos funcionários e outros agentes da
União Europeia, bem como os coeficientes de correcção
aplicáveis a essas remunerações e pensões (4), com efeitos
desde 1 de Maio de 2010.

(2)

Por acórdão de 24 de Novembro de 2010 no processo
C-40/10, o Tribunal de Justiça anulou o artigo 2.o e os
artigos 4.o a 18.o do Regulamento (UE, Euratom)
n.o 1296/2009 que fixou a taxa de adaptação anual de
2009 em + 1,85 %. Pelo Regulamento (UE, Euratom)
n.o 1190/2010 (5), o Conselho alterou o Regulamento
n.o 1296/2009 e fixou a taxa de adaptação anual de
2009 em + 3,7 %.

(3)

Artigo 1.o
A Decisão 2010/248/UE é alterada do seguinte modo:
1. No artigo 1.o, o n.o 1 passa a ter a seguinte redacção:
«1.
No n.o 1 do artigo 15.o da Decisão 2003/479/CE e no
n.o 1 do artigo 15.o da Decisão 2007/829/CE, os montantes
de 30,75 EUR e 122,97 EUR são substituídos por
31,89 EUR e 127,52 EUR, respectivamente.».
2. No artigo 1.o, o n.o 2 passa a ter a seguinte redacção:
«2.
No n.o 2 do artigo 15.o da Decisão 2003/479/CE e no
o
n. 2 do artigo 15.o da Decisão 2007/829/CE, o quadro é
substituído pelo seguinte:

“Distância entre o local de origem e o
local de destacamento
(em km)

Montante em EUR

0 - 150

0,00

> 150

81,96

> 300

145,72

> 500

236,81

> 800

382,54

> 1 300

601,13

> 2 000

719,55” »;

A Decisão 2010/248/CE deverá ser alterada em confor
midade,

(4)

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

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

160
327
110
348
333

de
de
de
de
de

28.6.2003, p. 72.
13.12.2007, p. 10.
1.5.2010, p. 31.
29.12.2009, p. 10.
17.12.2010, p. 1.

3. No artigo 1.o, o n.o 3 passa a ter a seguinte redacção:
«3.
No n.o 4 do artigo 15.o da Decisão 2003/479/CE, o
montante de 30,75 EUR é substituído por 31,89 EUR.»
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Artigo 2.o
A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
A presente decisão é aplicável com efeitos desde 1 de Maio de 2010.

Feito em Bruxelas, em 28 de Fevereiro de 2011.
Pelo Conselho
O Presidente
FELLEGI T.

PT
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DECISÃO DO CONSELHO
de 28 de Fevereiro de 2011
que adapta os subsídios fixados na Decisão 2007/829/CE relativa ao regime aplicável aos peritos e
militares nacionais destacados junto do Secretariado-Geral do Conselho
(2011/139/UE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado da União Europeia, nomeadamente
o n.o 1 do artigo 41.o,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia, nomeadamente o n.o 2 do artigo 240.o,
Tendo em conta a Decisão 2007/829/CE do Conselho (1), no
meadamente o n.o 6 do artigo 15.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

n.o

15.o

6 do artigo
da Decisão 2007/829/CE prevê
O
que as ajudas de custo diárias e os subsídios mensais dos
peritos e militares nacionais destacados junto do Secreta
riado-Geral do Conselho são adaptados anualmente, sem
efeitos retroactivos, em função da adaptação dos venci
mentos de base dos funcionários da União em Bruxelas e
no Luxemburgo.
Por Regulamento (UE) n.o 1239/2010, de 20 de Dezem
bro de 2010, que adapta, com efeitos a partir de 1 de
Julho de 2010, as remunerações e as pensões dos fun
cionários e outros agentes da União Europeia, bem como
os coeficientes de correcção aplicáveis a essas remunera
ções e pensões (2), o Conselho adoptou uma adaptação
de 0,1 % para as remunerações e pensões dos funcioná
rios da União,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A Decisão 2007/829/CE é alterada do seguinte modo:

(1) JO L 327 de 13.12.2007, p. 10.
(2) JO L 338 de 22.12.2010, p. 1.

1. No n.o 1 do artigo 15.o, os montantes de 31,89 EUR e
127,52 EUR são substituídos, respectivamente, pelo seguinte:
«31,92 EUR e 127,65 EUR».
2. No n.o 2 do artigo 15.o, o quadro é substituído pelo se
guinte:
«Distância entre o local de origem e o
local de destacamento
(em km)

Montante em EUR

0-150

0,00

> 150

82,05

> 300

145,86

> 500

237,05

> 800

382,92

> 1 300

601,73

> 2 000

720,27»

Artigo 2.o
A presente decisão entra em vigor no primeiro dia do mês
seguinte ao da sua adopção.
Feito em Bruxelas, em 28 de Fevereiro de 2011.
Pelo Conselho
O Presidente
FELLEGI T.
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 20 de Julho de 2010
relativa ao auxílio estatal C 27/09 (ex N 34/B/09) Subvenção orçamental para a France Télévisions
que a República Francesa tenciona conceder a favor da France Télévisions
[notificada com o número C(2010) 4918]
(Apenas faz fé o texto em língua francesa)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2011/140/UE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia, nomeadamente o artigo 108.o, n.o 2, primeiro pará
grafo,

(4)

A decisão da Comissão de dar início ao procedimento foi
publicada no Jornal Oficial da União Europeia (2). A Comis
são convidou as partes interessadas a apresentarem as
suas observações sobre o auxílio em causa.

(5)

A Comissão recebeu, dos interessados, observações a esse
respeito. Comunicou-as à República Francesa para que
esta se pudesse pronunciar, tendo recebido os seus co
mentários por carta de 15 de Janeiro de 2010.

(6)

Em 23 de Abril, 19 de Maio e 22 de Junho de 2010, a
República Francesa comunicou à Comissão esclarecimen
tos ou informações adicionais.

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu,
nomeadamente o artigo 62.o, n.o 1, alínea a),
Após ter convidado as partes interessadas a apresentarem as
suas observações, em conformidade com os referidos artigos (1),
e tendo em conta tais observações,

II. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO MECANISMO

Considerando o seguinte:

DE FINANCIAMENTO

I. PROCEDIMENTO
(1)

Por carta de 23 de Janeiro de 2009, a República Francesa
notificou à Comissão a sua intenção de proceder a uma
dotação orçamental de 450 milhões de EUR, já incluída
na Lei do Orçamento, em benefício da France Télévisions
para o ano de 2009. Em 13 de Março de 2009, a Co
missão solicitou informações adicionais, que a República
Francesa disponibilizou por carta de 25 de Maio de
2009. Nessa ocasião, a República Francesa alargou o
âmbito da notificação, indicando a sua intenção de esta
belecer um mecanismo perene e plurianual de financia
mento público da France Télévisions de que faz parte
uma subvenção anual.

(2)

Por carta de 1 de Setembro de 2009, a Comissão, por
um lado, considerou que a subvenção orçamental adop
tada para o ano de 2009 era compatível com o mercado
interno nos termos do artigo 106.o, n.o 2, do Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia (a seguir de
nominado «TFUE») e, por outro, informou a República
Francesa da sua decisão de dar início ao procedimento
previsto no artigo 108.o, n.o 2, do TFUE em relação ao
novo mecanismo de financiamento público da France
Télévisions para os anos seguintes.

(3)

A República Francesa apresentou as suas observações em
7 de Outubro de 2009.

(1) JO C 237 de 2.10.2009, p. 9.

(7)

O mecanismo de financiamento plurianual, objecto da
presente decisão, situa-se no contexto do financiamento
das missões de serviço público da France Télévisions que
a Comissão examinou nas suas decisões de 10 de De
zembro de 2003 (3), de 20 de Abril de 2005 (4), de 16 de
Julho de 2008 (5) e de 1 de Setembro de 2009 (6). Cons
titui, todavia, uma medida distinta das que foram objecto
das decisões de 2003, 2005 e 2008. Mais especifica
mente, as subvenções orçamentais mais amplamente des
critas a seguir, aumentarão os recursos públicos atribuí
dos à France Télévisions a título da «contribution à l’audio
visuel public» (contribuição financeira para o audiovisual
público), anteriormente designada taxa, que foi objecto
da decisão da Comissão de 20 de Abril de 2005, e que,
como auxílio existente, não é com as alterações que lhe
foram introduzidas por quaisquer novas disposições. Es
tes dois recursos públicos visam cobrir os custos da mis
são de serviço público da France Télévisions, não se con
siderando as receitas comerciais líquidas que se mantêm.
II.1. Bases jurídicas principais

(8)

As disposições principais do novo mecanismo de finan
ciamento público são consagradas pela Lei n.o 2009-258,
de 5 de Março de 2009, relativa à comunicação audio
visual e ao novo serviço público da televisão. O auxílio

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

Ver nota de pé-de-página 1.
Decisão 2004/838/CE da Comissão (JO L 361 de 8.12.2004, p. 21).
Decisão C(2005) 1166 final da Comissão (JO C 235 de 30.9.2005).
Decisão C(2008) 3506 final da Comissão (JO C 242 de 23.9.2008).
Decisão 2009/C 237/06 da Comissão (JO C 237 de 2.10.2009,
p. 9).
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notificado faz parte de uma reforma estrutural mais am
pla das estruturas e missões de interesse económico geral
do audiovisual público prevista pela lei. Assim, a lei altera
disposições legislativas que regem as missões de serviço
público da France Télévisions e, em especial, a Lei n.o 86-1067, de 30 de Setembro de 1986, relativa à liberdade
de comunicação. Essas missões são descritas mais em
pormenor no caderno de encargos e no contrato de
objectivos e de meios da France Télévisions, aprovados
por diplomas adoptados para aplicação da lei relativa à
liberdade de comunicação. A Lei n.o 2009-258, de 5 de
Março de 2009, contém igualmente disposições financei
ras que alteram o «code des impôts» (código dos impostos),
por um lado, e consagra o princípio de uma dotação
orçamental, incluída na Lei do Orçamento para a France
Télévisions, por outro.

II.2. As
(9)

(10)

(11)

actividades e o financiamento
beneficiário: France Télévisions

grupo apurou um resultado líquido ligeiramente positivo
todos os anos entre 2003 e 2007, sendo o montante
cumulado em relação ao período de 99 milhões de EUR.
(12)

Esta tendência inverteu-se depois de anunciada a reforma
do sector audiovisual público, em Janeiro de 2008, in
cluindo, nomeadamente, a eliminação gradual das receitas
provenientes dapublicidade. O exercício de 2008 foi de
ficitário para o grupo France Télévisions, com um resul
tado líquido negativo de [50-100] (*) milhões de EUR
(dos quais, -[50-100] milhões de EUR para cobriro ser
viço público), devido, nomeadamente, a uma diminuição
significativa das receitas de publicidade, que uma dotação
excepcional de capital de 150 milhões de EUR, validada
pela Comissão na sua decisão de 16 de Julho de 2008,
não permitiu compensar completamente. Para 2009,
após a entrada em vigor da reforma do sector audiovisual
público, a subvenção orçamental finalmente paga de 415
milhões de EUR, validada pela Comissão na sua decisão
de 1 de Setembro de 2009, quase permitiu compensar a
diminuição das receitas publicitárias e o grupo France
Télévisions apurou um resultado líquido ligeiramente ex
cedentário ([10-20] milhões de EUR). Todavia, o seg
mento do serviço público permaneceu ligeiramente defi
citário em [0-5] milhões de EUR, sendo o resultado po
sitivo imputável às empresas de natureza comercial do
grupo.

(13)

As actividades e a gestão da France Télévisions nos últi
mos anos (2004-2008), bem como a posição da empresa
na perspectiva da reforma do sector audiovisual público,
foram consideradas num relatório relativamente crítico
do Tribunal de contas francês «France Télévisions et la
nouvelle télévision publique» (France Télévisions e a nova
televisão pública). O relatório, ao qual algumas partes
interessadas se referem nas suas observações, foi adop
tado por deliberação e publicado em 14 de Outubro de
2009, ou seja, depois da decisão de início do procedi
mento;. assinala a possibilidade de a gestão e os resulta
dos da France Télévisions beneficiarem de margens de
progressão ainda não exploradas e apresenta recomenda
ções para um futuro melhoramento no novo contexto da
reforma.

do

A France Télévisions é uma sociedade anónima cons
tituída ao abrigo do artigo 44.o-I da Lei n.o 86-1067,
de 30 de Setembro de 1986, relativa à liberdade de
comunicação. Essa lei com as alterações que lhe foram
introduzidas estabelece uma empresa única, a France Té
lévisions, que agrupa as entidades jurídicas distintas que
antes pertenciam aos diferentes canais. Essa empresa está
sujeita ao controlo económico e financeiro do Estado
francês. O seu capital social está dividido em acções
nominativas, que só podem pertencer ao Estado. O Con
selho de Administração integra, além do presidente, ca
torze membros, cujo mandato é de cinco anos, ou seja,
dois deputados designados pelas comissões responsáveis
pelos assuntos culturais da Assembleia Nacional e do
Senado respectivamente, cinco representantes do Estado,
cinco personalidades nomeadas pelo Conselho Superior
do Audiovisual e dois representantes do pessoal.

A France Télévisions é o primeiro grupo audiovisual
francês. Emprega cerca de 11 000 pessoas e inclui os
canais France 2, France 3, France 4, France 5 e France
Ô com difusão no território metropolitano francês, bem
como a RFO, sociedade que agrupa as televisões e as
rádios públicas com emissão nos departamentos e terri
tórios ultramarinos. O grupo inclui também uma repre
sentação publicitária, embora esteja em estudo a respec
tiva desvinculação, e empresas destinadas às actividades
de diversificação. Alguns canais da France Télévisions são
amplamente difundidos em vários Estados-Membros, no
meadamente na Bélgica e no Luxemburgo.

O volume de negócios da France Télévisions em 2007,
último exercício antes do anúncio da reforma do sector
audiovisual público, foi de 2 927 milhões de EUR, dos
quais 64,2 % são provenientes da taxa de televisão,
28,1 % de receitas publicitárias (publicidade e patrocínios)
e 7,7 % de outras receitas. Entre 2003 e 2007, a parte
das várias componentes do volume de negócios per
maneceu relativamente estável, tendo as receitas de pu
blicidade e de patrocínio oscilado entre 30 % e 28 %. O
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II.3. As missões de serviço público da France
Télévisions
II.3.1. Definição legal das missões de serviço público
(14)

O artigo 43.o-11 da Lei n.o 86-1067, de 30 de Setembro
de 1986, com as alterações que lhe foram introduzidas,
enuncia a missão de serviço público da France Télévi
sions, ao estabelecer que os canais públicos «prosseguem,
numa perspectiva de interesse geral, missões de serviço
público. Os canais oferecerem ao público, em todas as
suas componentes, um conjunto de programas e de ser
viços que se caracterizam pela sua diversidade e pelo seu
pluralismo, a sua exigência de qualidade e de inovação, o
respeito dos direitos humanos e dos princípios democrá
ticos constitucionalmente definidos. Apresentam uma
oferta diversificada de programas em modos analógicos e

(*) Os parênteses rectos […] indicam dados confidenciais ou segredos
comerciais, substituídos por um intervalo de variação.
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digitais nos domínios da informação, da cultura, do co
nhecimento, do divertimento e do desporto. Promovem
o debate democrático, os intercâmbios entre as diversas
partes da população, bem como a inserção social e a
cidadania. Realizam acções de promoção da coesão so
cial, da diversidade cultural e da luta contra as discrimi
nações e propõem uma programação que reflecte a di
versidade da sociedade francesa. Fomentam a língua fran
cesa e, eventualmente, línguas regionais e valorizam a
diversidade do património cultural e linguístico da
França. Contribuem para o desenvolvimento e a divulga
ção da criação intelectual ou artística e dos conhecimen
tos cívicos, económicos, sociais, científicos e tecnológi
cos, bem como a educação para os meios audiovisuais e
os meios de comunicação social. Favorecem a aprendiza
gem de línguas estrangeiras. Participam na educação re
lativa ao ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Fa
vorecem, por meio de dispositivos apropriados, o acesso
das pessoas surdas e com deficiências auditivas aos pro
gramas que transmitem. Asseguram a integridade, a in
dependência e o pluralismo da informação, bem como a
expressão pluralista das correntes de pensamento e de
opinião, na observância do princípio da igualdade de
tratamento e das recomendações do Conselho Superior
do Audiovisual. Os organismos do sector público da
comunicação audiovisual, no âmbito do exercício das
suas missões, contribuem para a acção audiovisual ex
terna, para a projecção da Francofonia e para a divulga
ção da cultura e da língua francesas no mundo. Empe
nham-se em desenvolver novos serviços susceptíveis de
melhorar ou completar a sua oferta de programas, assim
como as novas técnicas de produção e de difusão dos
programas e serviços de comunicação audiovisual. Todos
os anos, é apresentado um relatório ao Parlamento, a fim
de fazer o ponto da situação da aplicação das disposições
do presente artigo».

II.3.2. Tradução das obrigações de serviço público nas activi
dades de France Télévisions
(15)

(16)

Quanto à tradução concreta destas missões, o I do
artigo 44.o da Lei n.o 86-1067, de 30 de Setembro de
1986, estabelece que a France Télévisions está encarre
gada de conceber e programar emissões de televisão e
serviços de comunicação audiovisual, que respondam às
missões de serviço público definidas no artigo 43.o-11 e
no caderno de encargos previsto pelo artigo 48.o da
referida lei.
O Decreto n.o 2009-796, de 23 de Junho de 2009,
estabelece o caderno de encargos, que passa a ser único,
da France Télévisions. O caderno de encargos enquadra a
actividade dos canais da France Télévisions, com com
promissos programáticos vinculativos de difusão, fre
quentemente em horário nobre, de programas culturais
diários, de emissões musicais, designadamente de música
clássica, diversificando as orquestras europeias ou regio
nais, de espectáculos de expressão teatral e de divulgação
científica (artigos 4.o a 7.o do caderno de encargos). A
France Télévisions é também obrigada a integrar a di
mensão europeia no conjunto dos seus programas, de
signadamente através de reportagens sobre modos de
vida ou práticas culturais de outros Estados-Membros e
a difundir emissões de carácter religioso consagradas aos
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principais cultos praticados em França (artigos 14.o e
15.o do caderno de encargos). Está igualmente prevista
(artigo 18.o) a obrigação de reunir uma audiência alar
gada e equilibrada de todos os públicos.

(17)

Além disso, em conformidade com o artigo 53.o da Lei
n.o 86-1067 relativa à liberdade de comunicação, os
contratos plurianuais de objectivos e de meios são cele
brados entre o Estado e a France Télévisions por um
período compreendido entre três e cinco anos. Os con
tratos de objectivos e de meios determinam, nomeada
mente, em conformidade com as missões de serviço pú
blico da France Télévisions:
— eixos prioritários do seu desenvolvimento,
— compromissos decorrentes da diversidade e da inova
ção na criação,
— montantes mínimos de investimentos da France Té
lévisions para a produção de obras cinematográficas e
audiovisuais europeias e de expressão original fran
cesa, em percentagem das respectivas receitas e em
valor absoluto,
— compromissos que permitam assegurar a participação
e a cidadania das pessoas com deficiência e a adap
tação para as pessoas surdas ou com deficiências
auditivas da totalidade dos programas de televisão,
— compromissos que permitam assegurar a difusão de
programas de televisão que, por meio de dispositivos
apropriados, sejam acessíveis às pessoas cegas ou com
deficiências visuais,
— custo previsional das suas actividades relativo a cada
um dos anos em causa, bem como os indicadores
quantitativos e qualitativos de execução e de resulta
dos que são considerados,
— montante dos recursos públicos que lhe devem ser
afectados, identificando os prioritariamente consagra
dos ao desenvolvimento dos orçamentos dos progra
mas,
— montante do produto esperado das receitas próprias,
distinguindo entre publicidade e patrocínio,
— perspectivas económicas para os serviços que impli
cam o pagamento de um preço,
— se for caso disso, as perspectivas de retorno ao equi
líbrio financeiro.
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vos e de meios prevê também a introdução de serviços
inovadores, designadamente o vídeo a pedido, a título
gratuito ou pago, a televisão móvel pessoal, a difusão
na Internet, as aplicações móveis, as Web TV regionais
ou tematizadas.

Actualmente, as obrigações de serviço público da France
Télévisions são objecto do contrato de objectivos e de
meios de 2007-2010 «France Télévisions, o primeiro pa
cote de canais de televisão gratuitos na era digital», de
24 de Abril de 2007, assinado pelos ministros da tutela e
pelo presidente da France Télévisions. No objectivo I.2,
«Promover os valores identitários do serviço público», o
contrato estipula os objectivos transpostos em acções
concretas, com indicadores qualitativos e quantitativos a
alcançar nos seguintes domínios:
— favorecer o acesso de um público mais vasto aos
programas culturais e numa perspectiva de democra
tização da cultura, através da difusão de, pelo menos,
um programa cultural no horário nobre,

II.3.4. Controlo externo das obrigações de serviço público, in
cluindo o lançamento de novos serviços
(22)

Nos termos do artigo 53.o da Lei n.o 86-1067, de 30 de
Setembro de 1986, o Conselho de Administração da
France Télévisions aprova o projecto de contrato de ob
jectivos e de meios desta sociedade e delibera sobre a
execução anual do mesmo, sendo público o resultado
das deliberações. Antes da assinatura, os contratos de
objectivos e de meios, bem como os eventuais aditamen
tos a esses contratos são transmitidos às comissões res
ponsáveis pelos assuntos culturais e pelas finanças da
Assembleia Nacional e do Senado e ao Conselho Supe
rior do Audiovisual. As comissões podem emitir um
parecer no prazo de seis semanas.

(23)

Por outro lado, um relatório anual sobre a execução do
contrato de objectivos e de meios da France Télévisions é
apresentado pelo seu presidente perante as comissões
responsáveis pelos assuntos culturais, bem como pelas
finanças da Assembleia Nacional e do Senado. Aquando
da apresentação do relatório sobre a execução do con
trato de objectivos e de meios da empresa perante as
comissões competentes da Assembleia Nacional e do Se
nado, o presidente da France Télévisions presta contas
também sobre a actividade e os trabalhos do conselho
consultivo dos programas, criado na estrutura da em
presa, composto por telespectadores, incumbido de emi
tir pareceres e recomendações sobre os programas.

(24)

Do mesmo modo, o anteprojecto de caderno de encargos
da France Télévisions fixado por decreto foi objecto de
uma consulta pública de 10 a 24 de Novembro de 2008,
em que uma quinzena de entidades apresentou contribu
tos, que resultaram na alteração do texto inicial, seguida
por um parecer do Conselho Superior do Audiovisual.
No que se refere ao controlo externo da sua execução, o
artigo 48.o da lei de 30 de Setembro de 1986 prevê a
transmissão de um relatório anual pelo Conselho Supe
rior do Audiovisual às comissões responsáveis pelos as
suntos culturais da Assembleia Nacional e do Senado. O
relatório também é transmitido ao Ministério da Cultura
e da Comunicação.

(25)

Estas comissões parlamentares, tal como o Conselho Su
perior do Audiovisual, podem ouvir terceiros. De facto,
as partes interessadas são regularmente ouvidas nesses
fóruns e dão a conhecer os seus pareceres sobre as ques
tões relevantes para o sector audiovisual público.

— reflectir o pluralismo da informação e o debate cívico,
— proporcionar uma ampla gama de disciplinas despor
tivas, com destaque para os desportos menos divul
gados nos canais privados,
— reflectir a diversidade e melhorar a visibilidade das
componentes da sociedade francesa,
— favorecer a defesa da identidade cultural francesa e
europeia, a compreensão do funcionamento da União
Europeia e os seus contributos, assim como a apren
dizagem de línguas estrangeiras.

(19)

(20)

O contrato prevê igualmente uma componente financeira
plurianual com uma cláusula de ajustamento que dispõe
que, em função da evolução das receitas publicitárias, o
Estado e o Grupo devem concertar as suas posições para
ajustar as necessidades de recursos públicos, sendo que os
excedentes não afectados à redução das necessidades de
recursos públicos serão prioritariamente afectados às des
pesas a favor da criação audiovisual.
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Na sequência da reforma, o contrato de objectivos e de
meios em vigor foi objecto de um aditamento para o
período de 2009-2012. Esse aditamento, mais ampla
mente descrito abaixo na sua vertente financeira, reforça
ainda mais os valores identitários do serviço público
prestado pela France Télévisions e fixa novos indicadores
quantitativos a alcançar por ano em certos domínios
indicados no considerando 18.
II.3.3. Criação de novos serviços audiovisuais inovadores

(21)

O novo caderno de encargos da France Télévisions prevê
a introdução de uma série de serviços inovadores, desti
nados a melhorar a oferta editorial, designadamente a
colocação em linha de serviços de comunicação, serviços
de comunicação social audiovisual a pedido ou conteú
dos complementares que enriquecem os seus programas.
Do mesmo modo, o aditamento ao contrato de objecti

PT
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II.4. Compensação financeira para a redução gradual
da publicidade seguida da sua supressão
(26)

(27)
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(28)

Em conformidade com o artigo 53.o da Lei n.o 86-1067,
com as alterações que lhe foram introduzidas, relativa à
liberdade de comunicação, a redução seguida da elimina
ção das mensagens publicitárias, resultante da aplicação
da lei implica uma compensação financeira do Estado
afectada à France Télévisions em condições definidas
por cada Lei do Orçamento. Para o efeito, o Estado
francês criou um novo programa, intitulado «Contribution
au financement de l’audiovisuel public» (Contribuição para o
financiamento do audiovisual público), no âmbito da
missão «Médias» (meios de comunicação) do Orçamento
Geral do Estado. A título meramente indicativo, as auto
ridades francesas consideram que a parte da subvenção
pública que deveria completar o produto da contribuição
para o audiovisual público seria de cerca de 460 milhões
de EUR em 2010, 500 milhões de EUR em 2011 e 650
milhões de EUR em 2012.

(29)

A República Francesa declara que, em relação a cada ano,
o financiamento público proveniente da subvenção orça
mental será determinado em função dos custos de exe
cução da missão de serviço público da France Télévisions
e acumulado com o produto da contribuição para o
audiovisual público, após dedução das receitas comerciais
que se mantêm. A este propósito, as autoridades france
sas transmitiram a previsão de custos e receitas do ser
viço público da France Télévisions, determinada com
base no plano de actividades de 2009-2012 e resumida
a seguir:

A fim de tornar a programação da radiodifusão pública
mais livre e menos dependente de restrições comerciais, o
artigo 53.o, parágrafo VI da Lei n.o 86-1067, de 30 de
Setembro de 1986, com as alterações que lhe foram
introduzidas, relativa à liberdade de comunicação, prevê
a redução seguida da eliminação da publicidade: «Os pro
gramas transmitidos entre as vinte horas e as seis horas
dos serviços nacionais de televisão referidos no parágrafo
I do artigo 44.o, com excepção dos programas regionais
e locais, só podem incluir publicidade relativa aos bens
ou serviços apresentados sob a sua denominação gené
rica. Esta disposição aplica-se igualmente aos programas
transmitidos por esses serviços entre as seis horas e as
vinte horas, a contar da extinção da difusão por via
hertziana terrestre em modo analógico dos serviços de
televisão mencionados no mesmo parágrafo I em todo o
território metropolitano. Não se aplica às campanhas de
interesse geral».

A extinção da difusão por via hertziana terrestre em
modo analógico dos serviços de televisão está prevista
para, o mais tardar, 30 de Novembro de 2011. Para
além da excepção para a publicidade de bens ou serviços
sem marca comercial, estão previstas derrogações relati
vamente à difusão de mensagens publicitárias dos depar
tamentos e colectividades ultramarinas ou da Nova Cale
dónia, na ausência de uma oferta de televisão privada
difundida por via hertziana terrestre não codificada.

Quadro 1
Previsão de receitas e custos do serviço público da France Télévisions 2010-2012
(em milhões de EUR)
2010

2011

2012

Orçamento

Orç. Prev.

Orç. Prev.

[2 500-3 000]

[2 500-3 000]

[2 500-3 000]

[300-600]

[300-600]

[300-600]

C/Custo bruto do serviço público

[3 500-3 000]

[3 500-3 000]

[3 500-3 000]

D/Custo líquido do serviço público (C + B)

[3 000-2 500]

[3 000-2 500]

[3 000-2 500]

Desvio Custo líquido SP– Recursos públicos
(D + A)

[– 50 – 50]

[– 50 – 50]

[– 50 – 50]

A/Recursos públicos
B/Receitas, outras (publicidade, patrocínios, etc.)

Fonte: Observations France de 15 de Janeiro de 2010.

(30)

O quadro acima mostra uma previsão de défice correspondente ao custo líquido não coberto relativo
às contas do serviço público da France Télévisions em 2010 e 2011. Este défice deverá ser parcial
mente reabsorvido em 2012, com um pequeno excedente previsto de [30–50] milhões de EUR, ou
seja, [0-5] % dos custos líquidos do serviço público. Esta previsão de excedente para 2012, se se vier
a confirmar, o que pressupõe que as receitas e os custos evoluam exactamente conforme previsto,
continua a ser inferior ao défice acumulado previsto para 2010 e 2011. Em conformidade com o
contrato de objectivos e de meios em curso, os excedentes não afectados à diminuição das neces
sidades em recursos públicos devem ser afectados prioritariamente às despesas a favor da criação
audiovisual. Visto que tal criação é habitualmente destinada à programação, o eventual excedente não
deverá financiar actividades comerciais.
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Note-se que o plano de actividades de 2009-2012 in
cluído no capítulo V do aditamento ao contrato de ob
jectivos e de meios em curso substitui-se à componente
financeira do contrato, celebrado em Abril de 2007,
tendo em conta o novo enquadramento introduzido
pela reforma e as suas implicações financeiras. O plano
de actividades prevê uma diminuição do custo bruto
global de prestação de serviço público para o período
de 2010-2012, com uma redução dos encargos opera
cionais em relação ao contrato inicial, uma baixa dos
custos de difusão e a exploração de sinergias resultantes
da empresa comum, não obstante a instituição de novos
elementos de custos de acompanhamento da reforma.

Ao nível das receitas, os recursos públicos previstos, em
bora estejam a aumentar, não compensam totalmente as
contas no período de 2010-2012 e, como indicado no
quadro 1, continuam a ser inferiores aos custos brutos
do serviço público, de modo que o equilíbrio financeiro
das projecções depende das receitas comerciais que se
mantêm em cada ano. Assim, o plano de actividades
salienta o interesse para a empresa e para o Estado de
alcançar o equilíbrio mais rapidamente do que o previsto
e determina a necessidade de um acompanhamento pre
ciso e regular, tendo em conta os imprevistos positivos
ou negativos.

(35)

O artigo 44.o da Lei n.o 86-1067, com as alterações que
lhe foram introduzidas, relativa à liberdade de comunica
ção estabelece também que «os recursos públicos atribuí
dos aos organismos do sector audiovisual público como
compensação pelas obrigações de serviço público de que
foram encarregados não excedem o montante do custo
de execução destas obrigações». Essa disposição resulta
dos compromissos assumidos pela República Francesa
de inscrever expressamente na lei o princípio da não
sobrecompensação das obrigações de serviço público
no âmbito do processo que conduziu à decisão de com
patibilidade da Comissão, de 20 de Abril de 2005, no
que diz respeito à utilização dos recursos provenientes da
taxa (7).

(34)

Nos termos do referido compromisso, o Decreto
n.o 2007-958, de 15 de Maio de 2007, relativo às rela
ções financeiras entre o Estado e os organismos do sector
público da comunicação audiovisual retoma no seu
artigo 2.o a mesma redacção que o artigo 53.o da lei
de 30 de Setembro de 1986, tendo em conta «receitas
directas ou indirectas resultantes da missão de serviço
público» e precisa que o custo de execução das obriga
ções de serviço público é estabelecido através de contas
separadas. O decreto prevê, no seu artigo 3.o, a obrigação
da France Télévisions e das suas filiais no sentido de
respeitar as condições de mercado para todas as suas
actividades comerciais e a elaboração por um organismo
exterior de um relatório anual sobre a execução desta
obrigação, transmitido ao ministro de tutela, à Assem
bleia Nacional e ao Senado.

(7) Ver Decisão C(2005) 1166 final, n.os 65 a 72.

A Comissão recebeu e examinou relatórios sobre a apli
cação dos artigos 2.o e 3.o do decreto relativo aos exer
cícios financeiros de 2007 e 2008 (os relatórios elabo
rados nos termos do artigo 3.o do decreto foram certifi
cados, no que respeita a 2007, pelos auditores da Price
waterhouseCoopers e da KPMG e, no que se refere a
2008, pela Cabinet Rise), assim como o projecto de
relatório, previsto no artigo 2.o, para 2009.

II.6. Novas taxas previstas na reforma do sector
audiovisual público
(36)

A Lei n.o 2009-258, de 5 de Março de 2009, alterou
também o «code des impôts» (código fiscal) para intro
duzir novas taxas sobre a publicidade e as comunicações
electrónicas.

II.6.1. Tributação da publicidade
(37)

No título II da primeira parte do livro I do «Code général
des impôts» (código geral dos impostos) figura agora um
capítulo VII septies que institui um imposto devido por
qualquer editor de serviços de televisão estabelecido em
França. Este imposto tem por base o montante, excluindo
o imposto sobre o valor acrescentado, pago pelos anun
ciantes, para difusão da sua publicidade, aos sujeitos pas
sivos do imposto em causa ou aos gestores de publici
dade, deduzindo-se os montantes pagos no âmbito da
imposição prevista no artigo 302.o bis KC do código
geral dos impostos, de que são devedores os editores e
distribuidores de televisão que transmitam obras audiovi
suais elegíveis para o apoio do Centre National de la Ci
nématographie (centro nacional da cinematografia). Estes
montantes são objecto de um abatimento fixo de 4 %. O
imposto é calculado aplicando-se uma taxa de 3 % à
fracção do montante dos pagamentos anuais, excluindo
o imposto sobre o valor acrescentado, relativo a todos os
serviços de televisão, superior a 11 milhões de EUR.

(38)

Todavia, para os serviços de televisão não difundidos por
via hertziana terrestre em modo analógico, essa taxa é
fixada em 1,5 % em 2009, 2 % em 2010 e 2,5 % em
2011. A título transitório, em relação a todos os sujeitos
passivos, até ao ano de extinção na metrópole da difusão
por via hertziana terrestre em modo analógico dos ser
viços de televisão, a taxa tem o limite máximo de 50 %
do aumento do seu valor tributável para o ano civil
relativamente ao qual é devido imposto referente a 2008.
Em todo o caso, o montante do imposto não pode ser
inferior a 1,5 % do valor tributável. No entanto, para os
editores de serviços de televisão cujo audiência quoti
diana fora da França metropolitana é superior a 90 %
da sua audiência total, ao montante a fixar para o cálculo
do imposto é deduzido o montante dos pagamentos
efectuados para a difusão da publicidade destinada ao
mercado europeu ou mundial, multiplicado pela parte
na audiência total anual da audiência obtida fora da
França metropolitana.

II.5. Limite máximo dos recursos públicos
(33)
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— por outro, sobre a possível existência de uma relação
de afectação entre as receitas da tributação que incide
sobre a publicidade e as comunicações electrónicas e
o auxílio a pagar à France Télévisions e, na medida
em que possa ser estabelecida uma tal relação, sobre
os efeitos negativos das mesmas e a sua compatibili
dade com o Tratado, nomeadamente, no âmbito da
avaliação da reforma do financiamento da France Té
lévisions numa perspectiva concorrencial, o que ainda
não foi feito.

II.6.2. Tributação das comunicações electrónicas
(39)

No título II, primeira parte, livro I do código geral dos
impostos figura agora um capítulo VII octies que institui
um imposto devido por qualquer operador de comuni
cações electrónicas que preste serviços em França e que
tenha sido objecto de uma declaração prévia junto da
«Autorité de régulation des communications électroni
ques» (autoridade de regulação das comunicações electró
nicas). O imposto tem por base o montante, excluindo o
imposto sobre o valor acrescentado, das assinaturas e
outras verbas pagas pelos utentes para remuneração
dos serviços de comunicações electrónicas que fornecem
os operadores de comunicações electrónicas, deduzindo-se os montantes das dotações para amortizações conta
bilizados durante o exercício financeiro encerrado, a tí
tulo do ano em que o imposto se tornou exigível,
quando se referem aos materiais e equipamentos adqui
ridos, depois da entrada em vigor da legislação, pelos
operadores, para prover as necessidades de infra-estrutu
ras e redes de comunicações electrónicas estabelecidas no
território nacional e cujo período de amortização seja
pelo menos, igual a 10 anos. O imposto é calculada
aplicando; se uma taxa de 0,9 % à fracção do valor tri
butável que seja superior a 5 milhões de EUR.

(43)

Na sua decisão de início do procedimento formal de
investigação, a Comissão considerou que a compensação
prevista a partir de 2010 poderia constituir um auxílio
estatal, na acepção do artigo 107.o, n.o 1, do TFUE, cuja
compatibilidade com o mercado interno se deveria exa
minar, nos termos do artigo 106.o, n.o 2, do TFUE, de
acordo com os princípios e as regras de execução pre
vistos para os serviços públicos de radiodifusão.

(41)

No que respeita à existência de uma actividade de serviço
público com missões claramente definidas através de um
acto oficial e sujeita a mecanismos de controlo adequa
dos, que não suscitam quaisquer dúvidas, a Comissão
concluiu, tal como nas suas decisões de Dezembro de
2003, Abril de 2005, Julho de 2008 e Setembro de
2009, que as missões de serviço público da France Télé
visions estão claramente definidas nos actos oficiais pro
venientes de ou subscritos pelo Estado francês, de acordo
com modalidades que consagram o controlo indepen
dente da France Télévisions.

(42)

Em contrapartida, no que respeita ao exame da propor
cionalidade da compensação financeira prevista relativa
mente ao custo líquido da actividade de serviço público,
tomando igualmente em consideração os efeitos do au
xílio, a Comissão tem dúvidas sobre duas questões, no
meadamente:
— por um lado, um risco de sobrecompensação dos
custos líquidos de serviço público para o ano de
2012 e, provavelmente, para 2010 e 2011, no que
se refere a esses anos, a Comissão não dispunha de
informações tão pormenorizadas como as fornecidas
pelas autoridades francesas em relação a 2009 e,

Além disso, a Comissão chamou a atenção das autorida
des francesas para a adopção, em 2 de Julho de 2009, da
sua comunicação relativa à aplicação das regras em ma
téria de auxílios estatais ao serviço público de radiodifu
são (8), (a seguir designada por «comunicação sobre a
radiodifusão») aplicável ao auxílio notificado, logo após
a sua publicação e convidava as autoridades francesas a
terem em conta essa comunicação revista nas suas ob
servações.

IV. OBSERVAÇÕES DOS INTERESSADOS
(44)

Nas suas observações de 2 de Novembro de 2009, a
Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)
[sociedade de autores e compositores dramáticos] cha
mou a atenção da Comissão para a importância das
obrigações a que a France Télévisions deve cumprir
para apoiar a criação audiovisual patrimonial. Esta im
portância foi reforçada no final de 2008 através de um
acordo interprofissional, que devia ser integrado num
contrato de objectivos futuros. Em 2010, a France Télé
visions deverá consagrar à criação audiovisual patrimo
nial uma quota de 19 % do seu volume de negócios
incluído no valor tributável de 2009, quota que deverá
ser aumentada para 20 %, ou seja, 420 milhões de EUR
em 2012. A quota equivalente da TF1 está, contudo,
limitada a 12,5 % e a da M6 e dos canais de televisão
terrestre digital não excederão 11 %, respectivamente. O
compromisso assumido a favor do cinema irá também
aumentar em mais de 1,2 % em taxa média anual até
2012. A supressão da publicidade deverá ser acompa
nhada por um aumento do custo da grelha de programas
em matéria de obras de produção própria e não impor
tada, que testemunham um compromisso em prol de um
serviço público inovador e de qualidade.

(45)

A Fédération Française des Télécommunications et des Com
munications Électroniques (FFTCE) [Federação francesa das
telecomunicações e das comunicações electrónicas], nas
suas observações de 30 de Outubro de 2009, subscritas
igualmente pela Iliad, que não é membro da FFTCE, con
sidera que a supressão da publicidade comercial não con
tribui, enquanto tal, para a missão de serviço público da
France Télévisions. Na medida em que a publicidade não
faz parte integrante desta missão, qualquer subvenção
destinada apenas à compensação de uma perda de recei
tas sem ter em conta a realidade da missão seria, per se,
um auxílio estatal contrário aos artigos 106.o, n.o 2, e
107.o do TFUE. Esta compensação deve cobrir os custos

III. RAZÕES PARA O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
(40)
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(8) JO C 257 de 27.10.2009, p. 1.
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inerentes ao serviço público, a registar em contas sepa
radas. Todavia, o montante da subvenção parece ser fi
xado, para os próximos anos, com base na estimativa da
perda de receitas comerciais, o que, num mercado em
declíneo, distorce gravemente a concorrência com os ca
nais de radiodifusão privados. Apesar de o volume de
negócios total relativo à publicidade da France Télévisions
num mercado em declíneo não poder provavelmente
atingir 500 milhões de EUR, as autoridades francesas
comprometeram-se a pagar 450 milhões de EUR, em
2009, como única contrapartida pela supressão da pu
blicidade depois das 20 horas. No futuro, as receitas de
subvenção seriam também muito superiores às receitas
publicitárias que poderiam ter sido obtidas sem a re
forma.
(46)

No que se refere à missão de serviço de interesse econó
mico geral, a FFTCE observa que as obrigações da France
Télévisions como membro da União Europeia de Radio
difusão (UER), de acordo com o previsto nos estatutos
desta, já existiam e deviam ser respeitadas mesmo sem as
obrigações inscritas na legislação francesa. As restrições,
aliás vagas, que a lei impõe, não seriam substancialmente
diferentes das que decorrem dos estatutos da UER, às
quais também a TF1 e o Canal + estão sujeitos enquanto
membros, de modo que uma subvenção de compensação
ao abrigo da lei deve ser qualificada como auxílio estatal.

(47)

A FTTCE considera que o novo imposto sobre o volume
de negócios dos operadores de comunicações electróni
cas, introduzida pela reforma do audiovisual público, será
afectada ao financiamento da France Télévisions. Para
além da relação de afectação afirmada nas declarações
das autoridades, as variações no seu valor tributável e
na sua taxa fazem variar o montante da subvenção.
Ora, a criação do referido imposto viola o artigo 12.o
da Directiva 2002/20/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa à autorização
de redes e serviços de comunicações electrónicas (9), visto
que os Estados-Membros não podem impor aos opera
dores qualquer outro imposto sobre o volume de negó
cios além dos previstos no referido diploma.

(48)

Nas suas observações de 2 de Novembro de 2009, a
Associação dos Canais Privados considera que a má ges
tão da France Télévisions, de que terão sido detectados
muitos exemplos pelo Tribunal de Contas, agrava o efeito
inflacionista verificado no mercado da produção de pro
gramas e de aquisição de direitos. Na ausência de uma
contabilidade analítica, a falta de controlo dos custos gera
incertezas quanto à determinação do custo das missões
de serviço público a financiar, com um sério risco de
sobrecompensação. Como um conjunto de indícios
aponta para o facto de o novo imposto incidente sobre
o audiovisual ser afectado à France Télévisions, a sua
finalidade no orçamento do Estado não seria outra senão
escapar ao controlo da Comissão. Este imposto obriga os
concorrentes da France Télévisions a financiar o auxílio,
criando uma distorção que agrava a diferenciação insufi
ciente entre os programas dos diferentes canais tradicio
nais.

(9) JO L 108 de 24.4.2002, p. 21.

L 59/51

(49)

Nos seus comentários de 2 de Novembro de 2009, a
União Europeia de Radiodifusão (UER) realça o carácter
necessariamente prospectivo de qualquer estimativa plu
rianual dos custos e receitas do radiodifusor público
apresentada pela França. Essas estimativas devem assegu
rar a visibilidade financeira a longo prazo de que o ope
rador deve dispor a fim de assegurar a continuidade do
serviço com toda a independência. Trata-se de mecanis
mos ex post, que devem garantir a correcção de eventuais
desvios de previsão. A decisão da Comissão deve incidir
nos parâmetros de cálculo ex ante e nesses mecanismos,
sem vincular o montante efectivo de compensação fu
tura, através da validação unicamente dos montantes de
custos e receitas estimados, na sua ausência, a Comissão
fixaria e controlaria os montantes anuais de um regime
de auxílios, em vez do próprio regime. A UER manifesta
também a sua preocupação com o facto de a Comissão
pretender conhecer o montante estimado das sinergias e
ganhos de eficiência para os próximos anos, uma vez que
a eficiência com que é prestado um serviço de interesse
económico geral escapa ao controlo da Comissão em
conformidade com o artigo 106.o, n.o 2, do TFUE.

(50)

Nos seus comentários de 2 de Novembro de 2009, a
Associação das Televisões Comerciais Europeias (ACT)
declara-se favorável à decisão da República Francesa de
reduzir substancialmente a publicidade comercial do seu
radiodifusor público. A ACT observa que duas condições
impostas pela jurisprudência Altmark (10) não estão
preenchidas no caso em apreço, pelo que a contribuição
orçamental prevista constitui um auxílio. Contudo, a
ACT considera que, se o sistema de financiamento do
auxílio através de um imposto incidente sobre as receitas
de publicidade dos concorrentes for considerado con
forme ao direito da União, as vantagens da retirada do
mercado seriam muito diminuídas visto que tal sistema
poderia, em certos aspectos, introduzir mais distorções
do que os sistemas duais de financiamento público e
comercial tradicionais.

(51)

A ACT considera que as obrigações de serviço público da
France Télévisions não terão sido substancialmente alte
radas desde 1994 e manter-se-ão semelhantes às obriga
ções de outros radiodifusores privados. Do mesmo
modo, as estimativas de compensação por perda de re
ceitas publicitárias até 2012 são vagas e não têm em
conta a diminuição dos respectivos custos de investi
mento, nem a possível baixa dos custos de uma progra
mação menos sujeita a condicionalismos dos anuncian
tes, nem os ganhos de sinergias esperadas. O mecanismo
de ajustamento das receitas públicas e comerciais aos
custos previsto no contrato de objectivos e de meios
deveria ser verificado, tendo em conta, designadamente,
a variabilidade das receitas comerciais; sem essa verifica
ção, a Comissão não dispõe de informações fiáveis para
determinar os custos efectivos do serviço prestado e a

(10) Acórdão do Tribunal de Justiça de 24 de Julho de 2003, processo C
280/00, Altmark Trans, Col. I-7747, n.os 88 a 93.
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ser conhecidos com uma certeza suficiente para que a
Comissão possa exercer um controlo ex ante da inexis
tência de sobrecompensação. Embora as estimativas in
dicativas fornecidas para o período de 2010 a 2012 não
sejam incompatíveis com a possibilidade de se alcançar
um lucro razoável, ou de constituir uma reserva limitada
a 10 % das despesas anuais de serviço público, as dispo
sições legislativas e regulamentares que estabelecem um
controlo ex post permitirão, em todo o caso, assegurar a
proporcionalidade do financiamento. Em contrapartida,
tendo em conta que a variação dos custos da grelha
dependem das suas opções editoriais, a France Télévisions
considera ser obrigada apenas ao cumprimento das obri
gações de serviço público impostas pela lei, no âmbito da
liberdade da República Francesa de definir o seu con
teúdo. Por outro lado, tais obrigações traduzem-se tam
bém por uma exigência de audiência, que a cessação da
publicidade não diminui. Pelo contrário, deverá ser ad
quirido um número mais importante de programas.

existência de uma eventual sobrecompensação. Essa veri
ficação seria efectuada sem que a empresa disponha de
contabilidade analítica, como sublinhado pelo Tribunal
de Contas.

(52)

Por último, a ACT considera que o auxílio é, de facto,
financiado pelos novos impostos introduzidos pela re
forma e que, no que se refere ao imposto sobre a pu
blicidade audiovisual, este introduz em França um mo
delo de financiamento do serviço público pelos concor
rentes que foi abandonado noutros lados. Ora, o meca
nismo de auxílio preserva os recursos da France Télévi
sions, sendo cada vez mais claro que os anunciantes não
transpõem integralmente a sua procura para os canais
concorrentes. Além disso, tal mecanismo reforçaria os
obstáculos à entrada no mercado francês.

(53)

Nas suas observações de 2 de Novembro de 2009, a
France Télévisions considera que o mecanismo notificado
não lhe confere qualquer vantagem económica relativa
mente aos seus concorrentes, uma vez que, se é colocada
ao abrigo da perda de receitas comerciais, isso acontece
em contrapartida de uma obrigação que lhe foi imposta
pelo Estado, por outro lado, e a que não está sujeito
nenhum operador privado no mercado: a cessação da
publicidade. Quando a cessação da publicidade for efec
tiva, qualquer distorção da concorrência neste mercado
desaparecerá, ao passo que a sua pressão sobre os con
correntes relativamente ao patrocínio seria igualmente
nula, tendo em conta a sua presença limitada. No que
se refere à aquisição de direitos audiovisuais designados
«premiums», enquanto a TF1 terá realizado 96 das 100
melhores audiências e 18 das 20 melhores audiências em
2008, a France Télévisions não dispõe de qualquer con
trato de exclusividade com as grandes cadeias americanas.
Por outro lado, esta tem de investir na criação audiovi
sual, respeitando exigências de qualidade incompatíveis
com os objectivos de audiência dos canais comerciais.
No que se refere à venda de programas, considera que
apenas dispõe de uma presença marginal.

(54)

A France Télévisions considera ainda que, como o mon
tante que lhe será afectado depende, antes de mais, pre
cisa e objectivamente, todos os anos, do custo das suas
missões, com uma correcção ex post em caso de desvio
entre os custos reais, o mecanismo notificado cumpre a
segunda condição imposta pela jurisprudência Altmark.
Também seria cumprida a quarta condição exigida por
esta jurisprudência, uma vez que sinergias que não te
nham podido ser exploradas no passado sê-lo-ão com a
reformulação da organização jurídica e dos estatutos, não
exigindo esta quarta condição que o serviço seja prestado
com o nível de custo mais baixo possível, mas que os
custos correspondam aos custos de uma empresa média
bem gerida.

(55)

Segundo a France Télévisions, no que se refere às condi
ções de compatibilidade com o mercado interno do me
canismo notificado, como este deve perdurar muitos
anos, os custos líquidos do serviço público não poderão
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(56)

Nas suas observações de 2 de Novembro de 2009, a
Métropole Télévisions (M6) considera que o dispositivo
de financiamento proposto constitui um auxílio estatal
na acepção do artigo 107.o do TFUE, especialmente
tendo em conta o facto de não terem sido cumpridas a
segunda e a quarta condições colocadas pela jurisprudên
cia Altmark: uma compensação baseada numa estimativa
de perda de receitas comerciais por natureza - e na prá
tica - flutuantes, não pode ser considerada baseada em
parâmetros de cálculo objectivos e transparentes dos cus
tos do serviço público. Além disso, a base de cálculo não
é a dos custos de uma empresa média do sector e bem
gerida, mas a dos custos da France Télévisions, em que
muitos indícios mostram que é gerida de forma inefi
ciente, facto que sobrecarrega os custos do serviço pú
blico a suportar pela colectividade.

(57)

Quanto à compatibilidade da medida com o mercado
interno, a M6 considera que o dispositivo de financia
mento proposto é ilegal, porque cria de forma estrutural
uma sobrecompensação dos custos do serviço público. A
Directiva 2006/111/CE da Comissão, de 16 de Novem
bro de 2006, relativa à transparência das relações finan
ceiras entre os Estados-Membros e as empresas públicas,
bem como à transparência financeira relativamente a cer
tas empresas (11) exige à França que impute os custos e
produtos do serviço de interesse geral com base em
princípios de contabilidade analítica aplicados de modo
coerente. Ora, como observou o Tribunal de Contas, a
France Télévisions não disporia de tais instrumentos con
tabilísticos. Portanto, não poderia ser utilizado qualquer
elemento objectivo para calcular o montante da compen
sação. Uma sobrecompensação seria inevitável, já que a
subvenção é calculada com base nas receitas comerciais,
que não se enquadram na missão de serviço público nem
devem ser tidas em conta nos custos da mesma. O ca
rácter aleatório das previsões de receitas perdidas e a falta
de análise dos custos, tornariam também inevitável a
sobrecompensação.

(11) JO L 318 de 17.11.2006, p. 17.

4.3.2011

(58)

(59)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

A integração no mecanismo de financiamento dos novos
impostos agrava os efeitos negativos dos auxílios sobre
os mercados de aquisição dos direitos audiovisuais – em
que a má gestão da France Télévisions, confortada pelos
auxílios públicos, aumenta os custos dos concorrentes - e
sobre a actividade de publicidade, que a France Télévi
sions transferirá para o patrocínio, sem que a M6, dado o
seu perfil de público diferente, possa recuperar o espaço
deixado pela France Télévisions. Nestas condições, apenas
poderia ser justificado o financiamento ex post. Portanto,
o mecanismo seria estruturalmente ilegal, dada a falta de
mecanismos de um controlo ex post independente que
garanta efectivamente a ausência de sobrecompensação
com base em valores reais, cuja execução seria ineficaz
em França, segundo a M6.

Nas suas observações de 2 de Novembro de 2009, a
Télévision Française 1 (TF 1), analisou mais uma vez a
reforma do financiamento da France Télévisions à luz das
modificações estruturais que afectam o mercado da pu
blicidade, em que a Internet regista um forte crescimento.
A televisão representaria apenas cerca de 11 % dos 33
mil milhões de EUR de despesas de comunicação dos
anunciantes, em 2008. Entre Janeiro e Setembro de
2009, o volume de negócios de publicidade dos canais
de televisão terrestre digital registou um crescimento de
60 % contra uma baixa de 8 % para os três canais hert
zianos privados históricos. Relativamente a 2008, a tri
butação a cargo da TF1 representou 60 % do seu resul
tado. Ora, os contratos de direitos plurianuais, a inflação
de preços e a rigidez dos custos, incluindo os da grelha
absorvidos pelas obrigaçõess regulamentares de produção
e difusão de obras francesas e europeias que correspon
dema a 30 % do total reduzem, segundo a TF1, a sua
margem de manobra. Paralelamente, a sua sujeição a um
novo imposto sobre o audiovisual reforçaria as distorções
de concorrência no mercado.

tária dos recursos obtidos deste modo, uma vez que
decorre de muitas declarações governamentais e parla
mentares durante os debates sobre o projecto de lei
que o imposto em apreço é afectado ao financiamento
do auxílio. Independentemente da sua legalidade intrín
seca, o regime de tributação que financia o auxílio deve
ria ser tido em conta na sua avaliação.

(62)

A TF1 considera estar sujeita a obrigações semelhantes às
impostas à France Télévisions, cujos programas não dife
ririam muito dos seus. Embora a TF1 se congratule com
a reformulação do contrato de objectivos e de meios e do
caderno de encargos na sequência da reforma da radio
difusão pública, considera, com base no parecer do Tri
bunal de Contas, que a oferta do serviço público de
radiodifusão não é suficientemente individualizada. As
sim, destaca-se que, nos antigos cadernos de encargos,
as obrigações quantitativas de difusão representavam
10 % das grelhas de programas.

(63)

Seria igualmente insuficiente o controlo dos custos e a
qualidade da gestão da France Télévisions, que fazem
com que o serviço público não seja prestado ao menor
custo para a colectividade, criando um risco de sobre
compensação. Assim, a Comissão deve verificar, neste
contexto, o crescimento dos lucros das actividades co
merciais, as sinergias esperadas depois de 2009 como
resultado da criação de uma empresa única France Télé
visions e a menor pressão sobre os custos da grelha de
programação decorrentes de uma menor dependência
dos anunciantes.

V. COMENTÁRIOS DA REPÚBLICA FRANCESA
(64)

(60)

O desvio potencial para a TF1 da procura dos anuncian
tes é o objecto apontado pelo imposto sobre a publici
dade audiovisual. Em 2009, não só não ocorreu, o espe
rado desvio de 350 milhões de EUR de volume de ne
gócios para os três canais hertzianos, mas estes regista
ram uma baixa de 450 milhões de EUR em relação às
previsões. Além disso, a extensão deste desvio seria de
alguma forma limitada pelas disposições legislativas e
regulamentares que, na transposição da legislação da
União Europeia, restringem o tempo dedicado à publici
dade a doze minutos, no máximo, por hora de antena,
desde que não seja ultrapassada uma média diária de seis
minutos por hora.

A TF1 considera que o imposto constitui um auxílio
estatal por dois motivos: por um lado, pelo facto de a
France Télévisions deixar efectivamente de ser obrigada a
pagá-lo depois de 30 de Novembro de 2011 (data em
que tem de cessar a publicidade, constituindo as corres
pondentes somas pagas o valor tributável) e, por outro,
pelo facto de a France Télévisions passar a ser a destina

Nas suas observações transmitidas em 7 de Outubro de
2009 e, em seguida, especificadas, no que se refere à
aplicação do artigo 106.o, n.o 2, do TFUE, a República
Francesa refere-se, nomeadamente, às dúvidas suscitadas
pela Comissão, por um lado, sobre a proporcionalidade
do financiamento público e o risco de sobrecompensação
e, por outro, sobre a tomada em consideração dos novos
impostos introduzidos pela reforma do audiovisual pú
blico, a fim de avaliar a compatibilidade com o mercado
interno da medida de auxílio notificada.

V.1. Proporcionalidade do financiamento e controlo
ex post do risco de sobrecompensação
(65)

(61)

L 59/53

A República Francesa afirma que a medida notificada não
é uma compensação da perda de receitas da publicidade
do grupo France Télévisions, embora os montantes pre
visionais fornecidos a título indicativo as tenham em
conta, mas sim um financiamento destinado a cobrir
os custos de execução da missão de serviço público. As
necessidades de financiamento devem, efectivamente,
evoluir em função das alterações do custo da grelha,
das flutuações de receitas comerciais ou dos meios de
difusão.
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A República Francesa declara que a validação ex ante da
ausência de risco de sobrecompensação deve ser feita
através da verificação da existência de mecanismos de
controlo legislativos e regulamentares, em conformidade
com a jurisprudência e a prática de aplicação da Comis
são, e não em relação aos montantes indicativos previ
sionais de subvenção e de custos indicados para o futuro.
Os montantes indicativos são fornecidos a título de ilus
tração, à luz do plano de actividades aprovado pelos
poderes de tutela e a France Télévisions. O método de
cálculo da subvenção não se baseia numa estimativa da
baixa das receitas publicitárias da France Télévisions. O
cálculo basear-se-á numa fórmula geral em que, para
cada ano, o montante combinado da contribuição para
a radiodifusão pública e da dotação orçamental será, em
conformidade com os compromissos assumidos pela Re
pública Francesa e com os mecanismos de controlo ex
post estabelecidos pela via legislativa e regulamentar, pro
porcional ao custo da missão de serviço público da
France Télévisions, deduzido das receitas comerciais.

(67)

Além disso, no que se refere aos novos serviços audio
visuais inovadores mencionados na comunicação relativa
à radiodifusão, a República Francesa salienta que já está
previsto um certo número no novo caderno de encargos
da France Télévisions e no contrato de objectivos e de
meios alterado, que estiveram e estarão sujeitos aos con
trolos e às consultas prévias e regulares anteriormente
descritos. Para o futuro, a França considera que o lança
mento de qualquer novo serviço significativo deve ser
tratado no âmbito do contrato de objectivos e de meios,
ao qual se aplicam os mesmos controlos.

(68)

Por outro lado, tendo em conta a entrada em vigor da
comunicação relativa à radiodifusão após o início do
presente procedimento, a República Francesa compro
mete-se a melhorar o seu dispositivo de controlo finan
ceiro ex post para atender às novas regras enunciadas
nessa comunicação em matéria de mecanismos de con
trolo financeiro. Assim, está previsto alterar o artigo 2.o
do Decreto n.o 2007-958, de 15 de Maio de 2007. Esta
alteração visa:

— assegurar que o relatório sobre as contas separadas –
exigência que permite assegurar o controlo da ausên
cia de sobrecompensação – seja, tal como o relatório
previsto no artigo 3.o, controlado por um organismo
externo, cuja escolha está sujeita à aprovação do mi
nistro encarregado da comunicação, transmitido ao
ministro, assim como à Assembleia Nacional e ao
Senado, e realizado a expensas da France Télévisions,

— melhorar o mecanismo funcional que irá assegurar a
recuperação efectiva de eventuais sobrecompensações
ou subvenções cruzadas que estas contas separadas
possam ter relevado e que não seriam compatíveis
com o artigo 53.o da Lei n.o 86-1067, de 30 de
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Setembro de 1986, relativa à liberdade de comunica
ção, bem como a comunicação da Comissão sobre a
radiodifusão.

(69)

Do mesmo modo, a fim de completar a informação da
Comissão durante os primeiros anos da reforma iniciada
pela Lei n.o 2009-258, de 5 de Março de 2009, as
autoridades francesas comprometem-se a comunicar à
Comissão, para os anos de 2010 a 2013:

— os relatórios elaborados por força dos artigos 2.o e
3.o do decreto supracitado, depois de alteração, no
prazo máximo de seis meses após as assembleias
gerais terem aprovado as contas, incluindo os dados
sobre a evolução das suas quotas de mercado publi
citário desde 2007,

— os elementos públicos de acompanhamento da exe
cução das missões de serviço público pela France
Télévisions, que são o balanço dos canais estabelecido
anualmente pelo Conselho Superior do Audiovisual
(previsto pelo artigo 18.o da Lei n.o 86-1067, de
30 de Setembro de 1986) e as actas das audiências
das comissões parlamentares (comissões dos assuntos
culturais, bem como das finanças da Assembleia Na
cional e do Senado) do presidente da France Télévi
sions sobre a execução anual do contrato de objecti
vos e de meios (como previsto no artigo 53.o da lei
supracitada).

V.2. Apreciação dos novos impostos introduzidos
pela reforma do sector audiovisual público
(70)

A República Francesa considera que não teve em conta
os novos impostos sobre a publicidade e as comunica
ções electrónicas na sua notificação. Apesar de terem sido
instauradas pelo mesmo instrumento legislativo que esta
belece a reforma, esses impostos não seriam abrangidos
pelo âmbito de aplicação da medida notificada.

(71)

A República Francesa afirma que as declarações públicas
a montante da votação da lei referida pela decisão de
início do procedimento, posteriormente desmentidas pe
las disposições desta lei, não são suficientes para cons
tatar um vínculo obrigatório de afectação dos impostos
ao financiamento do auxílio no direito da UE. Em direito
francês, os impostos são cobrados em benefício do orça
mento geral do Estado, contribuem para o financiamento
do conjunto das despesas públicas e cumprem os princí
pios da universalidade e da unidade do orçamento, que
pertencem ao bloco de constitucionalidade das finanças
públicas. Por força do artigo 36.o da lei orgânica, de 1 de
Agosto de 2001, relativa à Lei do Orçamento, a afecta
ção, total ou parcial, de um recurso criado em benefício
do Estado, a uma pessoa colectiva, apenas pode resultar
de uma disposição expressa da Lei do Orçamento, que,
neste caso, não existe.
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Télévisions para os próximos anos, actualmente, o rela
tório do Tribunal de Contas francês sobre a France Té
lévisions - cuja publicação em Outubro de 2009 ocorreu
após a decisão de início do procedimento - corrobora a
sua argumentação segundo a qual a quarta condição não
foi cumprida.

A República Francesa salientou ainda que não existe qual
quer projecto para estabelecer um vínculo de afectação
entre os referidos impostos e o financiamento da France
Télévisions. Afirmou que, se fosse prevista uma alteração
da estrutura do regime, as autoridades francesas elabora
riam uma nova notificação à Comissão, nos termos do
disposto no artigo 108.o, n.o 3, do TFUE.
(77)

VI. APRECIAÇÃO DO AUXÍLIO
VI.1. Presença de auxílio na acepção do artigo 107.o,
n.o 1, do TFUE
(73)

O artigo 107.o, n.o 1, do TFUE dispõe: «Salvo disposição
em contrário do presente Tratado, são incompatíveis com
o mercado comum, na medida em que afectem as trocas
comerciais entre os Estados-Membros, os auxílios conce
didos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais,
independentemente da forma que assumam, que falseiem
ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas
empresas ou certas produções». Estas condições de apli
cação são analisadas em seguida.

(78)

A actividade da France Télévisions é exercida no domínio
da produção e da radiodifusão de programas que explora
comercialmente, designadamente através da difusão das
publicidades pagas por anunciantes ou dos programas
patrocinados na sua programação, com a venda dos
seus direitos de difusão ou com a aquisição de tais direi
tos. Essas actividades comerciais são realizadas em con
corrência com outros canais como TF1, M6 e Canal +,
nomeadamente em França, onde, como sublinharam as
autoridades francesas, o grupo France Télévisions repre
senta o primeiro grupo audiovisual. Além disso, em
2010, deverá fixar-se em cerca de 10 % a quota da
France Télévisions, o que fará dela o terceiro maior for
necedor do mercado francês.

(79)

Até ao termo do prazo para supressão da publicidade
comercial no final de 2011, a France Télévisions vai
continuar a exercer a sua actividade, embora com limi
tações das faixas horárias, no mercado francês da publi
cidade comercial televisiva, em concorrência com os ou
tros radiodifusores. Mesmo depois de 2011, a France
Télévisions pode oferecer os seus serviços aos anuncian
tes para publicidade de bens sob a sua denominação
genérica ou para patrocínios de programas, em concor
rência com os outros radiodifusores que operam em
França. Ainda que os concorrentes da France Télévisions
venham a tirar plenamente proveito da retirada quase
total da France Télévisions do mercado publicitário indu
zida pela reforma, a verdade é que a France Télévisions
continuará a estar presente. Com efeito, em volume e
quota de mercado em relação aos concorrentes constan
tes em comparação com 2007, com base nas estimativas
de receitas de publicidade e de patrocínio da France Té
lévisions comunicadas pelas autoridades francesas, a
France Télévisions ainda deteria 3,3 % do mercado em
2012, contra mais de 50 % e cerca de 20 % para a
TF1 e a M6, respectivamente.

(80)

A France Télévisions poderá alcançar uma quota de au
diência que não poderia perspectivar sem a dotação or
çamental em questão, facto que é susceptível de afectar a
audiência dos outros radiodifusores e, portanto, as suas
actividades comerciais, falseando, assim, as condições de
concorrência. Em qualquer caso, a France Télévisions
também continuará activa nos mercados de compra e
venda de direitos audiovisuais, com um poder de nego
ciação mantido graças ao referido apoio. A manutenção

As dotações orçamentais objecto da presente notificação
serão inscritas anualmente na Lei do Orçamento que
estabelece o orçamento do Estado francês. Trata-se, por
conseguinte, de medidas concedidas através de recursos
estatais.

VI.1.2. Vantagem económica selectiva
(75)

O mecanismo de subvenção orçamental que vem aumen
tar os recursos públicos colocados à disposição da France
Télévisions é selectivo porque a France Télévisions será a
única beneficiária. A subvenção orçamental anual de fun
cionamento, que visa designadamente permitir a prosse
cução das actividades da empresa, colocá-la-á ao abrigo
de uma perda de receitas comerciais de publicidade que,
até aí, financiaram parcialmente as suas despesas e inves
timentos. Assim, a France Télévisions será capaz de al
cançar uma quota de audiência que não poderia prever
na ausência de dotação orçamental. Por isso, recebe uma
vantagem económica que não teria podido obter de ou
tro modo ou, eventualmente, tratando-se de uma subven
ção, noutras condições de mercado, ou seja, aquelas em
que operam os seus concorrentes privados.

(76)

Além disso, a Comissão indica que a República Francesa
não formulou observações que ponham em causa as suas
apreciações relativas à decisão de dar início do procedi
mento quanto à possibilidade de as dotações previstas
não cumprirem cumulativamente os critérios enunciados
na jurisprudência Altmark, proporcionando, assim, uma
vantagem económica constitutiva de auxílio estatal (12). A
Comissão observa ainda que, sem prejuízo de ulteriores
desenvolvimentos na gestão e nos resultados da France

(12) Ver decisão de início do procedimento, n.os 68 a 75.

Em suma, do exposto decorre que as subvenções orça
mentais apenas para o grupo France Télévisions através
dos recursos financeiros do Estado francês conferirão
uma vantagem selectiva a esta empresa.
VI.1.3. Distorção da concorrência e efeitos sobre as trocas
comerciais entre Estados-Membros

VI.1.1. Recursos estatais
(74)
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pelo Estado. Neste sentido, a apreciação da Comissão
incide nos dois aspectos seguintes:

dos investimentos na programação permitido pelas dota
ções orçamentais influencia, pois, a posição da France
Télévisions ao nível da aquisição ou da venda nesses
mercados.

(81)

(82)

(83)

— a consagração de uma definição clara e precisa num
acto oficial da missão de serviço público, incluindo
no que respeita à prestação de serviços novos impor
tantes, e sujeita a mecanismos de controlo eficaz a
cargo de uma entidade independente do radiodifusor,

Decorre do exposto que as dotações orçamentais apenas
para o grupo France Télévisions através dos recursos
financeiros do Estado francês, falseiam ou, pelo menos,
ameaçam falsear a concorrência que existe na exploração
comercial da radiodifusão em França e, em certa medida,
em outros Estados-Membros onde são difundidos os pro
gramas da France Télévisions.

— o carácter proporcional e transparente do financia
mento público das compensações necessárias para
essa missão, sem que as compensações excedam o
montante do custo líquido induzido pela missão de
serviço público, sujeito também ele a controlos efica
zes.

Os contratos de compra e venda de programas audiovi
suais e de direitos de difusão em que a France Télévisions
é parte têm uma dimensão internacional, ainda que a
aquisição ocorra com uma limitação territorial geral
mente circunscrita a um Estado-Membro. Além disso,
os programas da France Télévisions, cuja difusão pode
ser mantida graças ao auxílio estatal são captados nou
tros Estados-Membros como a Bélgica e o Luxemburgo.
Por fim, a France Télévisions também transmite progra
mas através da Internet, acessíveis fora da França.

VI.2.1. Definição clara e precisa num acto oficial da missão de
serviço público, sujeita a controlos eficazes
(87)

Como já foi indicado, a Comissão não manifestou dúvi
das na sua decisão de início do procedimento, pelas
razões aí expostas, nem sobre a adequação da definição
e do mandato da missão de serviço público que foi
atribuída à France Télévisions por actos oficiais, nem
sobre a adequação dos controlos externos que são exer
cidos sobre o modo como a France Télévisions cumpre
as obrigações que lhe incubem, descritas supra. Assim, a
Comissão estimou que as disposições pertinentes da Lei
n.o 86-1067, de 30 de Setembro de 1986, com as alte
rações que lhe foram introduzidas (artigos 43.o-11, 44,
48 e 53) e dos decretos ou actos oficiais que a aplicam,
designadamente relativos ao caderno de encargos (De
creto n.o 2009-796, de 23 de Junho de 2009) e o con
trato de objetivos e de meios estavam em conformidade
com as regras de aplicação do artigo 106.o, n.o 2, do
TFUE sobre a avaliação dos auxílios aos serviços de ra
diodifusão pública enunciados na comunicação relativa à
radiodifusão.

(88)

Esta conclusão foi semelhante às já tiradas sobre este
assunto pela Comissão no âmbito da comunicação então
aplicável, nas suas decisões de 2003 e 2005 para a
France 2 e France 3, e para a France Télévisions, de
2008 e de 2009.

(89)

Assim, para ser exaustivo, convém examinar os comen
tários, no fim de contas, gerais de algumas partes inte
ressadas que pretendem afirmar o carácter supostamente
similar da programação dos ecrãs públicos e dos concor
rentes, comentários que, na verdade, estão em contradi
ção com os de outras partes, e que não alteram esta
apreciação.

Nestas condições, as subvenções orçamentais previstas
podem falsear as condições de concorrência e afectar as
trocas comerciais entre Estados-Membros.

VI.1.4. Conclusão quanto à existência de auxílio estatal
(84)

À luz do que precede, as subvenções orçamentais que a
República Francesa tenciona pagar à France Télévisions
constituem um auxílio estatal na acepção do artigo
107.o, n.o 1, do TFUE, cuja compatibilidade com o mer
cado interno é necessário examinar.

VI.2. Compatibilidade à luz do artigo 106.o, n.o 2, do
TFUE
(85)

(86)

O artigo 106.o, n.o 2, do TFUE dispõe que «as empresas
encarregadas da gestão de serviços de interesse econó
mico geral ou que tenham a natureza de monopólio
fiscal ficam submetidas ao disposto no presente Tratado,
designadamente às regras de concorrência, na medida em
que a aplicação destas regras não constitua obstáculo ao
cumprimento, de direito ou de facto, da missão particular
que lhes foi confiada. O desenvolvimento das trocas co
merciais não deve ser afectado de maneira que contrarie
os interesses da União».

Na sua comunicação sobre a radiodifusão, a Comissão
enuncia os princípios que a Comissão segue na aplicação
dos artigos 107.o e 106.o, n.o 2, do Tratado TFUE ao
financiamento dos organismos públicos de radiodifusão
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A Lei n.o 86-1067 com as alterações que lhe foram
introduzidas sobre a liberdade de comunicação define
em sentido lato, de modo qualitativo, mas preciso as
obrigações de serviço público da France Télévisions.
Esta deve visar um público vasto e propor uma oferta
diversificada, em conformidade com o objectivo de asse
gurar, respeitando o pluralismo, as necessidades demo
cráticas, sociais, dos cidadãos e culturais da sociedade. O
facto de alguns concorrentes estarem obrigados, por
causa da sua adesão à UER, a respeitar os estatutos da
mesma, conforme salienta a FFTCE, não exclui a existên
cia de obrigações específicas de serviço público estabele
cidas nos actos oficiais da República Francesa que, con
trariamente às obrigações decorrentes da adesão à UER,
se impõem unicamente à France Télévisions.

cedimento. Os referidos serviços, que estendem a outros
suportes ou formatos a oferta de programação de radio
difusão, estão incluídos no caderno de encargos e nos
contratos de objectivos e de meios da France Télévisions
que especificam e refletem as missões de serviço de in
teresse económico geral previstas na lei. Estes documen
tos são aprovados por decreto, conforme indicado ante
riormente, de modo que os novos serviços já previstos e
aqueles que eventualmente venham a sê-lo estão sujeitos
aos mesmos procedimentos específicos de consulta ex
ante e de controlo da execução anual ex post que as
referidas missões.

(94)
(91)

(92)

(93)

Na medida do necessário, para além disso, as obrigações
da France Télévisions ainda são especificadas no caderno
de encargos e no contrato de objectivos e de meios, e são
acompanhadas por indicadores precisos e quantificados a
alcançar na grelha de programas, a que não estão sujeitos
os radiodifusores concorrentes. Os meios públicos atri
buídos à France Télévisions têm por finalidade alcançar
os objectivos e dar cumprimento às obrigações de serviço
público definidas por via legislativa ou regulamentar, por
razões de interesse geral, enquanto os recursos privados
atribuídos a radiodifusores concorrentes têm uma finali
dade puramente lucrativa. Do mesmo modo, a existência
de limitações regulamentares ou livremente assumidas
pelos operadores nas suas actividades de difusão não
implica a existência de uma oferta indiferenciada, na
prática, para os organismos de radiodifusão públicos e
privados. Essas obrigações de serviço público decorrentes
da lei, ao contrário das que resultam da adesão à UER,
também estão sujeitas a controlos externos regulares,
designadamente parlamentares, para verificar o seu cum
primento.

Além disso, a SACD realça o maior empenho da France
Télévisions a favor da criação audiovisual e cinematográ
fica original francesa relativamente aos concorrentes, su
jeitos a obrigações muito menos significativas. Certa
mente, as observações da SACD não explicam nem ilus
tram as razões pelas quais as obras não-francesas impor
tadas, eventualmente de outros Estados-Membros, seriam
de menor qualidade do que as que a France Télévisions
financia. O facto é que um compromisso vinculativo a
favor da criação original, aumentado em termos absolu
tos e em relação aos concorrentes, concorre para as ne
cessidades sociais e culturais da sociedade francesa e está
directamente ligado às mesmas, objectivo que a progra
mação da France Télévisions tem de cumprir devido às
suas obrigações de serviço de interesse geral.

À luz das informações fornecidas pela República Fran
cesa, esta avaliação positiva sobre a definição e o con
trolo da missão de serviço público da France Télévisions
deve ser estendida aos mecanismos aplicáveis ao lança
mento de novos serviços audiovisuais importantes, como
definidos na comunicação relativa à radiodifusão que en
trou em vigor após a decisão de início do presente pro
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Afigura-se, pois, que a definição da missão de serviço
público que cabe à France Télévisions, bem como os
mecanismos de controlo conexos, estão em conformi
dade com as regras e princípios consagrados na comu
nicação relativa à radiodifusão, que, por sua vez, se ins
piram na jurisprudência dos órgãos jurisdicionais da
União.

VI.2.2. Carácter proporcional e transparente do financiamento
público
Determinação do montante anual da subvenção orça
mental
(95)

O mecanismo de financiamento notificado pela Repú
blica Francesa, de que faz parte a subvenção anual para
compensação da diminuição e posterior supressão da
publicidade, destina-se a ser permanente e, portanto, a
estender-se para além da data prevista pela lei para a
cessação das mensagens publicitárias, em Novembro de
2011, na prática.

(96)

O financiamento público anual compreenderá a atribui
ção de uma parte dos recursos da contribuição para o
audiovisual público, antigamente taxa de televisão, e a
subvenção anual prevista pela Lei n.o 2009-258, de
5 de Março de 2009. Ao auxílio existente validado pela
Comissão na sua decisão de 20 de Abril de 2005, que
não é alterado pelo mecanismo previsto, virá, portanto,
acrescentar-se uma subvenção orçamental cujo montante
exacto será fixado anualmente pela Lei do Orçamento
relativa ao exercício em curso. Nas suas observações, a
República Francesa especifica que são os custos líquidos
do serviço público previstos que servirão para determinar
ex ante, antes de cada exercício, o montante da subvenção
anual.

(97)

É realmente o que emerge das estimativas exemplificati
vas fornecidas pelas autoridades francesas em resposta às
dúvidas expressas pela Comissão na decisão de início do
procedimento. A Comissão regista o carácter indicativo
atribuído pelas autoridades francesas às previsões do
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plano de actividades e concorda com a utilidade para a
empresa responsável por uma missão de serviço público,
que tenha de efectuar despesas plurianuais para essa fi
nalidade, de dispor de um enquadramento financeiro pre
visto pelo plano de actividades incluído no aditamento
ao contrato de objectivos e de meios. No entanto, os
recursos públicos totais indicativos que aí figuram conti
nuam relacionados, apesar de serem inferiores, com os
montantes de custos brutos da prestação desse serviço
previstos para o período de 2010 a 2012.

4.3.2011

(101) Por conseguinte, o modo de cálculo da subvenção anual

que diz respeito ao custo líquido da missão de serviço
público – e, portanto, deduzindo-se as receitas líquidas
comerciais que se mantiveram – parece ser proporcional
na acepção da comunicação relativa à radiodifusão da
Comissão.

(102) A este respeito, as observações em sentido contrário de

alguns terceiros interessados não são susceptíveis de in
firmar esta conclusão:

(98)

(99)

Tendo em conta a relativa previsibilidade dos custos bru
tos, menos voláteis do que as receitas comerciais que
servem para estabelecer os custos líquidos, os valores
indicativos do plano de actividades corroboram a priori
a afirmação da República Francesa quanto ao carácter
determinante do critério dos custos líquidos de serviço
público para a fixação do montante anual de subvenção a
prever. Assim, a obrigação de compensação financeira
por parte do Estado instituída pela Lei n.o 2009-258,
de 5 de Março de 2009, constituirá o facto gerador da
subvenção orçamental notificada, sem lhe condicionar o
montante, em relação a uma eventual estimativa do que
deveriam ser as receitas publicitárias perdidas devido ao
desaparecimento da publicidade.

Esta abordagem parece ser objectivamente justificada.
Com efeito, devido à natureza perene da subvenção, a
fixação do seu montante tendo em conta o que teriam
sido as receitas publicitárias se a publicidade não tivesse
desaparecido por causa da lei, por exemplo, determi
nando-se o montante pelo nível das receitas antes do
anúncio e da implementação da reforma, eventualmente
ajustado em função das evoluções do mercado da publi
cidade na televisão, tornar-se-ia cada vez mais arbitrária.
Se o montante da subvenção fosse assim calculado tendo
por base receitas presumidas, uma redução de custos
brutos de serviço público mais ampla do que o previsto,
devido, por exemplo, a sinergias futuras no desenvolvi
mento da empresa única France Télévisions, poderia cau
sar um risco de sobrecompensação através dos recursos
públicos.

(100) O modo de cálculo da subvenção anual no que respeita

ao custo da missão de serviço público, deduzindo-se as
receitas comerciais líquidas que se mantiveram, também é
coerente com o compromisso da República Francesa,
agora traduzido no artigo 44.o da Lei n.o 86-1067
com as alterações que lhe foram introduzidas sobre a
liberdade de comunicação e no artigo 2.o do decreto
relativo às relações financeiras entre o Estado francês e
os organismos do sector audiovisual público, para que os
recursos públicos atribuídos à France Télévisions não ex
cedam o custo líquido da execução das obrigações de
serviço público que lhe incumbem. Como recordam as
autoridades francesas, este compromisso e as disposições
acima referidas são plenamente aplicáveis à subvenção
orçamental notificada e ao mecanismo de financiamento
público anual de que se tornará parte integrante.

— não podem ser aceites os comentários da FFTCE,
alegando que a compensação por perda de receitas
publicitárias, que não fazem parte da missão de ser
viço público, não faz parte do financiamento desta
missão, nem tão pouco relevam as observações da
M6 sobre o carácter flutuante e, por conseguinte,
impreciso de estimativas de perda de receitas comer
ciais; é com base nos custos líquidos do serviço pú
blico da France Televisions que o montante anual da
subvenção deve ser fixado ex ante, dado que, por
outro lado, as estimativas do montante fornecidas
pela República Francesa para 2010, 2011 e 2012
são puramente indicativas,

— as observações da M6 que apontam para o facto de a
alegada falta de ferramentas de contabilidade analítica
da France Télévisions relevada pelo Tribunal de Con
tas francês poder provocar, de forma estrutural, uma
sobrecompensação, na medida em que a subvenção
se basearia em elementos de custos não objectivos,
assim como as observações da TF1 sobre a sobre
compensação dos custos não controlados ou mal ge
ridos, não são fundadas; em primeiro lugar, o Tribu
nal de Contas destacou, em Outubro de 2009, a falta
de ferramentas de gestão do controlo que integrem,
ao nível do grupo France Télévisions, os instrumentos
de contabilidade analítica das filiais e não a falta de
qualquer instrumento de contabilidade analítica de
gestão; existe para cada empresa do grupo France
Télévisions uma contabilidade analítica,

— em segundo lugar, o exame da compatibilidade da
compensação com o mercado interno, ao contrário
daquele que analisa a existência de uma vantagem
económica para a France Télévisions, não incide nos
custos que uma empresa média bem gerida no sector
poderia ter de suportar para prestar o serviço de
interesse geral, mas antes naqueles que a France Té
lévisions terá efectivamente de assumir, incluindo,
portanto, a redução prevista no futuro; ora, como
se mostrou anteriormente, o montante total de recur
sos públicos a pagar à France Télévisions será a priori
inferior aos custos suportados para fornecer o serviço
público e será estabelecido de modo a evitar sobre
compensações, uma vez deduzidas as receitas líquidas
comerciais.
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(103) Estes comentários, sem fundamento no que se refere à

fixação ex ante do montante de subvenções anuais, tam
bém não têm em conta a existência de mecanismos de
controlo ex post. Com efeito, como se mostra a seguir, a
fixação anual ex ante na Lei do Orçamento do montante
da subvenção para o exercício será seguida por mecanis
mos de controlo ex post e, se for o caso, por uma recu
peração.
Mecanismos de controlo financeiro

(104) A comunicação relativa à radiodifusão prevê que os Es

tados-Membros devem estabelecer mecanismos apropria
dos para prevenir qualquer sobrecompensação, proce
dendo a controlos regulares da utilização do financia
mento público. A eficácia do controlo conforme especi
ficada na comunicação deve resultar da sua realização em
intervalos regulares por uma entidade independente, jun
tamente com mecanismos para obter o reembolso de
eventuais sobrecompensações ou a afectação correcta,
durante o exercício seguinte, de eventuais reservas não
superiores a 10 % dos custos de serviço público anuais,
por um lado, ou, por outro, de eventuais subvenções
cruzadas.

(105) O artigo 44.o da Lei n.o 86-1067 de 30 de Setembro de

1986 especifica que «os recursos públicos atribuídos aos
organismos do sector audiovisual público como compen
sação pelas obrigações de serviço público de que foram
encarregados não excedem o montante do custo de exe
cução destas obrigações». Essa disposição resulta dos
compromissos assumidos pela República Francesa de ins
crever expressamente na lei o princípio da não sobre
compensação das obrigações de serviço público no âm
bito do processo que conduziu à decisão de compatibi
lidade da Comissão, de 20 de Abril de 2005, no que diz
respeito à utilização dos recursos do imposto (13).

(106) O Decreto n.o 2007-958, de 15 de Maio de 2007, rela

tivo às relações financeiras entre o Estado e os organis
mos do sector público da comunicação audiovisual inclui
no seu artigo 2.o a mesma formulação que o artigo 53.o
da lei de 30 de Setembro de 1986, tendo em conta
«receitas directas ou indirectas resultantes da missão de
serviço público» e precisa que o custo da missão de
serviço público é estabelecido através de contas separa
das. O decreto prevê, no seu artigo 3.o, a obrigação de a
France Télévisions e as suas filiais respeitarem as condi
ções normais de mercado em todas as suas actividades
comerciais e a elaboração por um organismo exterior de
um relatório anual sobre a execução desta obrigação, a
apresentar ao ministro de tutela, à Assembleia Nacional e
ao Senado. Esta última disposição foi também abrangida
pelos compromissos da República Francesa incluídos na
decisão da Comissão de 20 de Abril de 2005, citada no
considerando 7.

(107) O Tribunal da União considerou que tanto as disposições

que consagram o princípio da não-sobrecompensação
como o controlo e a verificação das condições aplicadas
pela France Télévisions às suas actividades comerciais
respondiam perfeitamente às preocupações expressas

(13) Ver Decisão C(2005) 1166 final da Comissão, de 20 de Abril de
2005, n.os 65 a 72.
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pela Comissão no decurso do processo que levou à de
cisão de 20 de Abril de 2005 (14). O carácter de adequa
ção dos controlos efectuados ex post sobre o cumpri
mento desses compromissos foi, de resto, confirmado
pelo Tribunal (15).

(108) A Comissão recebeu e examinou relatórios de execução

dos artigos 2.o e 3.o do decreto relativo aos exercícios de
2007 e 2008 (os relatórios elaborados nos termos do
artigo 3.o do decreto foram certificados, relativamente a
2007, pelos auditores da PricewaterhouseCoopers e da
KPMG e, relativamente a 2008, pela Cabinet Rise), assim
como o projecto de relatório, previsto no artigo 2.o, re
lativo a 2009. Os relatórios disponíveis concluem que os
recursos públicos atribuídos ao grupo France Télévisions
não ultrapassaram os custos líquidos de execução das
obrigações de serviço público que lhe incumbem e que
a France Télévisions respeitou as condições normais de
mercado em todas as suas actividades comerciais. Tal
exclui, portanto, as eventuais subvenções cruzadas entre
actividades comerciais e actividades de serviço público. A
elaboração dos relatórios em questão mostra também
que o estabelecimento das contas dos custos e recursos
do serviço público dos vários canais da France Télévi
sions é possível a partir das ferramentas de contabilidade
existentes, ao contrário do que sustenta designadamente
a M6.

(109) As modalidades de controlo ex post dos recursos públicos

previstos no Decreto n.o 2007-958 aplicar-se-ão à sub
venção orçamental notificada. Desde a introdução do
controlo, os recursos públicos totais atribuídos à France
Télévisions têm sido insuficientes para cobrir os custos
líquidos de execução das obrigações de serviço público,
de modo que não se colocou a questão da afectação de
uma eventual sobrecompensação. Para as previsões de
custos e receitas a médio prazo incluídas no plano de
actividades e ilustradas no quadro 1 acima, parece estar
previsto um pequeno excedente em 2012, que, se vier a
ser confirmado e não for necessário para reduzir os dé
fices previstos para 2010 e 2011, deve, em princípio, ser
atribuído prioritariamente às despesas a favor da criação
audiovisual.

(110) Em todo o caso, para que o dispositivo vigente se adeque

às informações introduzidas em 2009 pela comunicação
relativa à radiodifusão, a República Francesa compro
mete-se a alterar o artigo 2.o do Decreto n.o 2007-958,
de 15 de Maio de 2007, de modo a:

— assegurar que o relatório anual sobre as contas sepa
radas seja, tal como o relatório previsto no artigo 3.o,
controlado por um organismo externo, cuja escolha
está sujeita à aprovação do ministro responsável pela
Comunicação, transmitido ao ministro, assim como à
(14) Acórdão de 11 de Março de 2009, TF1/Comissão (Processo
T-354/05, Colectânea de 2009, p. II-00471), n.os 205-209.
(15) Ver, neste sentido, o acórdão de 1 de Julho de 2010, M6 e TF1/
Comissão (Processos apensos T-568/08 e T-573/08), nomeadamente
os n.os 115 e seguintes, ainda não publicado.
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Assembleia Nacional e ao Senado, e realizado a ex
pensas da France Télévisions,

— melhorar o mecanismo funcional que irá assegurar a
recuperação efectiva de eventuais sobrecompensações
ou subvenções cruzadas que estas contas separadas
possam ter relevado e que não seriam compatíveis
com o artigo 53.o da Lei n.o 86-1067, de 30 de
Setembro de 1986, relativa à liberdade de comunica
ção, bem como com a comunicação sobre a radiodi
fusão.

(111) Nestas condições, considera-se que a República Francesa

terá introduzido mecanismos adequados para realizar
controlos regulares e eficazes de utilização do financia
mento público, para prevenir eventuais sobrecompensa
ções ou subvenções cruzadas, como exigido pela comu
nicação relativa à radiodifusão.

4.3.2011

tes com uma presença reduzida no mercado publicitário
actual, dinamizando eventualmente a concorrência.

(115) Daí resulta que, tendo em conta as informações forneci

das e os compromissos assumidos pela República Fran
cesa, o financiamento público visa permitir à France Té
lévisions cobrir os custos líquidos suportados para cum
prir as obrigações que lhe incumbem, e este financia
mento deve ser limitado aos custos e continuar sujeito
a controlos ex post que satisfaçam os critérios da comu
nicação relativa à radiodifusão aplicável. Além disso,
dado que a France Télévisions vai reduzir a sua presença
em mercados concorrenciais, o auxílio proposto não deve
afectar o desenvolvimento do comércio numa medida
contrária aos interesses da União, cumprindo assim as
condições de aplicação do artigo 106.o, n.o 2o, do TFUE.

(116) Acrescente-se ainda que a República Francesa compro
(112) Face ao exposto, afigura-se que as potenciais restrições de

concorrência devido à presença da France Télévisions em
mercados comerciais, onde ainda vai operar mesmo após
a aplicação integral da reforma, serão bastante limitadas.
Essa presença será provavelmente muito reduzida e a
reforma terá como efeito previsível o desvio, ainda que
parcialmente, da procura de publicidade televisiva para os
concorrentes da France Télévisions.

mete-se a fornecer à Comissão um relatório anual até
2013, data em que a reforma do sector audiovisual pú
blico deverá estar concluída, o que permitirá acompanhar
os aspectos da implementação da reforma mais relevan
tes para as regras relativas aos auxílios estatais, nomea
damente as compensações anuais e os mecanismos de
controlo ex post, as condições aplicadas pela France Té
lévisions às suas actividades comerciais e a evolução da
posição da mesma neste mercado, assim como a execu
ção anual do contrato de objectivos e de meios.

(113) Com efeito, tal como referiu numa carta tornada pública

por sete canais de televisão ou rádios privadas, a conti
nuação da reforma até ao seu termo com o desapareci
mento da publicidade da France Télévisions seria suscep
tível de «conferir aos média privados as capacidades de
recuperação de que necessitam», ao passo que a manu
tenção da publicidade «teria consequências prejudiciais
para o conjunto dos média franceses e seria susceptível
de alterar significativamente as perspectivas económicas
[dos] agentes…» (16).

(117) Tendo em conta a amplitude da reforma, as inovações no

financiamento da missão de serviço da France Télévisions
que a reforma introduz, as suas consequências na evolu
ção dos custos e receitas da France Télévisions e o am
biente económico incerto dos mercados que afecta as
receitas comerciais da France Télévisions e dos seus con
correntes, este compromisso pode permitir que a Comis
são controle e acompanhe de perto a implementação da
reforma, bem como os compromissos assumidos pela
República Francesa no âmbito do presente processo.

(114) Por outras palavras, a retirada parcial da France Télévi

sions e a recentragem ao nível da estrutura das suas
receitas – comerciais ou públicas de compensação – na
difusão de programas que respondam à sua missão de
interesse geral, sem contrapartida financeira directa para
o público de audiência, diminuem as restrições de con
corrência potenciais nos mercados concorrenciais em que
a France Télévisions opera. Esta retirada cria um espaço
que poderá ser retomado por novos operadores ou agen

(16) Carta dos presidentes da TF1, M6, Canal +, Next Radio TV, NRJ,
RTL e as Locales TV ao Presidente da República, de 21 de Junho de
2010, disponível em 24 de Junho de 2010 em: http://www.
latribune.fr/technos-medias/publicite/20100623trib0a00523461/
france-televisions-les-medias-prives-insistent-pour-mettre-fin-a-lapublicite-.html

A nova tributação prevista pela reforma do sector audio
visual público
(118) Na sua decisão de dar início ao procedimento, a Comis

são tinha manifestado dúvidas sobre a existência de uma
eventual ligação entre a afectação das receitas provenien
tes dos novos impostos sobre a publicidade e as comu
nicações electrónicas e a subvenção anual a pagar a partir
de 2010 à France Télévisions. Tal ligação, caso possa ser
verificada, significaria que esses impostos deveriam ser
considerados como fazendo parte integrante do auxílio
e ser sujeitos ao exame de compatibilidade com o mer
cado interno deste último. Se a existência de tal ligação
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podia ser excluída relativamente a 2009, tendo em conta
designadamente a data de entrada em vigor e aplicação
da Lei n.o 2009-258, de 5 de Março de 2009, sobre o
sector audiovisual público, subsistiam dúvidas relativa
mente ao futuro, tendo em conta as declarações feitas
pelas mais altas autoridades francesas.

(119) Decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça, confir

mada pelo Acórdão de 22 de Dezembro de 2008, no
processo prejudicial Régie Networks (Processo C-333/07)
(n.o 99), que «para que se possa considerar que uma
imposição faz parte integrante de uma medida de auxílio,
deve existir uma relação de afectação obrigatória entre a
imposição e o auxílio por força da legislação nacional
pertinente, no sentido de o produto da imposição ser
necessariamente destinado ao financiamento do auxílio
e influenciar directamente a importância deste último e,
por consequência, a apreciação da sua compatibilidade
com o mercado comum» (17). As duas condições de apli
cação estabelecidas pelo Tribunal, nomeadamente a legis
lação nacional pertinente e a influência directa no mon
tante do auxílio são examinadas em seguida.

(120) Em direito francês, por força do artigo 36.o da lei orgâ

nica, de 1 de Agosto de 2001, relativa às leis do orça
mento, a afectação a outra pessoa colectiva de um re
curso instaurado para o benefício do Estado francês ape
nas pode resultar de uma disposição da Lei do Orça
mento. A Lei do Orçamento deve assim prever expressa
mente que o produto da tributação incidente sobre a
publicidade e as comunicações electrónicas introduzida
pela Lei n.o 2009-258, de 5 de Março de 2009, será
total ou parcialmente afectado ao financiamento da
France Télévisions. Tal disposição não foi até agora adop
tada. Para o futuro, a República Francesa compromete-se
a proceder, em conformidade com o disposto no
artigo 108.o, n.o 3, do TFUE, a uma nova notificação à
Comissão sobre qualquer projecto de alteração da estru
tura do sistema. Nessas condições, não pode ser estabe
lecido um vínculo obrigatório de afectação entre o auxí
lio notificado e a nova tributação por força do direito
nacional, na acepção da jurisprudência do Tribunal.
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e de meios, em conformidade com o artigo 53.o da Lei
n.o 86-1067, de 30 de Setembro de 1986, com as alte
rações que lhe foram introduzidas, relativa à liberdade de
comunicação, a subvenção anual prevista no projecto de
Lei do Orçamento será calibrada em função dos custos
líquidos previstos e a adequação entre as previsões e os
resultados deve ser verificada e, se necessário, corrigida ex
post no âmbito do relatório previsto para a execução do
artigo 2.o do Decreto n.o 2007-958, de 15 de Maio de
2007, sobre as relações financeiras entre o Estado e os
organismos do sector público da comunicação audiovi
sual. Como os custos são suportados independentemente
dos recursos obtidos a título dos impostos, o produto
destes últimos não pode influenciar directamente o mon
tante do auxílio. Além disso, as taxas dos impostos ini
cialmente previstas pelo Governo francês foram diminuí
das na lei final votada pelo Parlamento, sem que isso
resulte numa diminuição concomitante e proporcional
da subvenção a pagar à France Télévisions.

(122) Face ao exposto, os impostos sobre a publicidade e as

comunicações electrónicas introduzidas pela Lei
n.o 2009-258, de 5 de Março de 2009, não fazem parte
integrante do auxílio e, portanto, não devem ser incluídas
no exame da compatibilidade deste auxílio com o mer
cado interno, ao contrário do que pretendem algumas
partes interessadas, nomeadamente, a ACT, a FFTCE, a
Associação dos canais privados, a M6 e a TF1.

(123) Esta conclusão não prejudica a compatibilidade de tais

impostos e das suas disposições específicas enquanto me
didas distintas com o direito da UE, nomeadamente no
que respeita ao imposto sobre as comunicações electró
nicas, no que e refere às questões examinadas no quadro
do processo de infracção n.o 2009/5061, no âmbito da
Directiva 2002/20/CE ou da Directiva 2002/21/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Março de
2002, relativa a um quadro regulamentar comum para as
redes e serviços de comunicações electrónicas (18).

(124) A Comissão também toma nota da declaração da França

excluindo os referidos impostos do âmbito da sua noti
ficação, que é o objecto da presente decisão.

(121) Além disso, parece que o critério decisivo para determi

nar o montante anual de subvenção orçamental, acumu
lado ao montante previsto para atribuição dos recursos
da contribuição para o serviço público audiovisual, será o
do montante dos custos líquidos das obrigações de ser
viço público de que foi incumbida a France Télévisions e
não o das receitas retiradas das novas taxas. No entanto,
os custos previsionais de serviço público são e serão
objecto de estimativas ex ante no contrato de objectivos

(17) Acórdão de 22 de Dezembro de 2008, Colect., p. I-10807. Ver
igualmente acórdão de 15 de Junho de 2006, Air Liquide Industries
Belgium (C-393/04 e C 41/05, Colect., p. I-5293), n.o 46.

VII. CONCLUSÃO
(125) À luz do exposto, a Comissão conclui que a subvenção

orçamental anual a favor da France Télévisions, imple
mentada conforme foi anteriormente indicado, pode ser
declarada compatível com o mercado interno ao abrigo
do artigo 106.o, n.o 2, do TFUE, de acordo com os
princípios e regras de aplicação previstos para os serviços
públicos de radiodifusão,

(18) JO L 108 de 24.4.2002, p. 33.
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ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
O auxílio estatal que a República Francesa pretende executar a favor da France Télévisions, sob a forma de
uma subvenção orçamental anual, ao abrigo do artigo 53.o, parágrafo VI, da Lei n.o 86-1067, de 30 de
Setembro de 1986, com as alterações que lhe foram introduzidas, sobre a liberdade de comunicação, é
compatível com o mercado interno em conformidade com o artigo 106.o, n.o 2, do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia.
A execução do referido auxílio é, por conseguinte, autorizada.
Artigo 2.o
A República Francesa é a destinatária da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 20 de Julho de 2010.
Pela Comissão
Joaquín ALMUNIA

Vice-Presidente

4.3.2011
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 1 de Março de 2011
que altera a Decisão 2007/76/CE do Parlamento e do Conselho que aplica o Regulamento (CE)
n.o 2006/2004 do Parlamento e do Conselho relativo à cooperação entre as autoridades nacionais
responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do consumidor no que respeita a assistência
mútua
[notificada com o número C(2011) 1165]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2011/141/UE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

(4)

Convém igualmente esclarecer as regras aplicáveis às ob
rigações da autoridade de coordenação competente, a
participação em actividades de aplicação coordenadas e
a informação mínima a facultar no âmbito de tais acti
vidades.

(5)

É necessário alinhar a Decisão 2007/76/CE com o pare
cer 6/2007 (4) do Grupo de Trabalho para a protecção
das pessoas no que diz respeito ao tratamento de dados
pessoais instituído pelo artigo 29.o da Directiva 95/46/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho (5) e o parecer da
Autoridade Europeia para a Protecção de Dados (6).

(6)

A Decisão 2007/76/CE deve, pois, ser alterada em con
formidade.

(7)

As medidas previstas na presente decisão estão em con
formidade com o parecer do Comité instituído pelo n.o 1
do artigo 19.o do Regulamento (CE) n.o 2006/2004,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2006/2004 do Parla
mento e do Conselho, de 27 de Outubro de 2004, relativo à
cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela
aplicação da legislação de defesa do consumidor (regulamento
relativo à cooperação no domínio da defesa do consumidor) (1),
nomeadamente os artigos 6.o, n.o 4, 7.o, n.o 3, 8.o, n.o 7, 9.o,
n.o 4, 10.o, n.o 3, 12.o, n.o 6, 13.o, n.o 5 e 15.o, n.o 6,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

Em 22 de Dezembro de 2006, a Comissão adoptou a
Decisão 2007/76/CE que aplica o Regulamento (CE)
n.o 2006/2004 do Parlamento e do Conselho relativo à
cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis
pela aplicação da legislação de defesa do consumidor
no que respeita a assistência mútua (2).
A Decisão 2007/76/CE foi alterada pela Decisão
2008/282/CE da Comissão (3), para estabelecer os prin
cípios que regem a notificação de medidas de aplicação
da lei, a informação a facultar relativamente à notificação
de medidas de aplicação no seguimento da notificação de
um alerta e a coordenação das actividades de vigilância
do mercado e de aplicação da lei.
Os requisitos estabelecidos pela Decisão 2007/76/CE no
que respeita a supressões na base de dados prevista no
artigo 10.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 2006/2004 e
no que respeita a notificações regulares precisam de ser
revistos com base na experiência adquirida com o fun
cionamento da rede de cooperação em matéria de apli
cação da lei.

(1) JO L 364 de 9.12.2004, p. 1.
(2) JO L 32 de 6.2.2007, p. 192.
(3) JO L 89 de 1.4.2008, p. 26.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
O anexo da Decisão 2007/76/CE é alterado em conformidade
com o anexo da presente decisão.
Artigo 2.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 1 de Março de 2011.
Pela Comissão
John DALLI

Membro da Comissão

(4) Parecer 6/2007 sobre questões de protecção de dados relacionadas
com o Sistema de Cooperação no domínio da Defesa do Consumi
dor (CPCS) 01910/2007/EN, WP 139, adoptado em 21 de Setembro
de 2007.
(5) JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
(6) Parecer AEPD ref. 2010-0692.
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ANEXO
O anexo da Decisão 2007/76/CE é alterado do seguinte modo:
1. O ponto 2.1.3 passa a ter a seguinte redacção:
«2.1.3. Se nenhum acordo for possível, a autoridade requerida redige uma resposta com toda a informação relevante
de que disponha, na qual deve indicar as medidas adoptadas ou previstas (incluindo prazos) em matéria de
investigação e aplicação, no prazo de catorze dias a contar da data de recepção de um pedido transmitido pelo
seu serviço de ligação único. A autoridade requerida informa a autoridade requerente da situação relativa a
estas medidas regularmente, no mínimo, de três em três meses, até:
a) terem sido enviadas à autoridade requerente todas as informações relevantes solicitadas para determinar se
foi cometida ou se existe uma suspeita razoável de que possa vir a ser cometida uma infracção intraco
munitária, ou
b) a infracção intracomunitária ter cessado ou o pedido carecer comprovadamente de fundamento.».
2. No ponto 2.1.5., são aditados os seguintes parágrafos:
«Uma autoridade competente deve, assim que seja detectado que um pedido de assistência mútua nos termos dos
artigos 6.o, 7.o e 8.o do Regulamento (CE) n.o 2006/2004 contém dados inexactos que não podem ser corrigidos por
outros meios, solicitar à Comissão que suprima a informação da base de dados, logo que tecnicamente possível e, em
qualquer caso, até sete dias após ter recebido o pedido de supressão.
Qualquer outra informação relativa a pedidos de assistência mútua nos termos do artigo 6.o do Regulamento (CE)
n.o 2006/2004 é removida da base de dados cinco anos após o encerramento do caso.».
3. No ponto 2.2.2. é aditado o seguinte parágrafo:
«Os alertas fundados são retirados da base de dados cinco anos após a sua emissão.».
4. O título do capítulo 4 passa a ter a seguinte redacção:
«4.

CAPÍTULO 4 – ACESSO ÀS INFORMAÇÕES TROCADAS E PROTECÇÃO DE DADOS».

5. São inseridos os seguintes pontos 4.3 e 4.4:
«4.3. Acesso da Comissão aos dados
O acesso da Comissão aos dados está limitado ao que é exigido no Regulamento (CE) n.o 2006/2004. Tal inclui
o acesso a alertas nos termos do artigo 7.o, n.o 1, a notificações nos termos do artigo 7.o, n.o 2, e do artigo 8.o,
n.o 6, e a informação referente à coordenação de actividades de vigilância do mercado e aplicação da lei nos
termos do artigo 9.o e às condições nos termos do artigo 15.o, n.o 5, do Regulamento (CE) n.o 2006/2004.
4.4. Dados sensíveis
As autoridades competentes estão proibidas de proceder ao tratamento de dados pessoais relativos à origem
racial ou étnica, a opiniões políticas, a convicções religiosas ou à filiação sindical, à saúde e à vida sexual, a
menos que o cumprimento das obrigações estabelecidas pelo Regulamento (CE) n.o 2006/2004 seja de outra
forma impossível e o tratamento de tais dados seja permitido ao abrigo da Directiva 95/46/CE.
A utilização pelas autoridades competentes de dados relativos a infracções, suspeitas de infracções e medidas de
segurança está limitada aos objectivos específicos de assistência mútua, tal como definidos no Regulamento (CE)
n.o 2006/2004.».
6. O capítulo 6 passa a ter a seguinte redacção:
«6.

CAPÍTULO 6 – COORDENAÇÃO DAS ACTIVIDADES DE VIGILÂNCIA DO MERCADO E DE APLICAÇÃO DA
LEI

6.1. Para a aplicação do disposto no artigo 9.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 2006/2004, as autoridades que
tenham acordado em coordenar as suas actividades em matéria de aplicação da lei podem decidir sobre todas as
etapas necessárias para assegurar uma coordenação adequada, devendo executá-las da melhor maneira possível,
dentro das suas capacidades.
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6.2. Uma autoridade competente pode recusar aceitar participar em actividades coordenadas de aplicação da lei, após
consulta da autoridade que formulou o convite se:
a) Tiver sido já instaurado um processo judicial ou proferida sentença transitada em julgado relativamente às
mesmas infracções intracomunitárias e contra os mesmos vendedores ou fornecedores pelas autoridades
judiciais do Estado-Membro da autoridade requerida ou da autoridade requerente;
b) Considerar, após investigação apropriada, que a infracção intracomunitária de que se trata não lhe diz
respeito.
Se uma autoridade competente decidir declinar um convite para participar em actividades coordenadas de
aplicação da lei deve indicar as razões da sua decisão.
Este ponto não prejudica a aplicação dos artigos 6.o e 8.o do Regulamento (CE) n.o 2006/2004.
6.3. A fim de cumprir as obrigações previstas pelo n.o 2 do artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 2006/2004, as
autoridades competentes em questão podem decidir qual delas deve coordenar a acção de aplicação da lei. Regra
geral, as autoridades competentes, tendo em conta as características específicas de cada caso, designam como
autoridade de coordenação a autoridade do país onde está situada a sede ou centro de actividades principal do
comerciante, ou onde se encontre o maior número de consumidores afectados.
6.4. A Comissão contribuirá, se for convidada, para a coordenação das actividades nos termos do artigo 9.o, n.o 1 e
n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 2006/2004.
6.5. A autoridade competente designada como autoridade de coordenação nos termos do ponto 6.3. é responsável,
pelo menos, pelo seguinte:
a) Gerir a comunicação entre as autoridades participantes nas actividades coordenadas através de meios ade
quados;
b) Redigir um relatório de síntese no final da actividade coordenada, quando adequado;
c) Encerrar, na base de dados, a acção coordenada de aplicação da lei logo que tecnicamente possível e, em
qualquer caso, até sete dias a contar da data em que o último pedido de assistência mútua emitido entre duas
autoridades competentes participantes nas actividades coordenadas de aplicação é encerrado pela autoridade
requerente em causa.
As obrigações da autoridade de coordenação não afectam os requisitos de informação que recaem sobre outras
autoridades competentes participantes, em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 2006/2004 e suas
normas de execução.
6.6. Para além dos requisitos de informação necessários para a assistência mútua, nos termos do artigo 6.o, 7.o e 8.o,
do Regulamento (CE) n.o 2006/2004, quando uma autoridade competente decidir convidar outras autoridades
para a coordenação de actividades de aplicação da lei deve facultar, pelo menos, a seguinte informação:
a) Informação pormenorizada sobre a autoridade competente que emite o convite para coordenar as actividades
de aplicação;
b) Identificação do vendedor ou fornecedor;
c) Designação do produto ou serviço;
d) Código de classificação;
e) Publicidade ou suporte de vendas utilizados;
f) Base jurídica;
g) Um curto resumo da infracção;
h) Um resumo dos objectivos das actividades coordenadas.».
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 3 de Março de 2011
que altera a Decisão 97/80/CE que estabelece as disposições de aplicação da Directiva 96/16/CE do
Conselho, relativa aos inquéritos estatísticos a efectuar no sector do leite e dos produtos lácteos
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2011/142/UE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

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

(3)

As medidas previstas pela presente decisão estão em
conformidade com o parecer do Comité Permanente da
Estatística Agrícola,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Tendo em conta a Directiva 96/16/CE do Conselho, de 19 de
Março de 1996, relativa aos inquéritos estatísticos a efectuar no
sector do leite e dos produtos lácteos (1), nomeadamente o
artigo 6.o, n.o 1,

Artigo 1.o
O anexo II da Decisão 97/80/CE é alterado em conformidade
com o anexo da presente decisão.

Considerando o seguinte:
Artigo 2.o
(1)

(2)

A experiência adquirida aquando da aplicação da Decisão
97/80/CE da Comissão, de 18 de Dezembro de 1996,
que estabelece as disposições de aplicação da Directiva
96/16/CE do Conselho, relativa aos inquéritos estatísticos
a efectuar no sector do leite e dos produtos lácteos (2),
provou que era necessário adoptar uma discriminação
mais pormenorizada das maiores empresas de lacticínios.
A Decisão 97/80/CE deve, por conseguinte, ser alterada
em conformidade.

(1) JO L 78 de 28.3.1996, p. 27.
(2) JO L 24 de 25.1.1997, p. 26.

A presente decisão entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
Feito em Bruxelas, em 3 de Março de 2011.
Pela Comissão
O Presidente
José Manuel BARROSO
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ANEXO
No anexo II da Decisão 97/80/CE, os quadros D, E, F, G.1, G.2, G.3, G.4 e G.5 passam a ter a seguinte redacção:
«QUADRO D
Classificação das empresas (1), segundo a importância da recolha anual de leite
País:. ............................................................................................................................... Situação em 31 de Dezembro:. .......................................................
Classes de grandeza (em toneladas/ano) de recolha

Número de empresas

Recolha
(1 000 toneladas)

5 000 e menos

............................................... ..................................................

5 001 a 20 000

............................................... ..................................................

20 001 a 50 000

............................................... ..................................................

50 001 a 100 000

............................................... ..................................................

100 001 a 300 000

............................................... ..................................................

300 001 a 400 000

............................................... ..................................................

400 001 a 500 000

............................................... ..................................................

500 001 a 750 000

............................................... ..................................................

750 001 a 1 000 000

............................................... ..................................................

mais de 1 000 000

............................................... ..................................................
Total

............................................... ..................................................

(1) Referidas no artigo 2.o, primeiro parágrafo, ponto 1, da Directiva 96/16/CE.

QUADRO E
Classificação dos centros de recolha

(1),

segundo a importância da recolha anual de leite

País:. ............................................................................................................................... Situação em 31 de Dezembro:. .......................................................
Classes de grandeza (em toneladas/ano) de recolha

Número

Recolha
(1 000 toneladas)

1 000 e menos

............................................... ..................................................

1 001 a 5 000

............................................... ..................................................

5 001 a 20 000

............................................... ..................................................

20 001 a 50 000

............................................... ..................................................

50 001 a 100 000

............................................... ..................................................

mais de 100 000

............................................... ..................................................
Total

............................................... ..................................................

(1) Referidas no artigo 2.o, primeiro parágrafo, ponto 1, da Directiva 96/16/CE.

QUADRO F
Classificação das empresas

(1),

segundo a importância do volume de leite tratado

País:. ............................................................................................................................... Situação em 31 de Dezembro:. .......................................................
Classes de grandeza (em toneladas/ano) de leite tratado

Número de empresas

Volume
(1 000 toneladas)

5 000 e menos

............................................... ..................................................

5 001 a 20 000

............................................... ..................................................
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País:. ............................................................................................................................... Situação em 31 de Dezembro:. .......................................................
Classes de grandeza (em toneladas/ano) de leite tratado

Número de empresas

Volume
(1 000 toneladas)

20 001 a 50 000

............................................... ..................................................

50 001 a 100 000

............................................... ..................................................

100 001 a 300 000

............................................... ..................................................

300 001 a 400 000

............................................... ..................................................

400 001 a 500 000

............................................... ..................................................

500 001 a 750 000

............................................... ..................................................

750 001 a 1 000 000

............................................... ..................................................

mais de 1 000 000

............................................... ..................................................
Total

............................................... ..................................................

(1) Referidas no artigo 2.o, primeiro parágrafo, ponto 1, da Directiva 96/16/CE.

QUADRO G.1
Classificação das empresas

(1),

segundo a importância da produção anual de certos grupos de produtos lácteos

País:. ............................................................................................................................... Situação em 31 de Dezembro:. .......................................................
Grupos de produtos: PRODUTOS FRESCOS (1)
Classes de grandeza (em toneladas/ano) de produtos derivados

Número de empresas

Produção anual
(1 000 toneladas)

1 000 e menos

............................................... ..................................................

1 001 a 10 000

............................................... ..................................................

10 001 a 30 000

............................................... ..................................................

30 001 a 50 000

............................................... ..................................................

50 001 a 100 000

............................................... ..................................................

100 001 a 150 000

............................................... ..................................................

150 001 a 200 000

............................................... ..................................................

200 001 a 250 000

............................................... ..................................................

mais de 250 000

............................................... ..................................................
Total

............................................... ..................................................

(1) Referidas no artigo 2.o, primeiro parágrafo, ponto 1, da Directiva 96/16/CE.

QUADRO G.2
Classificação das empresas

(1),

segundo a importância da produção anual de certos grupos de produtos lácteos

País:. ............................................................................................................................... Situação em 31 de Dezembro:. .......................................................
Grupos de produtos: LEITE PARA CONSUMO (11)
Classes de grandeza (em toneladas/ano) de produtos derivados

Número de empresas

Produção anual
(1 000 toneladas)

1 000 e menos

............................................... ..................................................

1 001 a 10 000

............................................... ..................................................

10 001 a 30 000

............................................... ..................................................

30 001 a 100 000

............................................... ..................................................
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País:. ............................................................................................................................... Situação em 31 de Dezembro:. .......................................................
Grupos de produtos: LEITE PARA CONSUMO (11)
Número de empresas

Classes de grandeza (em toneladas/ano) de produtos derivados

Produção anual
(1 000 toneladas)

100 001 a 150 000

............................................... ..................................................

150 001 a 200 000

............................................... ..................................................

200 001 a 250 000

............................................... ..................................................

mais de 250 000

............................................... ..................................................
Total

(1)

Referidas no artigo

2.o,

............................................... ..................................................

primeiro parágrafo, ponto 1, da Directiva 96/16/CE.

QUADRO G.3
Classificação das empresas (1), segundo a importância da produção anual de certos grupos de produtos lácteos
País:. ............................................................................................................................... Situação em 31 de Dezembro:. .......................................................
Grupos de produtos: PRODUTOS LÁCTEOS EM PÓ (22)
Classes de grandeza (em toneladas/ano) de produtos derivados

Número de empresas

Produção anual
(1 000 toneladas)

1 000 e menos

............................................... ..................................................

1 001 a 5 000

............................................... ..................................................

5 001 a 20 000

............................................... ..................................................

20 001 a 25 000

............................................... ..................................................

mais de 25 000

............................................... ..................................................
Total

............................................... ..................................................

(1) Referidas no artigo 2.o, primeiro parágrafo, ponto 1, da Directiva 96/16/CE.

QUADRO G.4
Classificação das empresas

(1),

segundo a importância da produção anual de certos grupos de produtos lácteos

País:. ............................................................................................................................... Situação em 31 de Dezembro:. .......................................................
Grupos de produtos: MANTEIGA (23)
Classes de grandeza (em toneladas/ano) de produtos derivados

Número de empresas

Produção anual
(1 000 toneladas)

100 e menos

............................................... ..................................................

101 a 1 000

............................................... ..................................................

1 001 a 5 000

............................................... ..................................................

5 001 a 10 000

............................................... ..................................................

10 001 a 15 000

............................................... ..................................................

15 001 a 20 000

............................................... ..................................................

20 001 a 25 000

............................................... ..................................................

mais de 25 000

............................................... ..................................................
Total

(1) Referidas no artigo

2.o,

............................................... ..................................................

primeiro parágrafo, ponto 1, da Directiva 96/16/CE.
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QUADRO G.5
Classificação das empresas

(1),

segundo a importância da produção anual de certos grupos de produtos lácteos

País:. ............................................................................................................................... Situação em 31 de Dezembro:. .......................................................
Grupos de produtos: QUEIJO (todos os tipos) (24)
Classes de grandeza (em toneladas/ano) de produtos derivados

Número de empresas

Produção anual
(1 000 toneladas)

100 e menos

............................................... ..................................................

101 a 1 000

............................................... ..................................................

1 001 a 4 000

............................................... ..................................................

4 001 a 10 000

............................................... ..................................................

10 001 a 15 000

............................................... ..................................................

15 001 a 20 000

............................................... ..................................................

20 001 a 25 000

............................................... ..................................................

mais de 25 000

............................................... ..................................................
Total

(1)

Referidas no artigo

2.o,

............................................... ..................................................

primeiro parágrafo, ponto 1, da Directiva 96/16/CE.»

4.3.2011
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 3 de Março de 2011
relativa à não inclusão da etoxiquina no anexo I da Directiva 91/414/CEE do Conselho e que altera a
Decisão 2008/941/CE da Comissão
[notificada com o número C(2011) 1265]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2011/143/UE)
Foi respeitado o período previsto para o procedimento
acelerado. A especificação da substância activa e as utili
zações indicadas são idênticas às que foram objecto da
Decisão 2008/941/CE. O pedido cumpre igualmente as
demais exigências substantivas e processuais previstas no
artigo 15.o do Regulamento (CE) n.o 33/2008.

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91/414/CEE do Conselho, de 15 de
Julho de 1991, relativa à colocação dos produtos fitofarmacêu
ticos no mercado (1), nomeadamente o artigo 8.o, n.o 2, quarto
parágrafo,

(5)

A Alemanha avaliou os dados adicionais apresentados
pelo requerente e preparou um relatório complementar.
Esse relatório foi transmitido à Autoridade Europeia para
a Segurança dos Alimentos (a seguir designada «a Auto
ridade») e à Comissão, em 16 de Outubro de 2009. A
Autoridade enviou o relatório complementar aos demais
Estados-Membros e ao requerente, a fim de que pudes
sem apresentar os respectivos comentários, e transmitiu à
Comissão os comentários recebidos. Em conformidade
com o artigo 20.o, n.o 1, do Regulamento (CE)
n.o 33/2008 e a pedido da Comissão, a Autoridade apre
sentou à Comissão as suas conclusões sobre a etoxiquina
em 20 de Agosto de 2010 (6). O projecto de relatório de
avaliação, o relatório complementar e as conclusões da
Autoridade foram examinados pelos Estados-Membros e
pela Comissão no âmbito do Comité Permanente da Ca
deia Alimentar e da Saúde Animal e concluídos, em
28 de Janeiro de 2011, sob a forma de relatório de
revisão da Comissão sobre a etoxiquina.

(6)

Aquando da avaliação desta substância activa, foram
identificados vários aspectos preocupantes. Em especial,
não foi possível efectuar uma avaliação fiável da exposi
ção dos consumidores, operadores e trabalhadores, de
vido ao carácter limitado do conjunto de dados toxico
lógicos, considerados insuficientes para estabelecer a dose
diária admissível (DDA), a dose aguda de referência
(DAR) e o nível aceitável de exposição do operador
(NAEO). Além disso, os dados apresentados foram insu
ficientes para estabelecer uma definição de resíduo para a
etoxiquina e seus metabolitos. Faltaram ainda dados que
permitissem chegar a conclusões quanto genotoxicidade e
à ecotoxicidade de uma impureza constante das especifi
cações técnicas, que, por razões de confidencialidade, é
referida por impureza 7. Por último, os dados disponíveis
não bastaram para avaliar com rigor os riscos para o
ambiente e para os organismos não visados. Consequen
temente, não foi possível concluir, com base na informa
ção disponível, que a etoxiquina cumpria os critérios para
a sua inclusão no anexo I da Directiva 91/414/CEE.

Considerando o seguinte:
(1)

Os Regulamentos (CE) n.o 1112/2002 (2) e (CE)
n.o 2229/2004 (3) da Comissão definem as normas de
execução da quarta fase do programa de trabalho referido
no artigo 8.o, n.o 2, da Directiva 91/414/CEE e estabele
cem uma lista de substâncias activas a avaliar, com vista
à possível inclusão das mesmas no anexo I da Directiva
91/414/CEE. Esta lista incluía a etoxiquina.

(2)

Em conformidade com artigo 24.o-E do Regulamento
(CE) n.o 2229/2004, o notificador retirou o seu apoio
à inclusão dessa substância activa no anexo I da Directiva
91/414/CEE no prazo de dois meses a contar da recep
ção do projecto de relatório de avaliação. Assim, relati
vamente à não inclusão da etoxiquina, foi adoptada a
Decisão 2008/941/CE da Comissão, de 8 de Dezembro
de 2008, relativa à não inclusão de determinadas subs
tâncias activas no anexo I da Directiva 91/414/CEE do
Conselho e à retirada das autorizações dos produtos fi
tofarmacêuticos que contêm essas substâncias (4).

(3)

Nos termos do disposto no artigo 6.o, n.o 2, da Directiva
91/414/CEE, o notificador inicial (a seguir designado o
«requerente») apresentou novo pedido, solicitando que
fosse aplicado o procedimento acelerado previsto nos
artigos 14.o a 19.o do Regulamento (CE) n.o 33/2008
da Comissão, de 17 de Janeiro de 2008, que estabelece
regras de execução da Directiva 91/414/CEE do Conselho
no que respeita a um procedimento normal e a um
procedimento acelerado de avaliação de substâncias acti
vas abrangidas pelo programa de trabalho referido no
n.o 2 do artigo 8.o dessa directiva mas não incluídas
no seu anexo I (5).

(4)

O pedido foi apresentado à Alemanha, designada Estado-Membro relator pelo Regulamento (CE) n.o 2229/2004.

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

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

230 de 19.8.1991, p. 1.
168 de 27.6.2002, p. 14.
379 de 24.12.2004, p. 13.
335 de 13.12.2008, p. 91.
15 de 18.1.2008, p. 5.

(6) Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos; Conclusion
on the peer review of the pesticide risk assessment of the active
substance ethoxyquin (Conclusões da revisão dos peritos avaliadores
sobre a avaliação dos riscos de pesticidas da substância activa eto
xiquina). EFSA Journal 2010; 8(9):1710. [38 pp.]. doi:10.2903/
j.efsa.2010.1710. Disponível em linha: www.efsa.europa.eu/
efsajournal.htm
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(7)

(8)
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A Comissão convidou o requerente a apresentar as suas
observações sobre os resultados da avaliação dos peritos
avaliadores. Além disso, em conformidade com o
artigo 21.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 33/2008, a
Comissão solicitou ao requerente a apresentação de co
mentários ao projecto de relatório de revisão. Os comen
tários enviados pelo requerente foram objecto de uma
análise atenta.
Contudo, pese embora a argumentação apresentada, não
foram eliminadas as preocupações identificadas, e as ava
liações efectuadas com base nas informações apresenta
das e analisadas nas reuniões de peritos da Autoridade
não demonstraram ser de esperar que, nas condições de
utilização propostas, os produtos fitofarmacêuticos que
contêm etoxiquina satisfaçam, em geral, as condições
definidas no artigo 5.o, alíneas a) e b), do n.o 1 do da
Directiva 91/414/CEE.

(9)

Por conseguinte, a etoxiquina não deve ser incluída no
anexo I da Directiva 91/414/CEE.

(10)

A presente decisão não prejudica a apresentação de um
novo pedido relativo à etoxiquina nos termos do
artigo 6.o, n.o 2, da Directiva 91/414/CEE e do capítulo
II do Regulamento (CE) n.o 33/2008.

4.3.2011

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A etoxiquina não é incluída como substância activa no anexo I
da Directiva 91/414/CEE.
Artigo 2.o
Os Estados-Membros devem assegurar que:
a) As autorizações dos produtos fitofarmacêuticos que contêm
etoxiquina são retiradas até 3 de Setembro de 2011;
b) Não sejam concedidas ou renovadas quaisquer autorizações
relativas a produtos fitofarmacêuticos que contenham etoxi
quina após a data de publicação da presente decisão.
Artigo 3.o
Qualquer período derrogatório concedido pelos Estados-Mem
bros em conformidade com o disposto no artigo 4.o, n.o 6, da
Directiva 91/414/CEE deve ser tão breve quanto possível e
terminar, o mais tardar, em 3 de Setembro de 2012.
Artigo 4.o
No anexo da Decisão 2008/941/CE, é suprimida a entrada
«etoxiquina».
Artigo 5.o

(11)

Por razões de clareza, a entrada relativa à etoxiquina no
anexo da Decisão 2008/941/CE deve ser suprimida.

Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

(12)

Por conseguinte, é adequado
2008/941/CE em conformidade.

Feito em Bruxelas, em 3 de Março de 2011.

(13)

As medidas previstas na presente decisão estão em con
formidade com o parecer do Comité Permanente da Ca
deia Alimentar e da Saúde Animal,

alterar

a

Decisão

Pela Comissão
John DALLI

Membro da Comissão

Índice (continuação)
2011/140/UE:
★

Decisão da Comissão, de 20 de Julho de 2010, relativa ao auxílio estatal C 27/09 (ex N 34/B/09)
Subvenção orçamental para a France Télévisions que a República Francesa tenciona conceder a
favor da France Télévisions [notificada com o número C(2010) 4918] (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

2011/141/UE:
★

Decisão da Comissão, de 1 de Março de 2011, que altera a Decisão 2007/76/CE do Parlamento e
do Conselho que aplica o Regulamento (CE) n.o 2006/2004 do Parlamento e do Conselho
relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação
de defesa do consumidor no que respeita a assistência mútua [notificada com o número
C(2011) 1165] (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

2011/142/UE:
★

Decisão da Comissão, de 3 de Março de 2011, que altera a Decisão 97/80/CE que estabelece as
disposições de aplicação da Directiva 96/16/CE do Conselho, relativa aos inquéritos estatísticos
a efectuar no sector do leite e dos produtos lácteos (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

2011/143/UE:
★

PT

Decisão da Comissão, de 3 de Março de 2011, relativa à não inclusão da etoxiquina no anexo I
da Directiva 91/414/CEE do Conselho e que altera a Decisão 2008/941/CE da Comissão
[notificada com o número C(2011) 1265] (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Texto relevante para efeitos do EEE

71

Preço das assinaturas 2011 (sem IVA, portes para expedição normal incluídos)
Jornal Oficial da União Europeia, séries L + C, só edição impressa 22 línguas oficiais da UE

1 100 EUR por ano

Jornal Oficial da União Europeia, séries L + C, edição impressa +
DVD anual

22 línguas oficiais da UE

1 200 EUR por ano

Jornal Oficial da União Europeia, série L, só edição impressa

22 línguas oficiais da UE

770 EUR por ano

Jornal Oficial da União Europeia, séries L + C, DVD mensal
(cumulativo)

22 línguas oficiais da UE

400 EUR por ano

Suplemento do Jornal Oficial (série S), Adjudicações e Contratos
Públicos, DVD, uma edição por semana

Multilingue:
23 línguas oficiais da UE

300 EUR por ano

Jornal Oficial da União Europeia, série C — Concursos

Língua(s) de acordo com o
concurso

50 EUR por ano

O Jornal Oficial da União Europeia, publicado nas línguas oficiais da União Europeia, pode ser assinado em 22
versões linguísticas. Compreende as séries L (Legislação) e C (Comunicações e Informações).
Cada versão linguística constitui uma assinatura separada.
Por força do Regulamento (CE) n.o 920/2005 do Conselho, publicado no Jornal Oficial L 156 de 18 de Junho
de 2005, nos termos do qual as instituições da União Europeia não estão temporariamente vinculadas à obrigação de redigir todos os seus actos em irlandês nem a proceder à sua publicação nessa língua, os Jornais
Oficiais publicados em irlandês são comercializados à parte.
A assinatura do Suplemento do Jornal Oficial (série S — Adjudicações e Contratos Públicos) reúne a totalidade
das 23 versões linguísticas oficiais num DVD multilingue único.
A pedido, a assinatura do Jornal Oficial da União Europeia dá direito à recepção dos diversos anexos do Jornal
Oficial. Os assinantes são avisados da publicação dos anexos através de um «Aviso ao leitor» inserido no Jornal
Oficial da União Europeia.

Vendas e assinaturas
As subscrições de diversas publicações periódicas pagas, como a subscrição do Jornal Oficial da União Europeia,
estão disponíveis através da nossa rede de distribuidores comerciais, cuja lista está disponível na internet no
seguinte endereço:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_pt.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) oferece acesso directo e gratuito ao direito da União Europeia.
Este sítio permite consultar o Jornal Oficial da União Europeia e inclui igualmente os tratados,
a legislação, a jurisprudência e os actos preparatórios da legislação.
Para mais informações sobre a União Europeia, consultar: http://europa.eu

PT

