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Jornal Oficial das Comunidades Europeias

I
(Comunicações)

CONSELHO
Comunicação do Conselho
m /C 187/01 )

Uma vez que o Reino de Espanha depositou, em 2 de Junho de 1993, o instrumento de ratifi
cação da Convenção relativa à adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa à
Convenção sobre a lei aplicável às obrigações contratuais, assinada no Funchal em 18 de Maio
de 1992 ('), esta entrará em vigor em 1 de Setembro de 1993, nos termos do n? 1 do artigo 5?,
para as relações entre o Reino dos Pasíses Baixos, que já depositou o seu instrumento de
ratificação, e o Reino de Espanha.
O JO n? L 333 de 18 . 11 . 1992.

Comunicação do Conselho
(93/C 187/02)

Tendo sido depositado pelo Reino dos Países Baixos em nome das Antilhas Holandesas e
Aruba, em 24 de Maio de 1993, o instrumento de ratificação da Convenção sobre a lei aplicá
vel às obrigações contratuais, aberta à assinatura em Roma, em 19 de Junho de 1980 O , esta
convenção entrará em vigor no dia 1 de Agosto de 1993 para as Antilhas Holandesas e Aruba,
nos termos do n? 2, alínea c), do artigo 27? e n? 2 do artigo 29?
O JO n? L 266 de 9. 10. 1980.

N? C 187 / 1
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COMISSÃO
ECU (')

8 de Julho de 1993
(93 /C 187/03)

Montante na moeda nacional para uma unidade :
Franco belga e

Franco luxemburguês
Coroa dinamarquesa
Marco alemão

40, 2753
7,53803
1,95509

Dracma grega

267,102

Peseta espanhola

149,659

Franco francês

6,63709

Libra irlandesa

0,804662

Lira italiana

Florim neerlandês

Escudo português
Libra esterlina

1791,52
2,19806
186,672

0,767686

Dólar dos Estados Unidos

1,14769

Dólar canadiano

1,47478

Iene japonês

124,467

Franco suíço

1,73588

Coroa norueguesa

8,30985

Coroa sueca

9,07765

Marco finlandês

6,54642

Xelim austríaco

13,7619

Coroa islandesa

81,8073

Dólar australiano

1,68530

Dólar neozelandês

2,09624

A Comissão dispõe actualmente de um telex de resposta automática que dá a cotação das moedas mais
importantes. Este serviço funciona diariamente das 15 h 30 m às 13 h do dia seguinte.
Procedimento de utilização :
— chamar o telex n? 23789 em Bruxelas,

— dar o seu próprio número de telex,
— introduzir o código «cccc» que acciona o disparo do sistema de resposta automática, o qual transmite a
seguir as cotações do ecu,

— não interromper a transmissão cujo término será automaticamente assinalado pelo código «ffff».
Nota : A Comissão dispõe igualmente de um telex com respondedor automático (com o n? 21791 ) e uma

telecopiadora com respondedor automático (com o n? 296 10 97) que fornecem dados diários relati

vos ao cálculo das taxas de conversão aplicáveis no âmbito da política agrícola comum.

(') Regulamento (CEE) n? 3180/78 do Conselho, de 18 de Dezembro de 1978 (JO n? L 379 de
30. 12. 1978, p. 1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1971 /89
(JO n? L 189 de 4. 7. 1989, p. 1 ).

Decisão 80/ 1184/CEE do Conselho, de 18 de Dezembro de 1980 (Convenção de Lomé) (JO n? L 349
de 23 . 12 . 1980, p. 34).

Decisão n? 3334/80/CECA da Comissão, de 19 de Dezembro de 1980 (JO n? L 349 de 23. 12. 1980,
p. 27).

Regulamento Financeiro de 16 de Dezembro de 1980, relativo ao orçamento geral das Comunidades
Europeias (JO n? L 345 de 20. 12. 1980, p. 23).

Regulamento (CEE) n? 3308/80 do Conselho, de 16 de Dezembro de 1980 (JO n? L 345 de 20. 12.
1980, p. 1 ).

Decisão do Conselho dos Governadores do Banco Europeu de Investimento de 13 de Maio de 1981
(TO n? L 311 de 30. 10. 1981 , p. 1 ).
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Anúncio relativo à caducidade iminente de uma medida anti-dumping
m/C 187/04)

1.

A Comissão comunica que, salvo se for dado início a um reexame de acordo com o

processo abaixo estabelecido, a medida anti-dumping a seguir enumerada caducará no prazo de

seis meses como previsto no artigo 15? do Regulamento (CEE) n? 2423/88 do Conselho, de
11 de Julho de 1988, relativo à defesa contra as importações que são objecto de dumping por
parte de países não membros da Comunidade Económica Europeia (l).
2 . Processo

Uma parte interessada pode apresentar um pedido por escrito no sentido de se proceder a um
reexame. O pedido deve conter elementos de prova suficientes de que a caducidade da medida
conduzirá novamente a um prejuízo ou a uma ameaça de prejuízo. Além disso, as partes inte
ressadas podem apresentar as suas observações por escrito e solicitar serem ouvidas oralmente

pela Comissão, desde que considerem que são susceptíveis de serem afectadas pelo resultado do
processo e que existem razões especiais pelas quais deviam ser ouvidas.
3 . Prazo

Os pedidos de reexame de uma parte interessada e todos os pedidos de audição deverão ser
enviados por escrito à Comissão das Comunidades Europeias, Direcção-Geral das Relações
Externas (Divisão I-C-2), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelas (2), onde deverão chegar no
prazo máximo de 30 dias a contar da data da publicação do presente anúncio.
Caso um pedido de reexame não seja recebido na forma adequada dentro do prazo acima
estabelecido, a Comissão pode não considerar o pedido, caducando, nesse caso, a medida em
questão automaticamente, em conformidade com o n? 1 do artigo 15? do regulamento referido
supra.

4. Quando a Comissão tiver a intenção de proceder a um reexame da medida, publicará
para este efeito um aviso no Jornal Oficial das Comunidades Europeias antes do final do prazo
de cinco anos correspondente. A medida manter-se-á em vigor na pendência do resultado do
reexame .

5.

O presente anúncio é publicado nos termos do n? 2 do artigo 15? do regulamento acima

referido.

Produto

Impressoras de

Pais de origem ou
de exportação

Japão

Medida

Direito

caracteres totalmente

formados por impactos
sucessivos (de
margarida)

O JO n? L 209 de 2. 8. 1988, p. 1 .
O Telex COMEU B 21877 ; telefax (32-2) 295 65 05 .

Referência

Regulamento (CEE) n? 34/89
JO n? L 5 de 7. 1 . 1989

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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Não oposição a uma operação de concentração notificada
(Processo n? IV/M.326 — Toyota Motor Corp./Walter Frey/Toyota France)
(93/C 187/05)

Em 1 de Julho de 1993, a Comissão decidiu não se opor à concentração notificada acima refe
rida e declará-la compatível com o mercado comum. Esta decisão é tomada com base no n? 1 ,
alínea b), do artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 4064/89 do Conselho ('). Os terceiros que
demonstrem um interesse suficiente podem obter uma cópia desta decisão, enviando um pedido
escrito para :
Comissão das Comunidades Europeias,
Direcção-Geral da Concorrência (DG IV),
Task Force Concentrações,
Avenue de Cortenberg 150,
B-1049 Bruxelas,

[telecópia : (32 2) 296 43 01 ].
(') JO n? L 395 de 30. 12. 1989, p. 1 , e JO n? L 257 de 21 . 9. 1990, p. 13 (rectificação).

Autorização de auxílios concedidos pelos Estados no âmbito das disposições dos artigos 92? e
93? do Tratado CEE

A respeito dos quais a Comissão não levanta objecções
(93 /C 187/06)

Data de adopção : 4. 3 . 1993
Estado-membro : Alemanha (Baixa Saxónia)

— os auxílios serão apenas concedidos para máquinas
utilizadas para efeitos de conservação da natureza e
manutenção da paisagem

Número do auxilio : 538 /92

Título : Medidas a favor da protecção da natureza e da
conservação da paisagem

Data de adopção : 15 . 6 . 1993
Estado-membro : Alemanha

Objectivo : Manutenção de uma paisagem típica e protec
ção da natureza para as colectividades e, excepcional
mente, para os agricultores

Número do auxílio : N 226 /93

Base legal : Richtlinie über Maßnahmen für Naturschutz
und Landschaftspflege

Base legal : Richtlinie zur Ausführung des Titels VII der
Verordnung (EWG) Nr. 4028 / 86 des Rates vom 18 . De

Objectivo : Medidas destinadas a adaptar as capacidades
de produção no sector da pesca marítima

zember 1986 über Gemeinschaftsmaßnahmen zur Ver

Orçamento : 1992 : 6 milhões de ecus ; 1993 : 6,7 milhões
de ecus

besserung und Anpassung der Strukturen im Bereich der
Fischerei und der Aquakultur (Richtlinie «Anpassung der
Kapazitäten» vom 13 . Juni 1991 , geändert am 5 . Juni

Intensidade do montante do auxílio : Compra de terras
(biótipos) e medidas para restabelecimento e manutenção
de sebes, matas, árvores, etc.: até 80 % ; compra de má
quinas especiais : 20 °/o

Orçamento : 1993 : 19,75 milhões de marcos alemães

Duração : Dois anos

em conformidade com o disposto no Regulamento
(CEE) n? 4028 / 86, com a redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 3944/90

Condições : A Comissão tomou nota de que as autorida
des alemãs declararam que :
— só em casos excepcionais os operadores privados po
derão receber auxílios,

1992)

Intensidade do montante do auxílio : O montante é fixado

Duração : Indeterminada

Condições : As previstas nos artigos 23? a 26? e nos
anexos IV e V do Regulamento (CEE) n? 4028 / 86

N? C 187 / 5
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II

(Actos preparatórios)

COMISSÃO
Proposta alterada de directiva do Conselho relativa ao destacamento de trabalhadores no âm
bito da prestação de serviços 0)
(93 /C 187/07)

COM(93) 225 final — SYN 346

(Apresentada pela Comissão, em 16 de Junho de 1993, em conformidade com o n°. 3 do artigo 149!
do Tratado CEE )

o TO n? C 225 de 30. 8 . 1991 , p. 6.

PROPOSTA ORIGINAL

PROPOSTA ALTERADA

Proposta de directiva do Conselho relativa ao destaca
mento de trabalhadores no âmbito da prestação de servi

Proposta alterada de directiva do Conselho relativa ao
destacamento de trabalhadores no âmbito da prestação de

ços

serviços

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o n? 2 do seu
artigo 57? e o seu artigo 66?,

Inalterado

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Em cooperação com o Parlamento Europeu,
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e So
cial,

Considerando que, nos termos da alínea c) do artigo 3?
do Tratado CEE, a abolição, entre os Estados-membros,
dos obstáculos à livre circulação de pessoas e serviços é
um dos objectivos da Comunidade ;

Considerando que, no que diz respeito à livre prestação
de serviços, quaisquer restrições com base em requisitos
de nacionalidade ou residência são proibidas por força
do Tratado, com efeito a partir do fim do período de
transição ;

Não previsto

Considerando que a livre prestação de serviços no âm
bito do mercado interno constitui um princípio funda
mental do Tratado CEE, de acordo com a interpretação
que lhe foi dada pelo Tribunal de Justiça das Comunida
des Europeias ; que, todavia, podem ser previstas deter
minadas restrições se para tal houver razões de interesse
público ;

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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PROPOSTA ALTERADA

Considerando que a realização do mercado interno proporciona condições dinâmicas para a prestação de servi
ços e a subcontratação transnacional e convida um nú

Inalterado

mero crescente de empresas a destacar temporariamente
os seus trabalhadores no estrangeiro para executarem
trabalho no território de um Estado que não seja o do
Estado onde executam normalmente o seu trabalho ;

Considerando que a prestação de serviços pode assumir a
forma de execução da prestação pelo prestador de servi
ços ou o fornecimento de mão-de-obra a uma empresa
no âmbito de um contrato público ou privado ;
Considerando que qualquer promoção desta natureza do

(Não se aplica à versão portuguesa)

fornecimento transnacional de serviços necessita de con

dições de concorrência leal que não podem ser atingidas
sem medidas que garantam o respeito dos direitos dos
trabalhadores ;

Considerando que a transnacionalização da relação de
trabalho levanta problemas no atinente à legislação apli
cável à relação de trabalho e que convém, no interesse
das partes, estabelecer condições que regulem a relação

de trabalho em causa;
Considerando que o direito comunitário não se opõe a
que os Estados-membros apliquem a sua legislação ou as
convenções colectivas celebradas pelos parceiros sociais a
qualquer pessoa que trabalhe, mesmo temporariamente,
no seu território, embora o empregador esteja estabele
cido noutro Estado-membro ; que o direito comunitário
não impede os Estados-membros de imporem a obser
vância dessas disposições pelos meios adequados ;

Considerando que a Directiva 71 /305/CEE do Conse
lho, de 26 de Julho de 1971 , relativa à coordenação dos
processos de adjudicação de empreitadas de obras públi
cas ('), com a última redacção que lhe foi dada pela Di
rectiva 89/440/CEE (2), estabelece disposições estritas
relativas à verificação das condições dos proponentes
com base nas suas capacidades económica, financeira ou
técnica ;

Considerando que a Directiva 89/440/CEE e a Directiva
90/531 /CEE do Conselho, de 17 de Setembro de 1990,

relativa aos procedimentos de celebração dos contratos
de direito público nos sectores da água, da energia, dos
transportes e das telecomunicações (J), introduziram uma
cláusula de transparência segundo a qual a entidade ad
judicante pode fornecer aos proponentes a informação
necessária relativa às condições de trabalho aplicáveis à
empreitada em causa ;
O JO n? L 185 de 16. 8. 1971 , p. 5.
O JO n? L 210 de 21 . 7. 1989, p. 1 .
O JO n? L 297 de 29. 10. 1990, p. 1 .

Inalterado

^
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PROPOSTA ALTERADA

PROPOSTA ORIGINAL

Considerando que a convenção n? 94 da OIT relativa às
cláusulas sociais no âmbito de contratos públicos entrou

em vigor em 20 de Setembro de 1952 ;
Considerando que a convenção sobre a lei aplicável às
obrigações contratuais aberta a assinatura em Roma em
19 de Julho de 1980 (') por oito Estados-membros en
trou em vigor em 1 de Abril de 1991 nesses Estados
-membros ;

Considerando que, no seu artigo 3?, a convenção de
Roma estabelece, como regra geral, a liberdade de esco
lha da lei pelas partes ; que, na falta de escolha, o con
trato de trabalho será regulado, nos termos do n? 2 do
artigo 6?, pela lei do país e que o trabalhador, no cum
primento do contrato, presta habitualmente o seu traba
lho, mesmo que tenha sido destacado temporariamente
para outro país, ou, se o trabalhador não prestar habi

tualmente o seu trabalho no mesmo país, pela lei do país
em que esteja situado o estabelecimento que contratou o
trabalhador, a não ser que resulte do conjunto das cir
cunstâncias que o contrato de trabalho apresenta uma
conexão mais estreita com um outro país, sendo em tal
caso aplicável a lei desse outro país ;

Considerando que nos termos do n? 1 do artigo 6? da
mesma convenção, a escolha pelas partes da lei aplicável
ao contrato de trabalho não pode ter como consequência

privar o trabalhador da protecção que lhe garantem as
disposições imperativas da lei que lhe seria aplicável, na
falta de escolha, por força do n? 2 do mesmo artigo ;

Considerando que, em conformidade com o primado do
direito comunitário referido no seu artigo 20?, a conven

ção de Roma não prejudica a aplicação das disposições

que, em matérias especiais, regulam os conflitos de leis
em matéria de obrigações contratuais e que são ou ve
nham a ser estabelecidas em actos das instituições das

Comunidades Europeias ou nas legislações nacionais
harmonizadas em execução desses actos ;

Considerando que já se procedeu a uma aproximação
mínima das legislações laborais dos Estados-membros ;
que, todavia, se mantêm diferenças no que respeita aos
direitos sociais garantidos pelas legislações nacionais e
pelas convenções colectivas em vigor;

Considerando que, para este fim, as leis dos Estados

Considerando que, até ao momento em que as diferenças

-membros devem ser coordenadas de modo a estabelecer

no domínio dos direitos sociais tenham evoluído no sen

um núcleo de disposições imperativas relativas à protec
ção mínima a observar no país de acolhimento pelos em

tido de uma convergência, as leis dos Estados-membros

pregadores que destaquem trabalhadores a fim de, a tí
tulo temporário, executarem trabalho no território de um
Estado-membro onde os serviços são prestados ;

devem ser coordenadas de modo a estabelecer um núcleo

de disposições imperativas relativas à protecção mínima a
observer no país de acolhimento pelos empregadores que
destaquem trabalhadores a fim de, a título temporário,
executarem trabalho no território de um Estado-membro

onde os serviços são prestados ; que uma coordenação
desta natureza só pode efectuar-se mediante legislação
comunitária ;

O JO n? L 266 de 9. 10. 1980, p. 1 .

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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PROPOSTA ALTERADA

PROPOSTA ORIGINAL

Considerando que não se devem colocar obstáculos à es
tabilidade das relações de trabalho relativas a destaca
mentos de curta duração no atinente a taxas mínimas de

9 . 7 . 93

Inalterado

salários e à duração mínima das férias pagas ; que, conse
quentemente, importa prever uma excepção a determina

das disposições da presente directiva;
Considerando que, todavia, o prestador de serviços deve
observar um «núcleo fundamental» de disposições de
protecção claramente definidas, independentemente da
duração do destacamento do trabalhador;
Considerando, todavia, que as disposições imperativas
relativas à protecção mínima, em vigor no país de acolhi
mento, não devem prejudicar a aplicação das condições
de emprego previstas na legislação aplicável que sejam
mais favoráveis aos trabalhadores ;

Considerando que, para atingir os fins e os objectivos
perseguidos pela presente directiva, as empresas estabele
cidas fora da Comunidade devem estar sujeitas ao
mesmo «núcleo fundamental» de disposições de protec
ção no atinente aos trabalhadores por sua conta que, a
título temporário, executam trabalho no território de um

Inalterado

Estado-membro ;

Considerando que a presente directiva não prejudica as
legislações nacionais relativamente à contratação de tra
balhadores, nomeadamente ao funcionamento de agên
cias de emprego temporário bem como à entrada, resi
dência e emprego de trabalhadores de países terceiros,

Considerando que, sem prejuízo de outras disposições
do direito comunitário, a presente directiva não implica a
obrigação de reconhecer legalmente a existência de em
presas de trabalho temporário nem prejudica a aplicação
pelos Estados-membros da respectiva legislação sobre
contratação de trabalhadores e empresas de trabalho
temporário a empresas não estabelecidas no seu território
mas que nele operem no âmbito da prestação de serviços ;
Considerando que a presente directiva não prejudica as
convenções celebradas pela Comunidade com países ter
ceiros nem as leis dos Estados-membros sobre o acesso

ao(s) respectivo(s) território(s) de prestadores de serviços
de países terceiros ; que, do mesmo modo, a presente di
rectiva não prejudica o direito nacional no atinente à en
trada, residência e acesso ao emprego de trabalhadores
de países terceiros ;

Considerando que as autoridades competentes dos diver
sos Estados-membros devem colaborar entre si na aplica
ção da presente directiva ; que os Estados-membros de
vem tomar medidas adequadas em caso de incumpri
mento da presente directiva ;
Considerando que, cinco anos após a data de entrada em
vigor da presente directiva, a Comissão deve examinar
da sua aplicação com vista a propor, se necessário, as
alterações pertinentes,

9. 7. 93
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PROPOSTA ORIGINAL

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

N? C 187/9

PROPOSTA ALTERADA

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Artigo Io.

Artigo Io.

A presente directiva aplica-se às empresas que, indepen

A presente directiva aplica-se às relações de trabalho es
tabelecidas no âmbito da prestação de serviços, nos ter
mos do artigo 2?, independentemente de a empresa que
os presta se encontrar estabelecida num Estado-membro

dentemente do Estado em que se encontrem estabeleci
das, exercem as suas actividades no âmbito da prestação
de serviços na acepção do Tratado .

ou num país terceiro .

Artigo 2o.

A presente directiva aplica-se na medida em que a em-

Artigo 2o.

Inalterado

presa mencionada no artigo 1 ?:
a) No âmbito da execução de uma prestação de trabalho
ou de serviços destaque trabalhadores para o territó
rio de um Estado-membro por conta e sob a direcção
dessa empresa ; ou
b) Tratando-se de uma agência de emprego temporário,
coloca um trabalhador junto de uma empresa utiliza
dora estabelecida ou que exerce a sua actividade num
Estado-membro, desde que exista uma relação de tra
balho entre a agência de trabalho temporário e o tra
balhador durante o período de destacamento ; ou
c) Coloca um trabalhador num dos seus estabelecimen
tos ou numa outra empresa situada num Estado
-membro, desde que exista uma relação de trabalho
entre a empresa referida em primeiro lugar e o traba
lhador durante o período de destacamento.

c) Coloca um trabalhador num dos seus estabelecimen
tos ou numa outra empresa que exerça actividades
num Estado-membro, desde que exista uma relação
de trabalho entre a empresa referida em primeiro lu
gar e o trabalhador durante o período de destaca
mento .

Artigo 3°.

Artigo 3o.

1 . Os Estados-membros providenciarão no sentido de,
qualquer que seja a lei aplicável à relação de trabalho, a
empresa não prive os trabalhadores das condições de tra
balho e emprego que se apliquem a uma prestação da
mesma natureza no lugar onde o trabalho é executado a
título temporário, desde que :

1 . Os Estados-membros providenciarão no sentido de,
qualquer que seja a lei aplicável à relação de trabalho, a
empresa referida no artigo 2? não prive os trabalhadores
das condições de trabalho e emprego que se apliquem a
uma prestação da mesma natureza no lugar onde o tra
balho é executado a título temporário, desde que :

a) Sejam fixadas por disposições legislativas, regulamen

a) Sejam fixadas por disposições legislativas, regulamen

tares ou administrativas, convenções colectivas ou
sentenças arbitrais aplicáveis à totalidade da activi

tares ou administrativas, convenções colectivas ou
sentenças arbitrais nos termos do n? 4 ;

dade e da indústria em causa, tenham um efeito erga
omnes e/ou sejam vinculativas, por força da lei, para a
actividade e a indústria em causa ;

b) Se refiram às seguintes matérias :
i) duração máxima diária e semanal do trabalho,
períodos de repouso, trabalho aos domingos e
trabalho nocturno,

v

b) Se refiram às seguintes matérias :
i) duração máxima diária e semanal do trabalho,
períodos de repouso, trabalho aos sábados e do
mingos, trabalho nocturno e trabalho por turnos,
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PROPOSTA ALTERADA

PROPOSTA ORIGINAL

ii) duração mínima das férias pagas e feriados obri

ii) duração mínima das férias pagas,

gatórios,

iii) as taxas de salário mínimo, incluindo as taxas re

iii) as taxas mínimas de salário, incluindo as relativas
a horas extraordinárias bem como os comple

lativas a horas extraordinárias bem como os com

plementos salariais, com excepção das prestações
concedidas por regimes profissionais privados,

mentos salariais,

Inalterado

iv) condições de contratação de trabalhadores, em

especial o fornecimento de mão-de-obra por
agências de trabalho temporário,
v) saúde, segurança e higiene no trabalho,
vi) medidas de protecção aplicadas às condições de
trabalho das mulheres grávidas e das puérperas,
das crianças, dos jovens e de outras categorias
que beneficiem de uma protecção especial,
vii) igualdade de oportunidades e de tratamento en
tre homens e mulheres e proibição de toda e
qualquer discriminação em razão da cor, raça,
religião, opinião, nacionalidade ou origem social.

vii) igualdade de tratamento entre homens e mulhe
res e proibição de toda e qualquer discriminação
em razão da cor, raça, religião, opinião, naciona
lidade, origem social ou orientação sexual.

2. O disposto no n? 1 , alínea b), subalíneas ii) e iii)
não se aplica às relações de trabalho referidas no artigo
2? quando a duração do destacamento dos trabalhado
res, calculada para um período de referência de um ano

2. O disposto no n? 1 , alínea b), subalíneas ii) e iii),
não se aplica às relações de trabalho referidas no artigo
2? quando a duração do destacamento dos trabalhado
res, calculada para um período de referência de um ano
a contar do seu início, for inferior a um mês. O cálculo
do período de um mês deve considerar quaisquer perío
dos anteriores durante os quais o posto de trabalho te
nha sido ocupado por um trabalhador destacado.

a contar do seu início, for inferior a três meses. O cál

culo do período de três meses deve considerar quaisquer
períodos anteriores durante os quais o posto de trabalho
tenha sido ocupado por um trabalhador destacado.

3.

O disposto no n? 1 não prejudica a aplicação das

condições de emprego previstas na legislação aplicável
que sejam mais favoráveis aos trabalhadores.

4. Para os efeitos da alínea a) do n? 1 , as convenções
colectivas ou sentenças arbitrais são aquelas que tenham
de ser observadas por todas as empresas na área geográ
fica ou no âmbito da actividade ou indústria em questão.
Na sua ausência, os Estados-membros podem incluir as
convenções colectivas ou sentenças arbitrais que sejam
geralmente aplicáveis na área ou na actividade ou indús
tria em causa, desde que a sua aplicação à empresa refe
rida no artigo 2? garanta a igualdade de tratamento, no
atinente aos aspectos referidos na alínea b) do n? 1 , entre
essa empresa e as empresas nacionais que se encontrem
numa posição semelhante.

N? C 187 / 11

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

9 . 7 . 93

PROPOSTA ALTERADA

PROPOSTA ORIGINAL

Artigo 4o.

1.

Os Estados-membros garantirão a cooperação entre

autoridades públicas nos domínios relacionados com a
aplicação da presente directiva. Para este efeito designa
rão serviços de ligação. Neste âmbito, as informações
pertinentes serão comunicadas aos restantes Estados
-membros e à Comissão .

2.

A assistência mencionada no n? 1 consistirá, no

meadamente, em dar resposta a qualquer pedido perti
nente de informação relativa às condições de trabalho

aplicáveis aos trabalhadores destacados nos termos do
artigo 3?, o fornecimento transfronteiriço de mão-de
-obra, incluindo eventuais abusos ou possíveis situações
de actividades transfronteiriças ilegais . A prestação de as
sistência administrativa mútua será isenta de encargos.

3. Os Estados-membros garantirão a publicação, por
uma autoridade competente, da informação oficial sobre
as convenções colectivas geralmente aplicáveis, na acep
ção do n? 4 do artigo 3?, bem como a pronta disponibili
dade da mesma relativamente à empresa referida no n? 2.
Na ausência desta informação, as convenções colectivas
acima mencionadas não vincularão a empresa em causa.
Artigo 5o.

Os Estados-membros tomarão as medidas adequadas no
caso de incumprimento da presente directiva e garanti
rão, nomeadamente, a existência dos procedimentos per
tinentes em favor dos trabalhadores ou dos seus repre
sentantes tendo em vista o cumprimento das obrigações
previstas na presente directiva.
Arttgo 4o.

Artigo 6o.

Os Estados-membros adoptarão as disposições legislati
zembro de 1992, o mais tardar. Desse facto informarão

Os Estados-membros adoptarão as disposições legislati
vas, regulamentares e administrativas necessárias para
darem cumprimento à presente directiva o mais tardar
dois anos após a sua adopção. Desse facto informarão

imediatamente a Comissão.

imediatamente a Comissão .

As disposições adoptadas pelos Estados-membros devem
fazer referência à presente directiva ou ser acompanha

Inalterado

vas, regulamentares e administrativas necessárias para
darem cumprimento à presente directiva até 31 de De

das de uma referência desta natureza aquando da sua

publicação oficial. Os Estados-membros determinarão as
modalidades desta referência.

Artigo 7o.

Cinco ano após a data mencionada no artigo 6?, a Co
missão reexaminará a aplicação da presente directiva
com vista a propor, se necessário, as alterações pertinen
tes .

Artigo 5o.

Artigo 8°.

Os Estados-membros são os destinatários da presente di

Os Estados-membros são os destinatários da presente di

rectiva.

rectiva.
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Proposta de regulamento (CEE) do Conselho que proíbe que sejam satisfeitos pedidos no que se
refere aos contratos e transacções cuja realização foi afectada pela Resolução 757 ( 1992) do
Conselho de Segurança das Nações Unidas e pelas resoluções conexas
(93 /C 187/08)

COM(93) 283 final

(Apresentada pela Comissão em 24 de Junho de 1 993)
Considerando que a Comunidade e os seus Estados
-membros, reunidos no âmbito da cooperação política,

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

acordaram em recorrer a um instrumento comunitário

Considerando que, pelos regulamentos (CEE)
1432/92 O , (CEE) n? 2656/92 (2) e (CEE)

n?
n?

990/93 (3), a Cçmunidade adoptou medidas para impedir
as trocas comerciais entre a Comunidade e a República

para assegurar a execução uniforme em toda a Comuni
dade do n? 9 da Resolução 757 ( 1992) do Conselho de
Segurança das Nações Unidas ;

Federal da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro);

Considerando que a execução uniforme é indispensável
para atingir os objectivos do Tratado que institui a Co
munidade Económica Europeia, e em especial para evitar

Considerando que, em consequência do embargo im
posto à República Federal da Jugoslávia (Sérvia e Mon
tenegro) os operadores económicos da Comunidade e de
países terceiros ficam expostos ao risco de pedidos de in
demnização pelo lado jugoslavo ;

distorções de concorrência ;

Considerando que o Conselho de Segurança das Nações
Unidas adoptou a Resolução 757 ( 1992) de 30 de Maio
de 1992 a qual no seu n? 9 se refere aos pedidos da Re
pública Federal da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro) no
que respeita aos contratos e transacções cuja realização
foi afectada por medidas tomadas pelo Conselho de Se
gurança através da Resolução 757 ( 1992) e pelas resolu

Considerando que o Tratado não prevê para o efeito,
quaisquer outros poderes para além dos do artigo 235?;
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo
235?,

Tendo em conta a proposta da Comissão,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

ções conexas ;

Artigo Io.

Considerando que é necessário proteger de modo perma
nente os operadores de tais pedidos e impedir que a Re
pública Federal da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro) ob
tenha compensações pelos efeitos negativos do embargo ;
Considerando que a Comunidade e os seus Estados
-membros, reunidos no âmbito da cooperação política,
acordaram em que a República Federal da Jugoslávia
(Sérvia e Montenegro) deve respeitar plenamente as dis
posições do n? 9 da Resolução 757 ( 1992) do Conselho
de Segurança das Nações Unidas e consideram que, ao
adoptar qualquer decisão destinada a atenuar ou a supri
mir as medidas tomadas contra a República Federal da
Jugoslávia (Sérvia e Montenegro), nos termos do ponto
31 da Resolução 820 ( 1993) do Conselho de Segurança,
é conveniente ter especialmente em conta qualquer inob
servância, por parte da República Federal da Jugoslávia
(Sérvia e Montenegro), das disposições do n? 9 da Reso
lução 757 ( 1992);

Para efeitos do presente regulamento :
1 . «Contrato ou operação» significa qualquer operação,
seja qual for a forma e a legislação aplicável, que
compreenda um ou mais contratos ou obrigações se
melhantes entre partes idênticas ou diferentes ; para
este efeito, o termo «contrato» inclui quaisquer garan
tias e contragarantias financeiras e créditos, mesmo
juridicamente independentes, bem como qualquer
cláusula anexa decorrentes dessa operação .
2. «Pedido» significa qualquer pedido, sob forma con
tenciosa ou não, apresentado anteriormente ou poste
riormente à data de entrada em vigor do presente re
gulamento e relacionada com a execução de um con
trato ou operação, e inclui em especial :

a) Um pedido destinado a obter a execução de qual
quer obrigação decorrente ou relacionada com um
contrato ou transacção ;

(') JO n? L 151 de 3. 6. 1992, p. 1 , revogado pelo Regulamento
(CEE) n? 990/93 de 28 de Abril de 1993 .
(J) JO n? L 266 de 12. 9. 1992, p. 27, revogado pelo Regula
mento (CEE) n? 990/93 de 28 de Abril de 1993 .
O JO n? L 102 de 28 . 4. 1993, p. 14.

b) Um pedido de prorrogação ou pagamento de uma
garantia ou de uma contragarantia financeiras, seja
qual for a sua forma ;
c) Um pedido de indemnização relativo a um con
trato ou transacção ;

d) Um pedido em reconvenção ;

e) Um pedido de reconhecimento ou de execução de
uma sentença judicial inclusivamente através de
exequatur, de uma decisão arbitral ou de uma deci
são equivalente, independentemente da instância
em que tenham sido proferidas.
3 . «Medidas adoptadas pelo Conselho de Segurança das
Nações Unidas na Resolução 757 ( 1992) e nas resolu
ções conexas» significa as medidas do Conselho de
Segurança das Nações Unidas ou as medidas adopta
das pelas Comunidades Europeias, por qualquer Es
tado, país ou organização internacional de acordo,
por força ou em relação com as decisões pertinentes

tivas na República Federal da Jugoslávia (Sérvia e
Montenegro) ;

d) Qualquer outra pessoa singular ou colectiva visada no
n? 9 da Resolução 757 ( 1992) do Conselho de Segu
rança das Nações Unidas ;

e) Qualquer outra pessoa singular ou colectiva que apre
sente um pedido decorrente ou relacionado com a
execução de uma garantia ou de uma contragarantia
financeiras em benefício de uma ou mais pessoas sin
gulares ou colectivas acima referidas,

do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou
quaisquer acções, inclusivamente de carácter militar,
autorizadas pelo mesmo Conselho de Segurança rela
cionadas com o embargo imposto à República Federal

resultante ou relacionado com um contrato ou transac

da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro) :

Resolução 757 ( 1992) e nas resoluções conexas .

4. «Pessoa singular ou colectiva na República Federal da
Jugoslávia (Sérvia e Montenegro)» significa :
a) O Estado da República Federal da Jugoslávia (Sér
via e Montenegro) ou qualquer pessoa colectiva de
direito público jugoslavo ;

ção cuja execução tenha sido afectada, directa ou indi
rectamente, total ou parcialmente, pelas medidas adopta
das pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas na

2 . Esta proibição aplica-se em todo o território da
Comunidade, bem como a qualquer nacional de um Es
tado-membro e a qualquer pessoa colectiva registada ou
constituída nos termos da legislação de um Estado-mem
bro .

b) Qualquer pessoa singular que se encontre ou re
sida na República Federal da Jugoslávia (Sérvia e

Artigo 3°

Montenegro) ;

c) Qualquer pessoa colectiva cuja sede ou centro de
decisões se situe na República Federal da Jugoslá
via (Sérvia e Montenegro);

d) Qualquer pessoa colectiva controlada directa ou
indirectamente por uma ou mais pessoas acima
enumeradas .

Sem prejuízo do artigo 2?, a execução de um contrato
ou de uma operação deve igualmente considerar-se afec
tada pelas medidas adoptadas pelo Conselho de Segu
rança das Nações Unidas na Resolução 757 ( 1992) e nas
resoluções conexas sempre que a existência ou o con
teúdo do pedido resulte directa ou indirectamente dessas
medidas .

Sem prejuízo das medidas adoptadas pelo Conselho de
Segurança das Nações Unidas na Resolução 757 ( 1992) e
nas resoluções conexas, as disposições do artigo 2? não
são aplicáveis :
a) Aos pedidos relativos às transacções, com excepção
das garantias e contragarantias financeiras, para as
quais as pessoas singulares ou colectivas referidas no
mesmo artigo possam provar perante uma jurisdição
de um Estado-membro que o pedido foi aceite pelas
partes anteriormente à adopção de medidas pelo
Conselho de Segurança das Nações Unidas na Reso
lução 757 ( 1992) e resoluções conexas e que essas me
didas não tiveram incidências na existência ou no

conteúdo do pedido ;
Artigo 2o.

1.
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É proibido satisfazer, ou tomar quaisquer disposi

ções no sentido de satisfazer, pedidos apresentados por :

a) Qualquer pessoa singular ou colectiva na República
Federal da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro) ou que
actue por intermédio de uma pessoa singular ou co
lectiva na República Federal da Jugoslávia (Sérvia e
Montenegro) ;

b) Aos pedidos de pagamento por força de um contrato
de seguros relativo a um acontecimento ocorrido an
tes da adopção das medidas referidas no artigo 2? ou
por força de um contrato de seguros num Estado
-membro em que esse contrato tenha carácter obriga
tório ;

uma ou mais pessoas singulares ou colectivas na Re
pública Federal da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro) ;

c) Aos pedidos de pagamento de somas em dinheiro pa
gas mediante transferência para uma conta bloqueada
ao abrigo das medidas referidas no artigo 2?, desde
que esse pagamento não se refira a somas transferidas
a título de garantia dos contratos referidos no mesmo
artigo ;

c) Qualquer pessoa singular ou colectiva que invoque
uma cessão de direitos ou que apresente um pedido
em nome de uma ou mais pessoas singulares ou colec

d) Aos pedidos relativos aos contratos de trabalho sujei
tos à legislação dos Estados-membros ;

b) Qualquer pessoa singular ou colectiva que actue di
recta ou indirectamente em nome ou em benefício de

N?C 187 / 14
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e) Aos pedidos relativos ao pagamento de mercadorias
em relação às quais as pessoas referidas no mesmo ar

tigo possam provar perante um órgão jurisdicional de
um Estado-membro que foram exportadas antes da
adopção das medidas adoptadas nos termos da Reso
lução 757 ( 1992) do Conselho de Segurança das Na
ções Unidas e resoluções conexas e que as referidas
medidas não tiveram incidências na existência ou no

conteúdo do pedido ;

f) Aos pedidos relativos a somas em relação às quais as
pessoas referidas no mesmo artigo possam provar pe
rante um órgão jurisdicional de um Estado-membro
que são devidas a título de um empréstimo contraído
antes da adopção das medidas adoptadas nos termos
da Resolução 757 ( 1992) do Conselho de Segurança
das Nações Unidas e resoluções conexas e que as re
feridas medidas não tiveram incidências na existência

ou no conteúdo do pedido,
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o factor de, como consequência das referidas medidas, a
execução não ter sido efectuada em conformidade com
os termos do contrato ou da transacção em causa.

Artigo 4o.

Em qualquer processo que tenha por objectivo dar satis
fação a um pedido, o ónus da prova de que a referida
satisfação desse pedido não é proibida pelo artigo 2?
cabe à pessoa que tenha apresentado o pedido.
Artigo 5?

Cada Estado-membro determinará as sanções a aplicar
em caso de infracção ao presente regulamento.
Artigo 6o.

O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

desde que o pedido não inclua um montante, sob forma

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

de juro, indemnização ou outra, destinado a compensar

-membros .
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III

(Informações)

COMISSÃO
Sistema de impressão laser de grande capacidade — Concurso público
(93/C 187/09)

1 . Entidade adjudicante: Comissão das Comunidades

6. a) Data

Europeias, Direcção de Tecnologia da Informação,

limite

de

recepção

dos

propostas:

30 . 8 . 1993 .

Unidade de Apoio Logístico e Formação, M.
G. Gascard, IMCO 3 /2, rue de la Loi 200, B-1049

b) Endereço: Cf. ponto 5. a).

Bruxelas .

c) Língua(s): Uma das nove línguas oficiais das Co
munidades Europeias.

2. a) Procedimento de adjudicação: Concurso.
Referência : DI/93 / 02 .

b)

7. a), b),

9. Modalidades de financiamento e de pagamento: De
acordo com os contratos normalizados da Comissão

3. a) Lugar de entrega: Comissão das Comunidades
Europeias, no Luxemburgo.
b) Objecto do contrato: Um sistema em linha de
grande capacidade de impressão laser destinado
ao Centro de Cálculo da CCE, para um volume
de impressão de cerca de 1 300 000 páginas (9
polegadas) por mês.
c), d)

4. Prazo de entrega : Novembro de 1993 .

5. a) Pedido de documentos: Comissão das Comunida
des Europeias, Direcção de Informática, DI/SLF,
L. Bekaert, IMCO 6/ 19, rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelas, telefax (32-2) 295 50 67 .

b) Data limite para efectuar o pedido: 23 . 8 . 1993.
c)

8.

das Comunidades Europeias. Trata-se de aluguer de
equipamento.
10 ., 11 .

12. Prazo de validade da proposta : 6 meses a partir da
data-limite para recepção das propostas.
13 . Critérios de adjudicação: O contrato será atribuído à
proposta economicamente mais vantajosa (os porme
nores sobre os critérios de avaliação serão definidos
nos documentos do concurso).
14 .

15 . Data de envio do anúncio : 5 . 7 . 1993 .

16 . Data de recepção do anúncio : 5 . 7. 1993 .

/

