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PARECER JURÍDICA 

  
O presente documento tem por objectivo a consulta dos peritos nacionais e de terceiros 
interessados. Trata-se de um documento de trabalho redigido pelos serviços da 
DG Concorrência e não reflecte necessariamente a posição da Comissão Europeia. 
Nem a Comissão Europeia, nem qualquer pessoa agindo em sue nome é responsável pela 
eventual utilização das informações contidas no presente documento e não poderá ser 
reivindicado qualquer direito com base no seu conteúdo. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

1) Objectivo e contexto da proposta 

A fim de assegurar uma supervisão eficaz e simplificar a gestão administrativa, sem 
enfraquecer o controlo da Comissão, o Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho, de 7 de 
Maio de 1998, relativo à aplicação dos artigos 92.º e 93.º do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia a determinadas categorias de auxílios estatais horizontais1, autoriza a 
Comissão a declarar, por meio de regulamentos, que determinadas categorias de auxílios são 
compatíveis com o mercado comum e estão isentas da obrigação de notificação prevista no 
n.º 3 do artigo 88.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia. Trata-se dos auxílios 
de minimis2, dos auxílios a favor das pequenas e médias empresas, da investigação e 
desenvolvimento, da protecção do ambiente, do emprego e da formação e dos auxílios 
respeitantes ao mapa aprovado pela Comissão para cada Estado-membro para a concessão de 
auxílios com finalidade regional. 

No seu Plano de Acção no domínio dos auxílios estatais3, publicado em Junho de 2005, a 
Comissão lançou uma consulta aos terceiros interessados4 e apresentou um roteiro para a 
reforma dos auxílios estatais, que decorrerá no período 2005/2009 e que a Comissão 
conduzirá em estreita cooperação com os Estados-Membros e o conjunto dos meios 
interessados.  

No seu Plano de Acção, a Comissão anunciou designadamente que avaliará a necessidade de 
alargar o âmbito de aplicação do Regulamento n.º 994/98 do Conselho, a fim de habilitar a 
Comissão a conceder uma isenção de notificação a novas categorias de auxílios estatais, 
nomeadamente no domínio da cultura e da conservação do património. Esta necessidade de 
alargar o âmbito de aplicação do actual regulamento de habilitação decorre do relatório de 
avaliação sobre a aplicação do regulamento de habilitação, que a Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho de cinco em cinco anos, em conformidade com o artigo 
5.º do referido regulamento5. Tal relatório põe nomeadamente em evidência a necessidade de 
alargar o âmbito de aplicação dos actuais regulamentos de isenção, a fim de limitar as 
exigências de notificação, procurando ao mesmo tempo que os referidos regulamentos visem 
apenas as categorias de auxílios que não levantam problemas significativos em matéria de 
concorrência.  

Situação dos auxílios estatais nos domínios da cultura e da conservação do património 

O regulamento n.º 994/98 do Conselho habilita nomeadamente a Comissão a adoptar um 
regulamento de isenção para todas as categorias de auxílios estatais a favor das PME. Com 
base nestas disposições, a Comissão poderia por conseguinte estabelecer uma isenção da 

                                                 
1 JO L 142 de 14.5.1998, pp. 1 a 4. 
2 Cuja possibilidade de isenção está prevista no artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 994/98. 
3 Sítio Internet EUR-Lex, 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0107:FIN:PT:HTML 
4 Resultados da consulta sobre o Plano de Acção no domínio dos auxílios estatais – Síntese 

pormenorizada, sítio Web da DG COMP,  
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/consult/saap.pdf 

5 Para a elaboração desse relatório, a Comissão baseou-se em questionários que ilustravam a experiência 
dos Estados-Membros da União e dos Estados da EFTA, bem como nas conclusões da reunião 
multilateral realizada em 27 de Junho de 2006 com as autoridades dos Estados-Membros. O relatório 
foi submetido à apreciação do Comité Consultivo em matéria de auxílios estatais em xx.xx.2006. 
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obrigação de notificação relativamente aos auxílios estatais nos domínios da cultura e da 
conservação do património concedidos a PME. No entanto, a utilidade real de tal regulamento 
de isenção seria limitada, porque os beneficiários dos auxílios estatais, em especial nos 
sectores do cinema e do audiovisual, são frequentemente grandes empresas. Esta situação gera 
um volume de trabalho significativo para a Comissão e para os Estados-Membros embora se 
trate frequentemente de casos de rotina com orçamentos limitados; com efeito, alguns 
pequenos projectos (filmes de carácter individual, com uma forte conotação cultural e de 
orçamento reduzido) podem ser produzidos por uma grande empresa, mas não justificam um 
investimento elevado em recursos por parte da Comissão para o seu controlo. À luz da 
experiência acumulada com o tratamento destas notificações, a Comissão considera que, para 
certos projectos e sob certas condições, estes auxílios deveriam poder estar isentos da 
obrigação de notificação e que, por conseguinte, é conveniente alterar nesse sentido o 
Regulamento n.º 994/98 do Conselho. 

Situação dos auxílios estatais concedidos no quadro de catástrofes naturais 

Pelas mesmas razões acima referidas, o Regulamento n.º 994/98 do Conselho habilita a 
Comissão a dispensar da obrigação de notificação os auxílios estatais concedidos a PME no 
quadro de catástrofes naturais, mas não permite abranger os auxílios concedidos às grandes 
empresas. 

Durante os últimos anos, verificaram-se várias inundações de grande dimensão na Europa que 
impuseram uma intervenção financeira dos Estados-Membros. Em situação idêntica, é 
importante que os Estados-Membros possam adoptar e desembolsar rapidamente os auxílios 
às empresas em causa. A obrigação de notificação prévia implica, por um lado, encargos 
administrativos importantes para os serviços da Comissão e para os Estados-Membros e, por 
outro, prazos insusceptíveis de serem encurtados para o pagamento dos auxílios às empresas 
em causa. Ora, de acordo com a experiência adquirida no tratamento destas notificações, os 
riscos de distorções sérias da concorrência são limitados.  

Geralmente, os auxílios concedidos às grandes empresas podem provocar distorções da 
concorrência mais graves e as dificuldades financeiras decorrentes de catástrofes naturais são 
normalmente menos graves para estas do que para as PME. No entanto, se os auxílios forem 
bem definidos, se se limitarem aos prejuízos materiais provocados pela catástrofe natural e se 
o seu montante for verificado por uma entidade independente, parece justificar-se uma 
isenção da obrigação de notificação. Consequentemente, o Regulamento n.° 994/98 do 
Conselho deve ser alterado, a fim de abranger igualmente estas categorias de auxílios estatais. 

Situação dos auxílios estatais no sector agrícola 

O artigo 36.º do Tratado CE prevê que as regras de concorrência só são aplicáveis à produção 
e ao comércio dos produtos agrícolas, também designados produtos do Anexo 1, na medida 
em que tal seja determinado pelo Conselho. Contrariamente ao que acontece noutros sectores, 
os poderes da Comissão para controlar os auxílios estatais no sector agrícola não decorrem 
por conseguinte directamente do Tratado, mas sim da legislação adoptada pelo Conselho a 
título do artigo 37.º e estão sujeitos às restrições eventualmente estabelecidas pelo Conselho. 
Contudo, todos os regulamentos que criam as organizações comuns de mercado prevêem na 
prática a aplicação das regras em matéria de auxílios estatais dos artigos 87.º a 89.º do Tratado 
aos produtos em causa. Consequentemente, é adequado aplicar as regras processuais dos 
outros sectores ao sector agrícola .  
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O Regulamento n.° 994/98 do Conselho habilita nomeadamente a Comissão a isentar da 
obrigação de notificação os auxílios estatais no domínio da produção, transformação e 
comercialização de produtos agrícolas concedidos a PME na acepção do Regulamento (CE) 
n.° 1/2004 da Comissão de 23 de Dezembro de 20036, actualmente em fase de revisão. No 
entanto, este último regulamento não permite abranger os auxílios concedidos às empresas 
que excedem a dimensão das pequenas e médias empresas. A experiência adquirida neste 
domínio mostrou que a Comissão recebe numerosas notificações de auxílios estatais agrícolas 
a favor de empresas que não são PME, que não podem beneficiar da isenção da obrigação de 
notificação, embora o orçamento do auxílio seja limitado. Consequentemente, o Regulamento 
n.° 994/98 do Conselho deveria ser alterado, a fim de abranger igualmente estas categorias de 
auxílios estatais. 

Situação dos auxílios estatais de natureza social no domínio dos transportes 

O n.º 2, alínea a), do artigo 87.º admite como compatíveis com o mercado comum os auxílios 
de natureza social atribuídos a consumidores individuais, com a condição de serem 
concedidos sem qualquer discriminação relacionada com a origem dos produtos. 

Na última década, a Comissão registou um forte aumento das notificações de auxílios de 
natureza social no domínio dos transportes, o que provocou uma carga administrativa 
crescente para os serviços da Comissão e dos Estados-Membros. No entanto, à luz da sua 
experiência7 em matéria de auxílios de natureza social no domínio dos transportes, a 
Comissão verifica que, na medida em que o princípio de não discriminação foi respeitado em 
relação à origem dos produtos ou serviços e à escolha das categorias de consumidores 
beneficiários, esses projectos não levantaram dificuldades particulares. Por conseguinte, a 
Comissão considera que, sob certas condições, estes auxílios deveriam poder ser isentos da 
obrigação de notificação, inclusivamente em relação às grandes empresas, e que convém 
consequentemente alterar neste sentido o Regulamento (CE) n.° 994/98. 

Disposições relativas à transparência 

No seu Plano de Acção no domínio dos auxílios estatais, a Comissão anunciou a sua intenção 
de reforçar a transparência no domínio dos auxílios estatais, evitando ao mesmo tempo 
formalidades administrativas inúteis e assegurando um controlo efectivo dos casos 
susceptíveis de falsear de forma mais grave a concorrência. O relatório de avaliação da 
Comissão sobre a aplicação do regulamento de habilitação mostra igualmente a vontade dos 
Estados-Membros de que a introdução dos regulamentos de isenção não seja acompanhada de 
uma carga administrativa excessiva.  

Sobre esta questão, n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento n.° 994/98 prevê nomeadamente que "a 
partir do início da aplicação de regimes de auxílios, ou de auxílios individuais concedidos fora 
de um regime, que sejam isentos por força dos referidos regulamentos, os Estados-Membros 
transmitirão à Comissão, para ser publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, 
um resumo das informações relativas a esses regimes de auxílio, ou os casos de auxílios 
individuais que não resultem de um regime de auxílio isento”.  

                                                 
6 JO L 1 de 3/1/2004, p. 1. 
7 Decisões da Comissão de 29.7.1998 relativas às compensações ao transporte aéreo dos residentes dos 

arquipélagos das Canárias (N 387/1998) e das Baleares (N 386/1998 
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A publicação destes resumos no JO era o meio mais adequado no momento da adopção do 
Regulamento n.° 994/98 em 1998. Todavia, tendo em conta, por um lado, o aumento 
significativo das versões linguísticas na sequência dos diferentes alargamentos e, por outro, o 
desenvolvimento de novos meios de comunicação electrónica, a Comissão considera que uma 
publicação destes resumos no sítio Internet da Comissão permitiria aumentar a transparência e 
acelerar os prazos de publicação, reduzindo ao mesmo tempo a carga administrativa. 
Actualmente, é mais fácil para os terceiros interessados, nomeadamente as empresas, 
consultar o sítio Internet da Comissão do que o JO para tomar conhecimento das informações 
recentes em matéria de auxílios estatais. 

A obrigação de publicação no JO dos resumos acima referidos deveria consequentemente ser 
substituída por uma obrigação de publicação no sítio Internet da Comissão. 

Disposições relativas ao controlo 

O n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento n.° 994/98 estabelece que "os Estados-membros 
procederão ao registo e compilação de todas as informações relativas à aplicação das isenções 
por categoria. Se a Comissão dispuser de elementos que suscitem dúvidas quanto à correcta 
aplicação de um dado regulamento de isenção, os Estados-Membros comunicarão todas as 
informações que aquela considerar necessárias para avaliar a conformidade dos auxílios com 
o referido regulamento”.  

Tal como anunciado no Plano de acção no domínio dos auxílios estatais, a Comissão deseja 
alargar sensivelmente o âmbito de aplicação dos regulamentos de isenção e limitar assim as 
formalidades administrativas dos Estados-Membros relacionadas com as notificações. 
Contudo, a não notificação implica que a Comissão não tem conhecimento dos auxílios antes 
da sua concessão. Assim, é conveniente que a Comissão possa efectuar um controlo a 
posteriori proporcional, mas eficaz, a fim de garantir que as disposições relevantes do direito 
comunitário foram de facto respeitadas. Deve, nomeadamente, existir a possibilidade de estes 
controlos serem efectuados de forma aleatória nos diferentes domínios de actividade 
abrangidos pelos regulamentos de isenção. A eficácia destes controlos exige que a Comissão 
possa pedir informações aos Estados-Membros sobre a conformidade de certos auxílios, sem 
dispor previamente de elementos que suscitam dúvidas sobre a correcta aplicação de um 
regulamento.  

A Comissão considera por conseguinte que as disposições acima referidas do n.º 3 do artigo 
3.º deveriam ser alteradas nesse sentido. 

O n.º 4 do artigo 3.º do Regulamento n.º 994/98 estabelece designadamente que “os 
Estados-Membros comunicarão à Comissão, pelo menos uma vez por ano, um relatório sobre 
a aplicação das isenções por categoria, de acordo com os requisitos específicos da Comissão, 
de preferência sob forma informatizada”. Tendo em conta o desenvolvimento dos novos 
meios de comunicação electrónica, a Comissão é da opinião que o envio sob forma 
electrónica constitui actualmente o meio mais rápido e mais eficaz para transmitir o referido 
relatório à Comissão. 

A possibilidade de os Estados-Membros comunicarem o referido relatório anual sob forma 
electrónica, de acordo com as modalidades especificadas pela Comissão, deveria ser 
consequentemente substituída pela obrigação de utilizar a forma electrónica para transmitir à 
Comissão o relatório acima referido. 
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Disposições relativas ao procedimento para a adopção de regulamentos de isenção pela 
Comissão 

Em conformidade com as disposições do artigo 8.º do Regulamento n.° 994/98, antes de 
adoptar um regulamento de isenção, a Comissão deve: 

- consultar o Comité Consultivo em matéria de auxílios estatais sobre um projecto do 
diploma; 

- publicar o projecto para permitir que os terceiros apresentem as suas observações num prazo 
que não pode ser inferior a um mês; 

- consultar uma segunda vez o Comité Consultivo em matéria de auxílios estatais sobre o 
projecto. 

A consulta do comité terá lugar no decurso de uma reunião a realizar, o mais tardar, dois 
meses após o envio dos documentos aos Estados-Membros. Este prazo pode ser reduzido no 
caso da segunda consulta, bem como em caso de urgência e de simples prorrogação de um 
regulamento.  

No seu Plano de Acção no domínio dos auxílios estatais, a Comissão anunciou nomeadamente 
a sua vontade de reduzir a burocracia, assim como o número de auxílios a notificar e de 
acelerar o processo de tomada de decisão. Neste contexto, afigura-se necessária uma 
simplificação do processo, garantindo ao mesmo tempo uma plena cooperação com os 
Estados-Membros.  

A organização obrigatória de duas reuniões com os representantes dos Estados-Membros, 
prevista pelo regulamento actual, implica uma certa morosidade e um custo financeiro 
importante.  

A organização de reuniões não parece necessária no caso da simples prorrogação de um 
regulamento existente ou da introdução de alterações de reduzida importância, como a 
adaptação a novos instrumentos jurídicos, a revogação de disposições que se tornaram 
obsoletas, a actualização de instrumentos de controlo, etc. Nesse caso, propõe-se a supressão 
da realização de uma reunião antes da publicação de um projecto para a apresentação de 
observações. Após a análise das observações recebidas na sequência da publicação do 
projecto, é necessária uma consulta aos Estados-Membros, mas não a organização de uma 
reunião. Propõe-se que a referida reunião seja substituída por uma consulta por escrito aos 
Estados-Membros. No entanto, afigura-se justificado prever a possibilidade de realizar-se uma 
reunião se a maioria dos Estados-Membros assim o solicitar.  

No caso de adopção de um novo regulamento ou de alterações substanciais, a realização de 
uma primeira reunião com os Estados-Membros antes da publicação de um projecto deveria 
ser igualmente suprimida. Após a análise das observações recebidas na sequência da 
publicação do projecto, é necessária uma consulta aos Estados-Membros. Convém prever 
igualmente a possibilidade da realização de uma segunda reunião se a maioria dos Estados-
Membros assim o solicitar. 

A fim de aumentar a transparência, a Comissão considera igualmente necessário publicar 
todos os projectos no seu sítio Internet para que todos os terceiros interessados possam 
eventualmente apresentar as observações que considerem úteis. Os projectos devem ser 
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enviados aos Estados-Membros por via electrónica, a fim de acelerar a transmissão das 
informações. 

Coerência com outras políticas e objectivos da União 

A presente proposta está em conformidade com os objectivos gerais da União, que visam 
nomeadamente a realização da estratégia de Lisboa. Com efeito, esta proposta inscreve-se no 
âmbito da reforma dos auxílios estatais a realizar durante o período 2005/2009, que dá 
resposta aos novos desafios colocados pelo novo impulso dado à estratégia de Lisboa. No seu 
Plano de Acção no domínio dos auxílios estatais, a Comissão expôs os princípios de base 
desta reforma dos auxílios estatais e precisou nomeadamente a forma como se propunha 
utilizar as regras em matéria de auxílios estatais do Tratado CE para incentivar os Estados-
Membros a contribuírem para a estratégia para o crescimento e o emprego.  

Para realizar os objectivos da estratégia para o crescimento e o emprego, a Comissão 
propõe-se designadamente simplificar e racionalizar as regras actuais e reduzir a burocracia, 
por forma a diminuir o número de auxílios a notificar e acelerar o processo de decisão. Neste 
contexto, a presente proposta é plenamente coerente com o objectivo de legislar melhor. 

Aspectos jurídicos 

• Base jurídica 

A presente proposta tem por base jurídica o artigo 89.º do Tratado CE, que autoriza o 
Conselho a adoptar todos os regulamentos adequados com vista, designadamente, a fixar as 
condições de aplicação do n.º 3 do artigo 88.º e as categorias de auxílios que ficam 
dispensadas desse procedimento. O Conselho deve deliberar por maioria qualificada, sob 
proposta da Comissão e após consulta do Parlamento Europeu. 

• Subsidiariedade e proporcionalidade 

A proposta refere-se a um domínio da exclusiva competência da Comunidade, pelo que não é 
aplicável o princípio da subsidiariedade. 

A presente iniciativa não vai além do necessário para alcançar o seu objectivo, 
conformando-se por conseguinte com o princípio da proporcionalidade. 

• Escolha dos instrumentos 

Instrumento proposto: Regulamento. 

O regulamento é o único instrumento jurídico adequado para alterar o Regulamento (CE) n.° 
994/98 relativo à aplicação dos artigos 92.º e 93.º do Tratado que institui a Comunidade 
Europeia a determinadas categorias de auxílios estatais horizontais. 

2) Incidência orçamental 

A presente proposta não tem incidência no orçamento comunitário. 
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Proposta de 

REGULAMENTO DO CONSELHO 

que altera o Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho, de 7 de Maio de 1998, relativo à 
aplicação dos artigos 92.º e 93.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia a 

determinadas categorias de auxílios estatais horizontais 

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente, o artigo 89.º, 

Tendo em conta a proposta da Comissão8, 

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu9, 

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu10, 

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões11, 

Considerando o seguinte: 

(1) O Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho, de 7 de Maio de 1998, relativo à 
aplicação dos artigos 92.º e 93.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia a 
determinadas categorias de auxílios estatais horizontais12 autoriza a Comissão a 
declarar, através de regulamentos, que certas categorias de auxílios estatais são 
compatíveis com o mercado comum e não sujeitas à obrigação de notificação. É o 
caso, nomeadamente, dos auxílios a favor das pequenas e médias empresas.  

(2) Na ausência de um regulamento de isenção, os Estados-Membros devem actualmente 
notificar à Comissão os projectos de auxílios estatais no domínio da cultura e da 
conservação do património. À luz da experiência adquirida pela Comissão, afigura-se 
que tais notificações dizem geralmente respeito a projectos que não levantam 
dificuldades significativas em termos de política dos auxílios estatais. Relativamente a 
certos projectos e sob certas condições, as propostas de auxílios poderiam por 
conseguinte ser isentas da obrigação de notificação. 

(3) O Regulamento (CE) n.° 994/98 habilita a Comissão a tornar isentos da obrigação de 
notificação os auxílios no domínio da cultura e da conservação do património, 
unicamente quando são concedidos às pequenas e médias empresas. Ora, os 
beneficiários dos auxílios neste domínio, nomeadamente no sector do cinema e do 

                                                 
8 JO C […] de […], p. […]. 
9 JO C […] de […], p. […]. 
10 JO C […] de […], p. […]. 
11 JO C […] de […], p. […]. 
12 JO L 142 de 14.5.1998, pp. 1-4. 
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audiovisual, são frequentemente grandes empresas, embora os pequenos projectos 
(filmes de carácter individual, de forte conotação cultural e de baixo orçamento), ainda 
que produzidos por uma grande empresa, não justificam um investimento elevado de 
recursos por parte da Comissão para o seu controlo. A fim de evitar procedimentos de 
notificação de auxílios estatais inúteis e permitir à Comissão concentrar-se nos tipos 
de auxílios estatais que falseiam de forma mais grave a concorrência, é conveniente 
por conseguinte alargar o âmbito de aplicação do Regulamento (CE) n.° 994/98 aos 
auxílios a favor da promoção da cultura e da conservação do património.  

(4) Na ausência de um regulamento de isenção, os Estados-Membros devem igualmente 
notificar à Comissão os projectos de auxílios estatais no caso de catástrofes naturais. À 
luz da experiência adquirida pela Comissão, afigura-se que tais notificações dizem 
geralmente respeito a projectos que não levantam dificuldades significativas em 
termos de política dos auxílios estatais. Além disso, as empresas atingidas por tais 
catástrofes encontram-se frequentemente em situação económica muito difícil, que 
exige uma intervenção rápida dos Estados-Membros. Consequentemente, justifica-se 
que os referidos projectos de auxílio possam ser, sob certas condições, isentos da 
obrigação de notificação. 

(5) O Regulamento (CE) n.° 994/98 habilita a Comissão a isentar da obrigação de 
notificação os auxílios no domínio das catástrofes naturais, unicamente quando são 
concedidos às pequenas e médias empresas. Ora, no caso de catástrofes naturais, os 
Estados-Membros criam em geral regimes de auxílios que abrangem todas as 
empresas. Além disso, muito embora os auxílios às grandes empresas sejam 
geralmente susceptíveis de provocar distorções da concorrência mais graves do que os 
auxílios às pequenas e médias empresas, tais auxílios podem, no entanto, ser isentos da 
obrigação de notificação sob certas condições, estabelecidas para evitar a concessão de 
auxílios não justificados. Assim, é conveniente alargar o âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) n.° 994/98 aos auxílios destinados a remediar os danos causados 
por calamidades naturais. 

(6) O regulamento (CE) n.° 994/98 habilita nomeadamente a Comissão a isentar da 
obrigação de notificação os auxílios estatais no domínio da produção, transformação e 
comercialização de produtos agrícolas concedidos a PME na acepção do Regulamento 
(CE) n.° 1/2004 da Comissão de 23 de Dezembro de 200313, actualmente em fase de 
revisão. No entanto, este último regulamento não permite abranger os auxílios 
concedidos às empresas que excedem a dimensão das pequenas e médias empresas. A 
experiência adquirida neste domínio mostrou que a Comissão recebe numerosas 
notificações de auxílios estatais agrícolas a favor de empresas que não são PME, que 
não podem beneficiar da isenção da obrigação de notificação, embora o orçamento do 
auxílio seja limitado. Consequentemente, o Regulamento (CE) n.° 994/98 deve ser 
alterado, a fim de abranger igualmente estas categorias de auxílios estatais. 

(7) Na ausência de um regulamento de isenção, os Estados-Membros devem igualmente 
notificar à Comissão os projectos de regime de auxílios de natureza social, 
nomeadamente no domínio dos transportes. Ora, na medida em que o princípio de não 
discriminação tenha sido respeitado em relação à origem dos produtos ou serviços e à 
escolha das categorias de consumidores beneficiários, a experiência adquirida neste 

                                                 
13 JO L 1 de 3/1/2004, p. 1. 
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sector mostra que tais projectos não levantam dificuldades particulares. 
Consequentemente, é conveniente alargar o âmbito de aplicação do Regulamento (CE) 
n.° 994/98, a fim de facilitar a aplicação, sob certas condições, de regimes de auxílios 
de natureza social no domínio dos transportes.  

(8) A publicação dos resumos referidos no n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.° 
994/98 é necessária para garantir a transparência das medidas adoptadas pelos 
Estados-Membros e a sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias 
constituía o meio mais eficaz no momento da adopção desse regulamento. No entanto, 
tendo em conta o desenvolvimento dos novos meios de comunicação electrónica, 
afigura-se que a publicação destes resumos no sítio Internet da Comissão constituiria 
um meio mais rápido e mais eficaz e aumentaria a transparência em benefício dos 
terceiros interessados. Por conseguinte, é conveniente substituir a publicação dos 
referidos resumos no Jornal Oficial das Comunidades Europeias por uma publicação 
no sítio Internet da Comissão.  

(9) As informações visadas no n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.° 994/98 são 
necessárias para que a Comissão possa, designadamente, proceder ao exame 
permanente dos regimes de auxílios existentes nos Estados-Membros, em 
conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 88.º do Tratado. O alargamento 
substancial do âmbito de aplicação dos regulamentos de isenção limita o controlo 
a priori da Comissão e implica que esta possa proceder a controlos a posteriori mais 
eficazes, a fim de velar pelo respeito do direito comunitário. Por forma a garantir a 
eficácia destes controlos, é conveniente autorizar a Comissão a pedir informações aos 
Estados-Membros sobre a conformidade de certos auxílios, sem necessariamente 
dispor previamente de elementos que suscitem dúvidas sobre a correcta aplicação de 
um regulamento. 

(10) Em conformidade com o n.º 4 do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.° 994/98, os 
Estados-Membros devem transmitir à Comissão um relatório sobre a aplicação das 
isenções por categoria. Tendo em conta o desenvolvimento dos novos meios de 
comunicação electrónica, afigura-se actualmente mais rápido e mais eficaz que o 
referido relatório seja transmitido por via electrónica, de acordo com modalidades 
estabelecidas pela Comissão. 

(11) À luz da experiência adquirida na adopção de regulamentos de isenção, é conveniente 
alterar o procedimento previsto no artigo 8.º do Regulamento (CE) n.° 994/98, de 
modo a reduzir a sua duração e permitir uma revisão regular dos regulamentos de 
isenção em função da evolução económica e jurídica. No caso de simples prorrogação 
de um regulamento ou de alterações de reduzida importância, não parece necessária a 
consulta do Comité Consultivo antes da publicação de um projecto. Na sequência da 
publicação de um projecto, é conveniente prever a consulta do Comité Consultivo por 
escrito. Todavia, a pedido da maioria dos Estados-Membros deverá ser possível 
realizar uma reunião. 

(12) No caso da adopção de um novo regulamento ou da introdução de alterações 
substanciais, a consulta do Comité Consultivo antes da publicação de um projecto 
deve ser igualmente suprimida. Na sequência da publicação de um projecto, é 
conveniente manter o requisito de uma reunião do Comité Consultivo e prever a 
realização de uma segunda reunião a pedido de uma maioria dos Estados-Membros. 
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(13) Consequentemente, o Regulamento (CE) n.º 994/98 deve ser alterado em 
conformidade, 

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.º 

O Regulamento (CE) n.° 994/98 é alterado do seguinte modo: 

1) Ao n.º 1, alínea a), do artigo 1.º, são acrescentadas as seguintes subalíneas v),vi e vii): 

«v) da promoção da cultura e da conservação do património; 

vi) das medidas destinadas a remediar os danos causados por calamidades naturais; 

vii) da produção, transformação e comercialização dos produtos agrícolas.» 

2) Ao n.º 1 do artigo 1.º é acrescentada uma línea c): 

« c) os auxílios de natureza social no domínio dos transportes.» 

3) Os nos 2, 3 e 4 do artigo 3.º passam a ter a seguinte redacção: 

« 2. A partir do início da aplicação de regimes de auxílios, ou de auxílios individuais 
concedidos fora de um regime, que sejam isentos por força dos referidos regulamentos, os 
Estados-Membros transmitirão à Comissão, por via electrónica de acordo com as modalidades 
definidas pela Comissão, um resumo das informações relativas a esses regimes de auxílio, ou 
os casos de auxílios individuais que não resultem de um regime de auxílio isento, com vista à 
sua publicação no sítio Internet da Comissão na sua língua de origem.  

3. Os Estados-membros procederão ao registo e compilação de todas as informações 
relativas à aplicação das isenções por categoria. A pedido da Comissão, os Estados-Membros 
comunicarão todas as informações que aquela considerar necessárias para avaliar a 
conformidade de um auxílio ou de um regime de auxílios com o referido regulamento. 

4. Os Estados-membros comunicarão à Comissão, pelo menos uma vez por ano, um 
relatório, por via electrónica, sobre a aplicação das isenções por categoria, de acordo com as 
modalidades definidas pela Comissão. A Comissão facultará esses relatórios a todos os 
Estados-Membros. O Comité Consultivo previsto no artigo 7.º debaterá e avaliará esses 
relatórios uma vez por ano.» 

4) O artigo 8.º passa a ter a seguinte redacção: 

« 1. A Comissão consultará o Comité Consultivo em matéria de auxílios antes de adoptar 
um regulamento. 

2. a) Quando a Comissão se propuser adoptar ou alterar um regulamento, a consulta do 
comité terá lugar durante uma reunião realizada a convite da Comissão. Ao convite serão 
anexados os projectos e os documentos a analisar. No decurso dessa reunião, pode ser prevista 
uma segunda consulta do comité a pedido de uma maioria simples dos membros do comité. 
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2. b) Quando a Comissão se propuser prorrogar a validade de um regulamento ou adoptar 
alterações de reduzida importância, convidará os membros do Comité Consultivo a apresentar 
as suas observações escritas no prazo de um mês. Ao convite serão anexados os projectos e os 
documentos a analisar. No entanto, a pedido de uma maioria simples dos membros do comité, 
será organizada uma reunião. 

3) Quando for solicitada, a reunião do Comité Consultivo não terá lugar antes de terem 
decorrido, no mínimo, dois meses após o envio da convocatória. Este prazo é reduzido para 
um mês no caso das consultas referidas na alínea b) do n.º 2 ou a pedido de uma maioria 
simples dos membros do comité; em caso de urgência, o prazo pode ser igualmente reduzido. 

4. No momento da realização de reuniões, o representante da Comissão submeterá à 
apreciação do comité um projecto das medidas a tomar. O comité emitirá o seu parecer, se 
necessário procedendo a votação. 

5. O parecer será exarado em acta, em caso da realização de reuniões, ou será objecto de uma 
nota de síntese, em caso de consultas por escrito; além disso, cada Estado-membro tem o 
direito de solicitar que a sua posição conste da acta ou da referida nota de síntese. O Comité 
Consultivo pode recomendar a publicação desse parecer no Jornal Oficial das Comunidades 
Europeias. 

6. A Comissão tomará na melhor conta o parecer emitido pelo comité. O comité será por ela 
informado do modo como esse parecer foi tomado em consideração.» 

Artigo 2.º 

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

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

Feito em Bruxelas, em […] 

 Pelo Conselho 
 O Presidente 
 […] 
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ANEXO 

.  


