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I
(Comunicaçùes)

CONSELHO
CONCLUSëES DO CONSELHO
de 30 de Abril de 1998
sobre a integraç}o dos requisitos de protecç}o da saúde nas polòticas comunit`rias
(98/C 169/01)
O CONSELHO DA UNI]O EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
REAFIRMANDO as resoluçùes de 20 de Dezembro de

1995 e de 12 de Novembro de 1996 sobre a integraç}o
dos requisitos de protecç}o da saúde nas polòticas comunit`riasØ(Î) e registando que, tal como lhe foi solicitado
nessas resoluçùes, a Comiss}o est` actualmente a elaborar m~todos e crit~rios adequados que sirvam de base {
integraç}o dos requisitos de protecç}o da saúde noutras
polòticas comunit`rias e permitam avaliar os efeitos das
polòticas comunit`rias na saúde humana;
CONGRATULA-SE com o terceiro relatörio anual da Comiss}o, de 27 de Janeiro de 1998, sobre a integraç}o dos
requisitos de protecç}o da saúde nas polòticas comunit`rias (1996);
CONGRATULA-SE tamb~m com o novo formato, consti-

tuòdo por um relatörio conciso e um documento de trabalho separado, que proporciona uma vis}o global circunstanciada das actividades comunit`rias com impacto
na saúde;
REGISTA que o relatörio se concentra nos principais pro-

gressos registados em 1996, designadamente na polòtica
(Î)ÙJO C 350 de 30.12.1995, p. 2 e JO C 374 de 11.12.1996,
p. 3.

alimentar e agròcola (sobretudo nos progressos relacionados com uma possòvel ligaç}o entre a encefalopatia espongiforme bovina (ESB) e uma nova variante da doença
de Creutzfeldt-Jakob (nvDCJ), no domònio da investigaç}o, na protecç}o do ambiente, no desenvolvimento da
polòtica social e noutros domònios de polòticas particularmente relevantes para a saúde;
REGISTA o grande leque de actividades relacionadas

com a saúde nestes grandes domònios da polòtica comunit`ria, descritas no documento de trabalho da Comiss}o
que acompanha o relatörio;
REGISTA os factores que a Comiss}o identifica como
factores-chave para progredir neste domònio, e saúda a
intenç}o da Comiss}o de estudar instrumentos que permitam concretizar essa evoluç}o e de voltar a estas questùes no seu quarto relatörio;
CONVIDA a Comiss}o a apresentar rapidamente o seu

quarto relatörio, e a empenhar-se em apresentar os relatörios subsequentes, no prazo de um ano a contar do
final do peròodo por eles abrangido;
CONVIDA a Comiss}o a inserir capòtulos sobre o im-

pacto da saúde pública nos seus relatörios anuais sobre a
execuç}o do programa de trabalho global do ano anterior e — como o Conselho solicitara nas resoluçùes
acima referidas — a indicar, no seu programa anual de
trabalhos futuros, todas as propostas que possam ter impacto na protecç}o da saúde.
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CONCLUSëES DO CONSELHO
de 30 de Abril de 1998
sobre as encefalopatias espongiformes transmissòveis (EET)
(98/C 169/02)
O CONSELHO DA UNI]O EUROPEIA,
REPORTANDO-SE {s conclusùes do Conselho de 18 de
Junho de 1996 e de 12 de Novembro de 1996 sobre as
encefalopatias espongiformes transmissòveis (EET)Ø(Î);
RECORDANDO as conclusùes do Conselho de 7 de Ou-

tubro de 1996 sobre a investigaç}o da encefalopatia espongiforme dos bovinos (EEB) e das doenças humanas
conexas;
REGISTA as iniciativas tomadas pelo Parlamento Euro-

peu relativamente { EEB e { doença de Creutzfeld-Jakob
(DCJ), nomeadamente a sua resoluç}oØ(Ï) de 19 de Fevereiro de 1997;
REGISTA os actuais dados epidemiolögicos relativos {

DCJ, fornecidos pelos Estados-membros, bem como a
evoluç}o igualmente registada desde as suas conclusùes
de 12 de Novembro de 1996, relativamente ao controlo e
{ vigil|ncia da DCJ nos Estados-membros e a nòvel comunit`rio;
REGISTA a acç}o adoptada no que se refere {:

—Ùprotecç}o dos trabalhadores expostos aos agentes
respons`veis pela EEB e pelas EET animais com esta
relacionadas,
—Ùrevis}o das orientaçùes adoptadas pelo Comit~ das
Especialidades Farmacðuticas tendo em vista reduzir
o risco de transmiss}o, atrav~s dos produtos farmacðuticos, dos agentes respons`veis pelas EET,
(Î)ÙJO C 194 de 5.7.1996, p. 1 e JO C 374 de 11.12.1996, p. 2.
(Ï)ÙJO C 85 de 17.3.1997, p. 61.

—Ùafectaç}o de verbas do orçamento da Comunidade
para a investigaç}o das EET no `mbito do Quarto
Programa-Quadro
criado
pela
Decis}o
no.
1110/94/CE do Conselho e do Parlamento EuropeuØ(Ð);
SAìDA a intenç}o da Comiss}o de apresentar, o mais

brevemente possòvel apös a pröxima sess}o do Instituto
Internacional das Epizootias (OIE) em Maio de 1998,
uma proposta com base cientòfica no domònio das mat~rias de risco especificadas;
ATRIBUI especial import|ncia a essa proposta no que diz
respeito aos problemas especòficos, tais como a exclus}o
das mat~rias de risco especificadas da cadeia alimentar
humana, assim como uma avaliaç}o de risco especòfico
em mat~ria de produtos farmacðuticos e dispositivos m~dicos;
REAFIRMA a import|ncia do alargamento da vigil|ncia

epidemiolögica da DCJ a todos os Estados-membros,
utilizando os mesmos m~todos que foram aplicados no
projecto financiado pelo programa comunit`rio BIOMED, bem como da continuaç}o do interc|mbio entre
os Estados-membros da experiðncia e dos conhecimentos
no diagnöstico de casos;
SAìDA a cooperaç}o entre a Comiss}o e a Organizaç}o
Mundial da S`ude nos domònios relacionados com as
EET;
DECIDE continuar a analisar esta quest}o.

(Ð)ÙJO L 126 de 18.5.1994, p. 1.
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COMISS]O
ECUØ(Î)
3 de Junho de 1998
(98/C 169/03)

Montante na moeda nacional para uma unidade:
Franco belga e
Franco luxemburguðs

40,5998ÙÙ

Coroa dinamarquesa

7,49595Ù

Marco alem}o

1,96812Ù

Dracma grega

335,174ÙÙÙ

Peseta espanhola

167,171ÙÙÙ

Franco francðs
Libra irlandesa
Lira italiana
Florim neerlandðs
Xelim austròaco
Escudo portuguðs

6,59972Ù
0,780132
1939,32ÙÙÙÙ
2,21826Ù
13,8484ÙÙ
201,551ÙÙÙ

Marca finlandesa
Coroa sueca
Libra esterlina
Dölar dos Estados Unidos
Dölar canadiano
Iene japonðs
Franco suòço
Coroa norueguesa
Coroa islandesa
Dölar australiano
Dölar neozelandðs
Rand sul-africano

5,98093Ù
8,61157Ù
0,678656
1,10974Ù
1,61056Ù
152,955ÙÙÙ
1,63797Ù
8,29252Ù
78,8580ÙÙ
1,80886Ù
2,10897Ù
5,67687Ù

A Comiss}o dispùe actualmente de um telex de resposta autom`tica que d` a cotaç}o das moedas mais
importantes. Este serviço funciona diariamente das 15 h 30 m {s 13 h do dia seguinte.
Procedimento de utilizaç}o:
—Ùchamar o telex no. 23789 em Bruxelas,
—Ùdar o seu pröprio número de telex,
—Ùintroduzir o cödigo «cccc» que acciona o disparo do sistema de resposta autom`tica, o qual transmite a
seguir as cotaçùes do ecu,
—Ùn}o interromper a transmiss}o cujo t~rmino ser` automaticamente assinalado pelo cödigo «ffff».
Nota:ÙA Comiss}o dispùe igualmente de telecopiadoras com respondedor autom`tico (com os no. s
296Ø10Ø97 e 296Ø60Ø11) que fornecem dados di`rios relativos ao c`lculo das taxas de convers}o aplic`veis no |mbito da polòtica agròcola comum.

(Î)ÙRegulamento (CEE) no. 3180/78 do Conselho, de 18 de Dezembro de 1978 (JO L 379 de
30.12.1978, p. 1), com a última redacç}o que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) no. 1971/89
(JO L 189 de 4.7.1989, p. 1).
Decis}o 80/1184/CEE do Conselho, de 18 de Dezembro de 1980 (Convenç}o de Lom~) (JO L 349
de 23.12.1980, p. 34).
Decis}o no. 3334/80/CECA da Comiss}o, de 19 de Dezembro de 1980 (JO L 349 de 23.12.1980,
p. 27).
Regulamento Financeiro de 16 de Dezembro de 1980, relativo ao orçamento geral das Comunidades
Europeias (JO L 345 de 20.12.1980, p. 23).
Regulamento (CEE) no. 3308/80 do Conselho, de 16 de Dezembro de 1980 (JO L 345 de 20.12.1980,
p. 1).
Decis}o do Conselho dos Governadores do Banco Europeu de Investimento de 13 de Maio de 1981
(JO L 311 de 30.10.1981, p. 1).
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Preços m~dios e preços representativos dos vinhos de mesa nos diferentes locais de
comercializaç}o
(98/C 169/04)
[Fixados em 2 de Junho de 1998 em aplicaç}o do no. 1 do artigo 30o. do Regulamento (CEE) no.
822/87]
Locais de comercializaç}o

R I Preço de orientaç}o *
Heraklion
Patras
Requena
Reus
Villafranca del Bierzo
Bastia
B~ziers
Montpellier
Narbonne
Nômes
Perpignan
Asti
Firenze
Lecce
Pescara
Reggio Emilia
Treviso
Verona (para os vinhos locais)
Preço representativo
R II Preço de orientaç}o *
Heraklion
Patras
Calatayud
Falset
Jumilla
Navalcarnero
Requena
Toro
Villena
Bastia
Brignoles
Bari
Barletta
Cagliari
Lecce
Taranto
Preço representativo

ECU
por % vol/hl

% do
POØo

3,828
sem cotaç}o
sem cotaç}o
sem cotaç}oØ(Î)
sem cotaç}o
sem cotaç}oØ(Î)
sem cotaç}o
3,903
4,007
4,067
4,022
sem cotaç}o
sem cotaç}o
sem cotaç}o
sem cotaç}o
sem cotaç}o
4,686
sem cotaç}o
sem cotaç}o
4,028
3,828
sem cotaç}o
sem cotaç}o
sem cotaç}o
sem cotaç}o
sem cotaç}oØ(Î)
sem cotaç}oØ(Î)
sem cotaç}o
sem cotaç}o
sem cotaç}oØ(Î)
sem cotaç}o
sem cotaç}o
sem cotaç}o
sem cotaç}o
sem cotaç}o
sem cotaç}o
sem cotaç}o
sem cotaç}oØ(Î)

Locais de comercializaç}o

A I Preço de orientaç}o *

sem cotaç}o

Heraklion

sem cotaç}o

Patras

sem cotaç}o

Almendralejo
Medina del Campo

2,564

67Ø%

sem cotaç}oØ(Î)
sem cotaç}o
sem cotaç}o

Bord~us

105Ø%

59Ø%

Villafranca del Pened~s
Villarrobledo

122Ø%

2,247

Ribadavia
Villar del Arzobispo

sem cotaç}oØ(Î)
2,346

Rheinpfalz-Rheinhessen
(Hügelland)

61Ø%

sem cotaç}o

Nantes

sem cotaç}o

Bari

sem cotaç}o

Cagliari

sem cotaç}o

Chieti

2,584

68Ø%

Ravenna (Lugo, Faenza)

2,786

73Ø%

Trapani (Alcamo)

2,305

60Ø%

Treviso
Preço representativo

sem cotaç}o
2,636

69Ø%

ECU/hl

A II Preço de orientaç}o *

82,810

Rheinpfalz (Oberhaardt)

65,371

Rheinhessen (Hügelland)

sem cotaç}o

Regi}o vinòcola do
Mosela luxemburguðs

sem cotaç}o

Preço representativo

65,371

A III Preço de orientaç}o *

94,570

ECU/hl

R III Preço de orientaç}o *

% do
POØo

3,828

Atenas

Alc`zar de San Juan
102Ø%
105Ø%
106Ø%
105Ø%

ECU
por % vol/hl

Mosel-Rheingau

sem cotaç}o

62,150

Regi}o vinòcola do
Mosela luxemburguðs

sem cotaç}o

sem cotaç}o

Preço representativo

sem cotaç}o

(Î)ÙN}o se tomou em consideraç}o a cotaç}o nos termos do artigo 10o. do Regulamento (CEE) no. 2682/77.
*Ù Aplic`veis a partir de 1.2.1995.
o PO = Preço de orientaç}o.

79Ø%

79Ø%
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Notificaç}o pr~via de uma operaç}o de concentraç}o
(Processo IV/M.1150 — Schweizer Rück/NCM)
(98/C 169/05)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

1.ÚÙA Comiss}o recebeu, em 20 de Maio de 1998, uma notificaç}o de um projecto de concentraç}o, nos termos do artigo 4o. do Regulamento (CEE) no. 4064/89 do ConselhoØ(Î), com a
última redacç}o que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) no. 1310/97Ø(Ï), atrav~s da qual
a Schweizerische Rückversicherungsgesellschaft (Swiss Re) adquire, na acepç}o do no. 1,
alònea b), do artigo 3o. do referido regulamento o controlo exclusivo da empresa NCM Holding NV (NCM) mediante aquisiç}o de uma maioria das acçùes.
2.ÚÙAs actividades das empresas envolvidas s}o:
—ÙSwiss Re: actividades de resseguro { escala mundial,
—ÙNCM: actividades de resseguro e seguro directo de riscos de cr~dito (delcredere).
3.ÚÙApös uma an`lise preliminar, a Comiss}o considera que a operaç}o de concentraç}o
notificada pode encontrar-se abrangida pelo |mbito de aplicaç}o do Regulamento (CEE)
no. 4064/89. Contudo, a Comiss}o reserva-se a faculdade de tomar uma decis}o final sobre este
ponto.
4.ÚÙA Comiss}o solicita aos terceiros interessados que lhe apresentem as sua eventuais observaçùes sobre o projecto de concentraç}o em causa.
As observaçùes devem ser recebidas pela Comiss}o, o mais tardar, 10 dias apös a data de
publicaç}o da presente comunicaç}o. Podem ser enviadas por fax ou pelo correio, com a referðncia IV/M.1150 — Schweizer Rück/NCM, para o seguinte endereço:
Comiss}o Europeia
Direcç}o-Geral da Concorrðncia (DG IV)
Direcç}o B — Task Force Concentraçùes
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelas
[telefax (32-2) 296Ø43Ø01/296Ø72Ø44].

(Î)ÙJO
JO
(Ï)ÙJO
JO

L 395 de 30.12.1989, p. 1, e
L 257 de 21.9.1990, p. 13 (rectificaç}o).
L 180 de 9.7.1997, p. 1, e
L 40 de 13.2.1998, p. 17 (rectificac}o).
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Notificaç}o pr~via de uma operaç}o de concentraç}o
(Processo IV/M.1137 — Exxon/Shell)
(98/C 169/06)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

1.ÚÙA Comiss}o recebeu, em 25 de Maio de 1998, uma notificaç}o de um projecto de concentraç}o, nos termos do artigo 4o. do Regulamento (CEE) no. 4064/89 do ConselhoØ(Î), com a
última redacç}o que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) no. 1310/97Ø(Ï), atrav~s da qual a
Exxon Chemical Company («Exxon») que pertence { Exxon Corporation, e a Shell Petroleum
Company Limited e a Shell Oil Company («Shell») adquierem, na acepç}o do no. 1, alinea b),
do artigo 3o. do referido regulamento, o controlo conjunto de uma nova empresa comum
(«EC») que desenvolver` as suas actividades no sector dos aditivos para lubrificantes e combustòveis.
2.ÚÙAs actividades das empresas envolvidas s}o:
—ÙExxon: exploraç}o de petröleo e g`s, produtos quòmicos, carv}o; produç}o de energia,
—ÙShell: petröleo e g`s natural, petroquòmica,
—ÙEC: aditivos para lubrificantes e combustòveis.
3.ÚÙApös uma an`lise preliminar, a Comiss}o considera que a operaç}o de concentraç}o
notificada pode encontrar-se abrangida pelo |mbito de aplicaç}o do Regulamento (CEE)
no. 4064/89. Contudo, a Comiss}o reserva-se a faculdade de tomar uma decis}o final sobre este
ponto.
4.ÚÙA Comiss}o solicita aos terceiros interessados que lhe apresentem as suas eventuais observaçùes sobre o projecto de concentraç}o em causa.
As observaçùes devem ser recebidas pela Comiss}o, o mais tardar, 10 dias apös a data de
publicaç}o da presente comunicaç}o. Podem ser enviadas por fax ou pelo correio, com a referðncia IV/M.1137 — Exxon/Shell, para o seguinte endereço:
Comiss}o Europeia
Direcç}o-Geral da Concorrðncia (DG IV)
Direcç}o B — Task Force Concentraçùes
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelas
[telefax (32-2) 296Ø43Ø01/296Ø72Ø44].

(Î)ÙJO
JO
(Ï)ÙJO
JO

L 395 de 30.12.1989, p. 1, e
L 257 de 21.9.1990, p. 13 (rectificaç}o).
L 180 de 9.7.1997, p. 1, e
L 40 de 13.2.1998, p. 17 (rectificaç}o).
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Notificaç}o pr~via de uma operaç}o de concentraç}o
(Processo IV/M.1201 — DuPont/Merck)
(98/C 169/07)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

1.ÚÙA Comiss}o recebeu, em 25 de Maio de 1998, uma notificaç}o de um projecto de concentraç}o, nos termos do artigo 4o. do Regulamento (CEE) no. 4064/89 do ConselhoØ(Î), com a
última redacç}o que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) no. 1310/97Ø(Ï), atrav~s da qual a E.I.
du Pont de NernoursØ@ØCo. («DuPont»), uma empresa dos Estados Unidos, adquire, na acepç}o do no. 1, alònea b), do artigo 3o. do referido regulamento, o controlo do conjunto da The
DuPont Merck Pharmaceutical Company, uma empresa comum com a MerckØ@ØCo.
(«Merck»), que desenvolve as suas actividades no sector farmacðutico e radiofarmacðutico, mediante a aquisiç}o da participaç}o da Merck.
2.ÚÙAs actividades das empresas envolvidas s}o:
—ÙDuPont: produtos quòmicos e energ~ticos,
—ÙMerck: produtos farmacðuticos.
3.ÚÙApös uma an`lise preliminar, a Comiss}o considera que a operaç}o de concentraç}o notificada pode encontrar-se abrangida pelo |mbito de aplicaç}o do Regulamento (CEE)
no. 4064/89. Contudo, a Comiss}o reserva-se a faculdade de tomar uma decis}o final sobre este
ponto.
4.ÚÙA Comiss}o solicita aos terceiros interessados que lhe apresentem as suas eventuais observaçùes sobre o projecto de concentraç}o em causa.
As observaçùes devem ser recebidas pela Comiss}o, o mais tardar, 10 dias apös a data de
publicaç}o da presente comunicaç}o. Podem ser enviadas por fax ou pelo correio, com a referðncia IV/M.1201 — DuPont/Merck, para o seguinte endereço:
Comiss}o Europeia
Direcç}o-Geral da Concorrðncia (DG IV)
Direcç}o B — Task Force Concentraçùes
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelas
[telefax (32-2) 296Ø43Ø01/296Ø72Ø44].

(Î)ÙJO
JO
(Ï)ÙJO
JO

L 395 de 30.12.1989, p. 1, e
L 257 de 21.9.1990, p. 13 (rectificaç}o).
L 180 de 9.7.1997, p. 1, e
L 40 de 13.2.1998, p. 17 (rectificaç}o).
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AUXäLIOS ESTATAIS
C 6/97
Alemanha
(98/C 169/08)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(Artigos 92o. a 94o. do Tratado que institui a Comunidade Europeia)
Comunicaç}o da Comiss}o nos termos do no. 2 do artigo 93o. do Tratado CE respeitante aos
auxòlios concedidos pelo Governo alem}o { Dieselmotorenwerk Rostock GmbH
(Meclemburgo-Pomer|nia Ocidental)
A Comiss}o informou o Governo alem}o, atrav~s da
carta a seguir transcrita, da sua decis}o de alargar o processo previsto no no. 2 do artigo 93o.:

«Em 25 de Abril de 1996, as autoridades alem}s notificaram { Comiss}o um auxòlio de emergðncia no montante
de 20 milhùes de marcos alem}es destinado { Dieselmotorenwerk Vulkan GmbH, situada em Rostock. Na ausðncia de informaçùes adicionais por parte das autoridades alem}s e dada a existðncia de dúvidas sobre a compatibilidade do auxòlio com o mercado comum, a Comunidade decidiu, em 22 de Janeiro de 1997, dar inòcio ao
processo previsto no no. 2 do artigo 93o. do Tratado CE.
A Comiss}o instou assim formalmente o Governo alem}o
a apresentar no prazo de um mðs a contar da data da
notificaç}o da decis}o todas as informaçùes necess`rias {
apreciaç}o do auxòlio.

A carta mediante a qual as autoridades alem}s foram informadas da situaç}o foi enviada em 11 de Fevereiro de
1997. Por cartas de 18 de Abril, 29 de Maio e 4 de
Agosto de 1997, a Comiss}o solicitou {s autoridades alem}s indicaçùes mais pormenorizadas sobre o auxòlio, assim como a apresentaç}o de um plano de reestruturaç}o.

As autoridades alem}s responderam { Comiss}o por cartas de 30 de Abril, 14 de Julho de 10 e 12 de Setembro
de 1997, mediante as quais foram notificados novos auxòlios e apresentado um plano de reestruturaç}o. Em
15 de Outubro de 1997, aquando de uma reuni}o entre
representantes da Comiss}o (DGØIV), do Minist~rio Federal da Economia, do Land de Meclemburgo-Pomer|nia Ocidental e do BvS foram prestados esclarecimentos
finais.

1.ÙASPECTOS GERAIS
A Dieselmotorenwerk Vulkan GmbH (DMV) resulta da
fus}o de duas empresas do Bremer Vulkan Verbund
(BVV), uma situada em Brema-Vegesack e a outra em
Rostock (ver a decis}o relativa { abertura do processo
publicada no JO C 119 de 17.4.1997). A empresa alterou

recentemente a sua denominaç}o social para Dieselmotorenwerk Rostock GmbH (DMR). A DMR opera actualmente em quatro instalaçùes de produç}o e de prestaç}o
de serviços tanto nos antigos comos nos novos Länder, e
possui duas filiais a 100Ø% e uma filial a 45Ø%, ambas no
Land de Meclemburgo-Pomer|nia Ocidental.
Em Maio de 1997, a DMR empregava 600 trabalhadores. A DMR produz essencialmente motores a diesel a
dois tempos para navios sob licença. Para al~m disso, desenvolve igualmente em menor proporç}o actividades no
sector da construç}o met`lica, da produç}o de peças sobressalentes, da prestaç}o de serviços conexos e da fundiç}o. As filiais produzem basicamente h~lices e lemes.
1.1.ÙInòcio do processo
A notificaç}o de Abril de 1996 dizia respeito a um auxòlio de emergðncia no montante de 20 milhùes de marcos
alem}es sob forma de um empr~stimo a ser concedido
pelo BvS at~ 31 de Dezembro de 1996. Dada a insuficiðncia das informaçùes prestadas e a existðncia de dúvidas sobre a compatibilidade do auxòlio com o mercado
comum, a Comiss}o decidiu em 22 de Janeiro de 1997,
dar inòcio a um processo nos termos no. 2 do artigo 93o.
do Tratado CE. A Comiss}o instou assim o Governo alem}o a apresentar-lhe no prazo de um mðs a contar da
data de recepç}o da presente decis}o todas as informaçùes necess`rias { avaliaç}o do auxòlio no |mbito do
processo acima referidoØ(Î).
As dúvidas da Comiss}o diziam principalmente respeito
{s condiçùes de concess}o do empr~stimo, que deveriam
corresponder {s condiçùes normais de mercado, { limitaç}o do auxòlio ao mònimo rigorosamente necess`rio para
manter a empresa em funcionamento, { limitaç}o da duraç}o do empr~stimo ao tempo necess`rio para a elaboraç}o de um plano de reestruturaç}o (normalmente n}o
superior a seis meses) e { justificaç}o do auxòlio por dificuldades sociais prementes, tendo em conta que o equilòbrio da situaç}o industrial nos restantes Estados-membros n}o pode ser afectado.

(Î)ÙJO C 119 de 17.4.1997, p. 8.
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1.2.ÙMedidas financeiras
O auxòlio objecto do processo C 6/97 consiste num empr~stimo do BvS no montante de 20 milhùes de marcos
alem}es, a ser concedido at~ 31 de Dezembro de 1996, a
uma taxa de juro superior em 3 pontos percentuais {
taxa de desconto. A este montante foram acrescentados
os seguintes auxòlios, tamb~m incluòdos no processo:
—Ùempr~stimo do Land num valor de 10 milhùes de
marcos alem}es a conceder at~ 31 de Dezembro de
1996, a uma taxa de juro superior em 3 pontos percentuais { taxa de desconto,
—Ùempr~stimo de 19,5 milhùes de marcos alem}es
(Land: 6,5 milhùes; BvS: 13 milhùes),
—Ùempr~stimo sem juros dos dois accionistas num montante de 25 milhùes de marcos alem}es, sem prazo de
vencimento.
O total dos empr~stimos a transformar ou transformados em subvençùes n}o reembols`veis atinge assim
o montante de 74,5 milhùes de marcos alem}es.
Aquando da sua privatizaç}o em 1994, o BvS concedeu { empresa DMR um empr~stimo em condiçùes
normais de mercado. Tamb~m este empr~stimo est` a
ser convertido numa subvenç}o n}o reembols`vel,
constituindo um auxòlio estatal na acepç}o do no.Ø 1
do artigo 92o. do Tratado CE. N}o se trata portanto
neste caso da concess}o de novos recursos,
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ç}o (por exemplo, concentraç}o da actividade de construç}o de motores para navios num único local em Warnemünde e abandono dessa produç}o em Brema, reduç}o das horas de produç}o no fabrico de motores, aumento da flexibilidade do pessoal atrav~s de acç}o de
formaç}o), o que dever` permitir atingir uma melhoria
da produtividade. Tamb~m dever` conseguir-se uma reduç}o dos custos e uma melhoria do volume de negöcios
atrav~s da introduç}o de um programa de reduç}o dos
preços de compra, do aumento da percentagem de receitas brutas no ramo das preças sobresselentes, da introduç}o de uma melhor comunicaç}o interna (atrav~s do fax
e do correio electrönico) e da alienaç}o de terrenos e de
edificios n}o necess`rios ao desenvolvimento da actividade da empresa. As despesas com material dever}o baixar de 187,3 milhùes de marcos em 1996 ([.Ø.Ø.] dos lucros da empresa) para 114,2 milhùes de marcos em 1999
([.Ø.Ø.] dos lucros da empresa). A reduç}o dos custos relativos ao pessoal dever` ser conseguida por meio de uma
supress}o massiva de postos de trabalho, assim como por
meio de uma negociaç}o da cl`usula de rigor (Härtefallklausel). Os custos relativos ao pessoal dever}o assim
ser reduzidos de 61,1 milhùes de marcos em 1996 ([.Ø.Ø.]
dos custos correntes da empresa) para 32 milhùes de
marcos em 1998 ([.Ø.Ø.] dos custos correntes da empresa).
O plano baseia-se numa hipötese de estabilidade dos preços e prevð cenarios de risco tais como uma queda súbita
dos preços ou uma queda da procura. Estes cen`rios de
risco n}o foram transmitidos em pormenor { Comiss}o.

1.3.ÙO plano de reestructuraç}o

Os motores a diesel para navios s}o construòdos com
base em contratos de licença. O plano prevð a renegociaç}o dos contratos de licença, da qual depende uma
grande parte das vendas dos motores e, por conseguinte,
o sucesso da reestruturaç}o. O plano prevð uma reorientaç}o limitada da produç}o da DMR, baseada num aumento limitado do volume de negöcios nas actividades
de fundiç}o (em paralelo com a prossecuç}o da construç}o de motores a diesel como actividade principal, isto ~,
com cerca de 75Ø% do volume de vendas no ano 2000)
assim como das actividades de prestaç}o de serviços e de
reparaç}o. Segundo as informaçùes de que a Comiss}o
dispùe, as actividades de fundiç}o n}o abrangem produtos que entrem no |mbito de aplicaç}o do Tratado
CECA.

A empresa encontrava-se em reestructuraç}o no momento do colapso da BVV, raz}o pela qual o plano de
reestruturaç}o teve de ser adaptado { nova situaç}o. A
construç}o deste plano foi adiada por um longo peròodo
devido a negociaçùes de privatizaç}o, que viriam a fracassar. A actividade principal da DMR, correspondente a
cerca de 80Ø% do seu volume de negöcios, ~ a construç}o de motores a diesel a dois tempos para navios.

Para al~m dos auxòlios mencionados, o plano de financiamento prevð ainda a renúncia por parte dos administradores da massa falida da BVV a um cr~dito sobre a
DMR no montante 54,8 milhùes de marcos. A DMR foi
uma benefici`ria lòquida do sistema de cash-concentration.
As consequðncias do desvio dos recursos para outros fins
(spill-over) est}o a ser analisadas no |mbito do processo
C 7/96Ø(Ï).

O novo plano parte do princòpio da estabilidade dos preços no que toca { actividade principal de construç}o de
motores para navios, assim como do princòpio da const|ncia da sua produç}o em termos de quantidade. Este
desenvolvimento est`vel das actividades principais deve
acompanhar-se de uma diminuiç}o dos custos de produ-

2.ÙAPRECIAÇ]O

—Ùavales num total de 60 milhùes de marcos alem}es: a
DMR pode por esta via proceder a pagamentos e
conceder garantias { exportaç}o aos seus fornecedores e clientes pelas suas actividades de produç}o; a
extens}o destes avales foi determinada com base nos
contratos existentes,
—Ùgarantias num montante total de 20 milhùes de marcos alem}es para cobertura de cr~ditos banc`rios correntes para efeitos de liquidez.

A Comiss}o lamenta que as autoridades alem}s tenham
concedido o auxòlio em quest}o antes de o terem noti(Ï)ÙVer a decis}o que deu inòcio ao processo CØ6/97 no ponto 3.
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ficado { Comiss}o e sem esperarem a sua decis}o, em
violaç}o da obrigaç}o que lhes incumbe nos termos do
no. 3 do artigo 93o. do Tratado CE e do no. 3 do artigo
61o. do Acordo sobre o EEE. Devido aos recursos acrescentados posteriormente, os quais devem ser considerados como auxòlios ilegais, e { apresentaç}o incompleta e
em atraso de informaçùes por parte das autoridades alem}s, a Comiss}o vð-se compelida a alargar o processo C
6/97 de modo a englobar todos os auxòlios adicionais
concedidos posteriormente.

As autoridades alem}s notificaram as medidas em quest}o como auxòlios de emergðncia e { reestruturaç}o.
Trata-se de uma situaç}o atòpica, em que uma empresa
em reestruturaç}o ~ afectada pelo colapso do grupo de
empresas que a adquiriu e que deveria financiar uma
grande parte da sua reestruturaç}o. Os auxòlios iniciais
incluòdos no processo C 6/97 destinavam-se a permitir a
reestruturaç}o da empresa de forma a tornar possivel a
adaptaç}o do plano de reestruturaç}o { sua nova situaç}o fora do grupo BVV.

No que respeita {s derrogaçùes previstas na alònea c) do
no. 3 do artigo 92o., ter` de se analisar os auxòlios { luz
das orientaçùes comunit`rias relativas aos auxòlios estatais de emergðncia e { reestruturaç}o concedidos a empresas em dificuldadeØ(Ð). Os auxòlios inicialmente concedidos e abrangidos pelo processo C 6/97 consistem em
auxòlios de emergðncia sob forma de um empr~stimo no
valor de 20 milhùes de marcos alem}es. Desde ent}o, foram concedidos outros auxòlios. Tais auxòlios, assim
como o plano de reestruturaç}o (descritos em grandes
linhas nos pontos 1.2 e 1.3) ser}o analisados { luz das
orientaçùes acima referidas (ponto 3.2).

RESTAURAÇ]O DA VIABILIDADE

^ condiç}o sine qua non do plano de reestruturaç}o colocar a empresa em situaç}o de restabelecer a sua viabilidade a longo prazo num espaço de tempo razo`vel, com
base em hipöteses realistas no que diz respeito as suas
condiçùes futuras de exploraç}o; o plano dever` tamb~m
permitir { empresa cobrir todos os seus custos.

O plano de reestruturaç}o apresentado pelas autoridades
alem}s cont~m medidas destinadas { melhoria dos resultados da empresa atrav~s de uma contenç}o dos custos
de produç}o e de determinados investimentos destinados
ao aumento da sua produtividade.

Segundo a informaç}o apresentada, n}o deveriam ser necess`rios mais auxòlios. O plano, estruturado com base
numa determinada hipötese e em cen`rios de risco, est`
obviamente baseado em hipöteses realistas, embora a Co(Ð)ÙJO C 368 de 23.12.1994.
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miss}o n}o possua informaçùes pormenorizadas sobre os
cen`rios de risco apresentados.
A empresa encontra-se, segundo o plano, em condiçùes
de assumir os seus pröpios custos, sendo no entanto necess`rio para tal a transformaç}o dos empr~stimos em
subvençùes n}o reembols`veis. N}o foi ainda determinado se os juros devidos antes da transformaç}o do emprestimo foram pagos. Devido { transformaç}o do empr~stimo em subvenç}o e ao eventual n}o reembolso dos
juros devidos, os encargos financeiros da empresa baixam para um nòvel inferior aos encargos suportados normalmente pelas empresas.
Finalmente, ~ de notar que no est`dio actual n}o ~ ainda
possòvel determinar definitivamente a exequibilidade do
plano. A Comiss}o necessita para tal de informaçùes
pormenorizadas sobre os resultados de variantes relativas
aos cen`rios de risco. Tem tamb~m ainda de se esclarecer se a realizaç}o do plano sö ~ realmente possòvel atrav~s de custos financiamento anormalmente baixos.
ELIMINAÇ]O DE DISTORÇëES INDEVIDAS DA
CONCORRâNCIA

As consequðncias negativas sobre os concorrentes devem
ser reduzidas ao m`ximo. Num sector com uma capacidade de produç}o excedent`ria, as orientaçùes prevðem
a sua reduç}o em funç}o do montante do auxòlio.
As informaçùes apresentadas no que se refere { situaç}o
de mercado da DMR s}o insuficientes. Segundo os dados apresentados, a DMR realiza cerca de 80Ø% do seu
volume de negöcios com a construç}o de motores a diesel a dois tempos para navios. Os motores s}o sobretudo
destinados a navios porta-contentores, sector presentemente em crise. Presume-se contudo que a longo prazo
se registrar` um aumento da procura.
As condiçùes e as possibilidades de venda dependem dos
propriet`rios das licenças. O mercado encontra-se dominado por trðs propriet`rios de licenças, nomeadamente a
NSD, MAN B@W e a Mitsubishi, os quais obviamente
definem por meio dos seus contratos de licença as condiçùes de produç}o e de venda em cada regi}o. Paralelamente, os propriet`rios das licenças tðm a possibilidade
de venderem motores a diesel directamente, fora do regime dos contratos. Nos termos das informaçùes disponòveis, n}o ~ possòvel estabelecer em que medida o com~rcio intracomunit`rio ~ nestes casos afectado pelos
auxòlios, posto que tal depende da renegociaç}o dos contratos de licença (tal aplica-se igualmente ao restabelecimento da viabilidade da empresa, o qual por seu turno
esta dependente dos resultados da renegociaç}o dos contratos de licença).
As actividades da DMR no domònio da construç}o met`lica, da produç}o de peças sobressalentes e da fundiç}o
de componentes n}o tðm uma import|ncia compar`vel {
actividade de construç}o de motores a diesel a dois tempos para navios. ^ contudo necess`rio estabelecer uma
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excepç}o para o sector da fundiç}o, que se encontra em
crise e necessita consequentemente de uma atenç}o particular. As informaçùes at~ agora fornecidas no que respeita { actividade da empresa nestes sectores n}o s}o suficientemente pormenorizadas; para al~m disso, as autoridades alem}s n}o apresentaram prova de que as distorçùes de concorrðncia nessas `reas s}o limitadas ao mònimo.
LIMITAÇ]O DO AUXäLIO AO MäNIMO RIGOROSAMENTE NECESS@RIO

O auxòlio tem que ser limitado ao mònimo rigorosamente
necess`rio { reestruturaç}o da empresa. N}o pode proporcionar { empresa benefici`ria meios de liquidez excedent`rios que lhe permitam desenvolver actividades
agressivas no mercado em termos de preços.
A empresa em quest}o obteve durante o peròodo de recuperaç}o montantes relativamente elevados de auxòlio de
emergðncia e de auxòlio { reestruturaç}o. Mais concretamente, a empresa recebeu empr~stimos no montante de
74,5 milhùes de marcos alem}es, os quais foram transformados em subvençùes n}o reembols`veis, avales no
valor de 60 milhùes de marcos alem}es e garantias no
valor de 20 milhùes de marcos alem}es. Um outro empr~stimo no valor de 25 milhùes de marcos alem}es ir`
igualmente a ser convertido em subvenç}o n}o reembols`vel, o que aumentar` o volume do auxòlio sem a introduç}o de maior liquidez. Segundo as informaçùes fornecidas, os auxòlios deveriam ser suficientes para a execuç}o do plano de reestruturaç}o; no entanto, e face a encargos de financiamento anormalmente baixos, permanecem dúvidas sobre se os montantes do auxòlio correspondem ao mònimo rigorosamente necessario.
As autoridades alem}s n}o excluem a possibilidade de o
plano de financiamento ter de ser alterado em caso de
privatizaç}o. N}o ~ neste momento possòvel avaliar a
proporcionalidade do auxòlio tendo em conta os seus
custos e benefòcios, bem como a adequaç}o do financiamento estatal, posto que a empresa ainda ter` de ser privatizada e n}o h` ainda investidores privados implicados
na reestruturaç}o. ^, no entanto, possòvel comparar o
montante total dos auxòlios de 99,5 milhùes de marcos
alem}es em subvençùes n}o reembols`veis, 60 milhùes de
marcos alem}es em avales e 20 milhùes de marcos alem}es em garantias com o volume consolidado de negöcios da empresas de 275,2 milhùes de marcos alem}es.
Nos termos das informaçùes fornecidas, parece tratar-se
de um plano de reestruturaç}o coerente e baseado em
hipöteses realistas. No que respeita { compatibilidade do
auxòlio com o mercado comum, permanecem no entanto
dúvidas derivadas do facto de n}o se saber se foram pagos os encargos de financiamento dos empr~stimos do
BvS e do Land { DMR relativos ao peròodo anterior {
sua transformaç}o em subvençùes n}o reembols`veis. A
execuç}o do plano de reestruturaç}o depende essencial-
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mente dos resultados que ir}o ser conseguidos com a renegociaç}o dos contratos de licença. Por essa raz}o, n}o
~ possòvel estabelecer no est`dio actual se o plano permitir` o restabelecimento da viabilidade da empresa a longo
prazo, e em que medida os auxòlios poder}o ter consequðncias negativas sobre os restantes concorrentes. Para
al~m disso, a ausðncia de envolvimento de investidores
privados levanta dúvidas relativas { proporcionalidade do
auxòlio e do financiamento estatal.
Por todas as razùes acima mencionadas, a Comiss}o decidiu alargar o presente processo C 6/97 de forma a
abranger os auxòlios que foram entretanto atribuòdos a
favor da Dieselmotorenwerk Rostock GmbH (anteriormente denominada Dieselmotorenwerk Vulkan GmbH).
A Comiss}o notifica as autoridades alem}s a apresentarem as suas observaçùes no |mbito deste processo, assim
como todas as informaçùes necess`rias ao esclarecimento
das questùes levantadas, no prazo de um mðs a contar da
recepç}o da presente carta.
A Comiss}o chama a atenç}o para o efeito suspensivo do
no. 3 do artigo 93o. do Tratado CE, bem como para as
suas comunicaçùes publicadas no Jornal Oficial das Comunidades Europeias C 318 de 24 de Novembro de 1983,
p. 3, e Jornal Oficial das Comunidades Europeias C 156
de 22 de Junho de 1995, p. 5, nos termos das quais pode
ser exigida aos beneficòarios a restituiç}o de auxòlios ilegalmente concedidos.
A Comiss}o solicita as autoridades alem}s que informem
de imediato a empresa benefici`ria do alargamento do
processo C 6/97 de forma a incluir os auxòlios concedidos e n}o notificados desde Abril de 1996, e do facto de
os auxòlios ilegalmente concedidos poderem ter de ser
restituòdos.
Os auxòlios ilegalmente concedidos devem ser restituòdos
de acordo com o direito material e processual alem}o,
majorados de juros calculados com base na taxa de referðncia aplic`vel aos auxòlios regionais, que vencem a partir da data de concess}o do auxòlio.»
A Comiss}o notifica os outros Estados-membros e terceiros interessados para que apresentemas suas observaçùes
sobre este processo no prazo de um mðs a contar da data
de publicaç}o da presente comunicaç}o no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias, enviando-as para o seguinte
endereço:
Comiss}o Europeia
Direcç}o-Geral da Concorrðncia (DG IV)
Rue de la Loi/Wetstraat, 200
B-1049 Bruxelas
Essas observaçùes ser}o transmitidas ao Governo alem}o.
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Autorizaç}o de auxòlios concedidos pelos Estados no |mbito das disposiçùes dos artigos 92o.Ø e
93o. do Tratado CE
A respeito dos quais a Comiss}o n}o levanta objecçùes
(98/C 169/09)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Data de adopç}o: 24.9.1997

Tòtulo: Medidas a favor da I@D no sector da energia

Estado-membro: Espanha (Navarra)
Número do auxòlio: NØ425/97

Objectivo: Melhorar a investigaç}o e desenvolvimento
no domònio da energia

Tòtulo: Medidas a favor do investimento e do emprego
nas PME

Base legal: «Förordning om statligt stöd till energiforskning»

Objectivo: Desenvolvimento das PME e desenvolvimento
regional
Base legal: Proyecto de decreto

Orçamento: 2Ø800 milhùes de coroas suecas (322 milhùes
de ecus) durante sete anos

Orçamento: Cerca de 30,3 milhùes de ecus no primeiro
ano. Aumento anual de cerca de 0,3 milhùes de ecus

Intensidade ou montante do auxòlio: Investigaç}o fundamental: no m`ximo, 100Ø% brutos e 50Ø% brutos no
m`ximo para a investigaç}o industrial

Intensidade ou montante do auxòlio: 7,5Ø% m~dias empresas, 15Ø% pequenas empresas; nas regiùes assistidas
15Ø% lòquidosØ+Ø10Ø% brutos

Duraç}o: Ilimitada

Duraç}o: Indefinida
Data de adopç}o: 11.3.1998
Data de adopç}o: 10.3.1998
Estado-membro: Alemanha (Bremen)

Estado-membro: Su~cia
Número do auxòlio: NØ711/97

Número do auxòlio: NØ515/97
Tòtulo: Orientaçùes sobre a promoç}o de investimentos
para a instalaç}o de um sistema de tratamento de resòduos em ciclo frechado
Objectivo: Promoç}o do investimento em instalaçùes,
processos e produtos de tratamento de resòduos, com
vista a promover a protecç}o do ambiente e gest}o dos
recursos no domònio do tratamento e eliminaç}o de resòduos
Base legal: Haushaltsordnung der Freien Hansestadt
Bremen in Verbindung mit Senatsbeschluß zur neuen
Projektstruktur des Investitionssonderprogramms (ISP)
vom 31.5.1996
Orçamento: 15 milhùes de marcos alem}es p.Øa. (7,6 milhùes de ecus) at~ 2001
Intensidade ou montante do auxòlio: Em regiùes n}o assistidas: m`ximo de 30Ø% brutos, mais 10Ù% para as
PME; em regiùes assistidas: n}o superior ao limite m`ximo dos auxòlios regionais

Tòtulo: Fundo destinado {s tecnologias energ~ticas
Objectivo: Desenvolvimento e demonstraç}o de novas
tecnologias no domònio da energia
Base legal: Förordning om statligt stöd till ur energiteknikfonden
Orçamento: 870 milhùes de coroas suecas (100,2 milhùes
de ecus) durante sete anos
Intensidade ou montante do auxòlio:
—ÙInvestigaç}o fundamental e industrial: no m`ximo,
50Ø% brutos
—ÙActividades de desenvolvimento pr~-concorrencial:
25Ø% brutos
—ÙBönus de 10Ø% para as PME
Duraç}o: Ilimitada

Duraç}o: At~ 2004
Condiçùes: Relatörio anual

Data de adopç}o: 11.3.1998
Estado-membro: Su~cia

Data de adopç}o: 11.3.1998
Estado-membro: Su~cia
Número do auxòlio: NØ710/97

Número do auxòlio: NØ712/97
Tòtulo: Medidas a favor das tecnologias energ~ticas
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Objectivo: Melhorar o desenvolvimento de tecnologias
com base nas energias renov`veis e a eficiðncia energ~tica nos processos industriais
Base legal: Förordning om energiteknikbidrag
Orçamento: 1Ø610 milhùes de coroas suecas (185 milhùes
de ecus) durante sete anos
Intensidade ou montante do auxòlio:
—ÙInvestigaç}o industrial: no m`ximo, 50Ø% brutos
—ÙActividades de desenvolvimento pr~-concorrencial
25Ø% brutos
—ÙBönus de 10Ø% para as PME
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Número do auxòlio: NØ119/98
Tòtulo: Alteraç}o do regime de auxòlios ao emprego
Flevoland 1997
Objectivo: Desenvolvimento regional
Base legal:
1997

Arbeidsplaatsenpremieregeling

Flevoland

Orçamento: 24,6 milhùes de ecus

Data de adopç}o: 27.4.1998

Intensidade ou montante do auxòlio:
—ÙLelystad: 10Ø100 ecus por posto de trabalho
—ÙResto da Flevoland: 6Ø725 ecus por posto de trabalho
—ÙLimite m`ximo:
—Ù35Ø% brutos para as PME
—Ù25Ø% brutos para as grandes empresas

Estado-membro: Paòses Baixos (Flevoland)

Duraç}o: 1997-1999

Duraç}o: Ilimitada

Comunicaç}o do Governo dos Paòses Baixos relativa a Directiva 94/22/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 30 de Maio de 1994, relativa {s condiçùes de concess}o e de utilizaç}o das autorizaçùes de prospecç}o, pesquisa e produç}o de hidrocarbonetos
(98/C 169/10)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Convite para apresentaç}o de propostas relativas a uma autorizaç}o de prospecç}o de hidrocarbonetos para o sector AØ15
O Ministro da Economia do Reino dos Paòses Baixos comunica que foi recebido um pedido de
autorizaç}o de prospecç}o de hidrocarbonetos para o sector AØ15 indicado no mapa referido
no Anexo I do «Regeling vergunningen Koolwaterstoffen continentaal plat 1996», (Stert. 93),
(Regulamento sobre as autorizaçùes em mat~ria de hidrocarbonetos relativamente { plataforma
continental de 1996).
Tendo em conta o no. 2, alònea b), do artigo 3o. da Directiva 94/22/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 30 de Maio de 1994, relativa {s condiçùes de concess}o e de utilizaç}o das
autorizaçùes de prospecç}o, pesquisa e produç}o de hidrocarbonetos, e o artigo 16o. do «Mijnwet continentaal plat» (legislaç}o relativa { exploraç}o mineira na plataforma continental), o
Ministro da Economia lança um convite para apresentaç}o de propostas relativas a uma autorizaç}o de prospecç}o de hidrocarbonetos para o sector AØ15.
Os pedidos podem ser enviados nas 13 semanas que se seguem { publicaç}o do presente convite no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, devendo ser dirigidos ao «Minister van Ekonomische Zaken, ter attentie van de directeur Olie en Gas, Bezuidenhoutseweg 6, NL-2594
AV Den Haag», com a menç}o «persoonlijk in handen». Os pedidos apresentados apös o
termo deste prazo n}o ser}o tidos em conta.
A decis}o relativa {s propostas ser` tomada nove meses apös o termo desse prazo.
Quaisquer informaçùes suplementares poder-se-}o obter, telefonando para o no. (+31Ø70)
379Ø66Ø85.
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INSTITUTO MONET@RIO EUROPEU
PARECER DO CONSELHO DO INSTITUTO MONET@RIO EUROPEU
nos termos do no. 1 do artigo 109o.L do Tratado que institui a Comunidade Europeia e do
artigo 50o. dos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu,
sobre uma recomendaç}o do Conselho da Uni}o Europeia para a nomeaç}o do Presidente, Vice-Presidente e restantes membros da Comiss}o Executiva do Banco Central Europeu (BCE)
(98/C 169/11)
1.ÙPor carta do Presidente do Conselho da Uni}o Europeia de 2 de Maio de 1998, foi solicitado parecer ao Conselho do Instituto Monet`rio Europeu (IME) sobre uma recomendaç}o
da mesma data do Conselho aos Governos dos Estados-membros participantes, ao nòvel de
Chefes de Estado e de Governo, para nomear:
a)ÙWillem Frederik Duisenberg como Presidente do BCE, por um mandato de oito anos;
b) Christian Noyer como Vice-Presidente do BCE, por um mandato de quatro anos;
c) como vogais da Comiss}o Executiva do BCE:
i) Otmar Issing por um mandato de oito anos;
ii) Tommaso Padoa-Schioppa por um mandato de sete anos;
iii) Eugenio Domingo Solans por um mandato de seis anos;
iv)ÙSirkka Hämäläinen por um mandato de cinco anos.
2.ÙO Conselho do IME considera que os candidatos propostos s}o pessoas de reconhecida
competðncia e com experiðncia profissional nos domònios monet`rio ou banc`rio.
3.ÙO Conselho do IME n}o coloca objecçùes { recomendaç}o relativa { nomeaç}o da Comiss}o Executiva do BCE de todos os candidatos propostos.
4.ÙO Vice-Presidente do IME foi encarregado de transmitir o presente parecer aos Governos
do Reino da B~lgica, da República Federal da Alemanha, do Reino de Espanha, da República Francesa, da Irlanda, da República Italiana, do Gr}o-Ducado do Luxemburgo, do
Reino dos Paòses Baixos, da República da @ustria, da República Portuguesa e da República
da Finl|ndia.
5.ÙEste parecer ser` publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Feito em Francoforte no Meno, em 5 de Maio de 1998.
Pelo Conselho do IME
O Vice-Presidente
L.ØA. ROJO
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III
(Informaçùes)

COMISS]O
PROGRAMA ODYSSEUS: PROGRAMA ANUAL 1998
(98/C 169/12)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

1.ÙAs grandes linhas do programa
Em 19 de Março de 1998, o Conselho adoptou o programa Odysseus, programa de formaç}o, de interc|mbio
e de cooperaç}o no domònio das polòticas de asilo, de
imigraç}o e de passagem nas fronteiras externas (JO L
99 de 31.3.1998). Este programa aplica-se aos quinze Estados-membros da Uni}o Europeia e preve igualmente a
possibilidade de associar os Estados terceiros e principalmente os Estados candidatos { ades}o, se tal for conforme com os objectivos de programa.
O programa cobre o peròodo de 1998-2002 e o montante
de referðncia financeira para a sua execuç}o ~ de 12 milhùes de ecus.
O programa tem trðs grandes objectivos:
1.ÙEm primeiro lugar, inscrever numa perspectiva plurianual a cooperaç}o pr`tica das administraçùes respons`veis pela execuç}o de polòticas em mat~ria de asilo,
de imigraç}o e de passagem nas fronteiras externas.
Esta perspectiva plurianual ~ uma condiç}o essencial
da efic`cia da acç}o, na medida em que as eventuais
adaptaçùes {s novas legislaçùes, procedimentos e t~cnicas exigem um periodo bastante longo, geralmente
superior { duraç}o de um programa anual.
2.ÙSeguidamente, conceber um programa coerente no
que respeita { sua subst|ncia, integrando os diferentes
elementos de uma polòtica de cooperaç}o alargada,
mediante instrumentos constituòdos pela formaç}o e
interc|mbio de funcion`rios. Estes apenas poder}o
produzir os seus plenos efeitos se forem respeitadas
trðs condiçùes:

—Ùintegrar a dimens}o da avaliaç}o, o que pressupùe, no que respeita a cada acç}o, a definiç}o
exaustiva dos objectivos e dos meios a alcançar.
Os objectivos devem igualmente traduzir a coerðncia entre as necessidades expressas e o conteúdo do programa. Assim, qualquer nova acç}o
apenas poder` ser lançada se integrar plenamente
a avaliaç}o e acçùes precedentes da mesma natureza.
3.ÙPor último, iniciar uma abertura efectiva relativamente aos paòses terceiros e especialmente aos paòses
candidatos { ades}o, que devem constituir o alvo
priorit`rio das acçùes de cooperaç}o, a fim de os familiarizar com a acervo da Uni}o nos domònios do
direito de asilo, da imigraç}o e da passagem nas fronteiras externas.
A finalidade do programa consiste em cumprir os referidos objectivos, apoiando iniciativas de instituiçùes públicas ou de organismos privados que prossigam um objectivo de cooperaç}o nos domònios do asilo, da imigraç}o
e da passagem nas fronteiras externas. Esta ~ a raz}o por
que se trata de um programa estruturado com base numa
programaç}o anual aprovada pelo Comit~ de Gest}o que
trabalha simultaneamente com a maior transparðncia
quanto { escolha dos projectos seleccionados e com o
maior rigor graças { participaç}o de peritos que auxiliar}o a Comiss}o a elaborar propostas de programas coerentes.

—Ùdefinir os diferentes nòveis de competðncia. Conv~m, assim, alcançar a complementaridade entre
as acçùes, descritas no programa Odysseus, realizadas a nòvel da Uni}o e as outras acçùes, nomeadamente a formaç}o de base dos funcion`rios, que
s}o principalmente de competðncia dos Estados-membros,

A Comiss}o sublinhou a necessidade de obter, tendo em
atenç}o o princòpio de uma boa gest}o, economias de escala na gest}o dos programas. O programa Sherlock, sem
que tal implique a mònima alteraç}o da sua subst|ncia,
pode ser integrado no Odysseus. Esta integraç}o permitir` uma melhor coordenaç}o dos objectivos do programa de luta contra os documentos falsos com o objectivo mais geral de controlo nas fronteiras externas e de
luta contra a imigraç}o clandestina e implicar` a simplificaç}o da gest}o devido { existðncia de um único comit~
de gest}o.

—Ùacompanhar a cooperaç}o, graças aos estudos e {
investigaç}o, mediante o desenvolvimento de instrumentos e a divulgaç}o de informaçùes que aumentar}o a sua efic`cia,

A Comiss}o ter` igualmente em atenç}o a coerðncia
deste programa com os programas existentes no |mbito
do tòtulo VI do Tratado da UE, bem como com o programa Phare, nomeadamente na sua componente especò-

C 169/16

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

fica das questùes relativas ao domònio da justiça e dos
assuntos internos.
Para realizar esse objectivo, o programa Odysseus realizar` acçùes nos domònios seguintes:
— a formaç}o dos funcion`rios, quer se trate da formaç}o de formadores ou da formaç}o de alto nòvel de
especialistas; segundo o tipo de tema estudado, as
formaçùes iniciais dos agentes continuam a ser essencialmente da competðncia dos Estados-membros. No
que respeita { primeira parte do ano de realizaç}o do
programa, n}o se considera necess`rio especializar o
tipo de formaç}o, dando prioridade aos formadores e
aos especialistas. Com efeito, os domònios s}o suficientemente vastos e distintos para que seja oportuno
definir caso a caso o tipo de formaç}o considerada
mais adequada. Assim, em mat~ria de falsos documentos, a formaç}o dever` ter em conta os ensinamentos obtidos com a experiðncia do programa Sherlock. Nos outros domònios, poder` ser útil a formaç}o centrada nos conceitos de base. Al~m disso, a
Comiss}o pretende privilegiar neste |mbito a divulgaç}o da informaç}o. Trata-se, por um lado, de desmultiplicar a informaç}o recebida nos Estados-membros e de permitir a sua ampla divulgaç}o junto das
pessoas interessadas, j` que est}o em causa questùes
de interesse comum a todos os Estados-membros e,
por outro lado, de assegurar o aperfeiçoamento e a
especializaç}o destinados a funcion`rios identificados, a fim de aprofundar aspectos especòficos, definidos como devendo ser objecto de um especial esforço. Estas formaçùes dever}o ser realizadas a um
ritmo regular, de modo a criar um real efeito de arrastamento susceptòvel de permitir, no final do peròodo, constituir uma verdadeira fonte de informaçùes de referðncia;
— o interc|mbio de funcion`rios entre Estados-membros ~ a dimens}o complementar das formaçùes. Os
peròodos de interc|mbio podem ser suficientemente
longos para permitir a familiarizaç}o pr`tica no terreno com os m~todos, procedimentos e t~cnicas utilizados. Esses interc|mbios podem asumir a forma de
estadias unilaterais ou recòprocas junto das autoridades nacionais respons`veis pelas polòticas de asilo, de
imigraç}o e de controlo nas fronteiras externas, para
permitir uma perspectiva in situ dos problemas encontrados noutros Estados-membros. As estadias de
longa duraç}o poder}o possibilitar, em conson|ncia
com as administraçùes nacionais respectivas, o acolhimento de funcion`rios tendo em vista uma acç}o
mais operacional. A possibilidade de estadias de funcion`rios de v`rios Estados-membros noutro Estado-membro ser` igualmente possòvel,
— os estudos e a investigaç}o, terceira componente dos
programas anuais, tðm designadamente por objectivo
a actualizaç}o e a divulgaç}o de material pedagögico
(material de ensino, instrumentos pedagögicos, soft-
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ware de assistðncia, etc.). A investigaç}o poder` ser
sobretudo centrada em torno da actualizaç}o de instrumentos e da elaboraç}o de casos pr`ticos. Neste
|mbito, poder}o ser tamb~m tomados em conta projectos cujo objectivo ser` a divulgaç}o de documentos ou a abertura { consulta de documentos (via bases de dados) para permitir melhorar a cooperaç}o
entre as administraçùes. Por último, os domònios institucionais, legislativos e regulamentares, existentes
ou futuros, poder}o constituir o objecto central de
estudos ou de investigaçùes, nomeadamente na perspectiva da entrada em vigor do Tratado de Amesterd}o.
Os projectos s}o seleccionados por um Comit~ de gest}o
onde est}o representados todos os Estados-membros,
presidido por um representante da Comiss}o. Para serem
aprovados, os projectos submetidos devem apresentar um
interesse europeu e envolver a participaç}o de, pelo menos, dois Estados-membros. Os Estados candidatos {
ades}o podem ser associados a esses projectos, em conformidade com o artigo 10o. da Acç}o Comum, se forem
respeitados os objectivos do programa. Al~m disso, o
programa n}o exclui a participaç}o de Estados terceiros,
se tal apresentar um interesse para a Uni}o Europeia.

2.ÙEstrutura do programa anual, domònios de acç}o para
1998 e verbas financeiras
Os objectivos do programa Odysseus s}o vastos, pois
abarcam os domònios do asilo, da imigraç}o e da passagem nas fronteiras externas. Estes domònios s}o especòficos e n}o envolvem os mesmos tipos de parceiros. Assim,
alguns sectores exigem uma grande confidencialidade, tal
como o programa Sherlock, enquanto que outros s}o
abertos ao sector acad~mico, {s organizaçùes n}o governamentais ou mesmo {s empresas do sector comercial.
Esta a raz}o por que o programa Odysseus se dirige a um
público alargado, sem excepç}o, desde as administraçùes
respons`veis pelos domònios referidos at~ aos organismos, associaçùes ou empresas com estes relacionadas.
A estrutura do programa Odysseus reflecte essa diversidade, abordando prioritariamente os trðs domònios principais (asilo, imigraç}o, fronteiras externas), que se inserem nas formas de cooperaç}o tradicionais constituòdas
pela formaç}o, o interc|mbio e os estudos, mas igualmente consagrando um lugar especial aos imperativos a
que devem responder os Estados-membros nestes domònios. Assim, duas prioridades est}o incluòdas neste programa anual, uma consagrada {s questùes de actualidade
e, a outra, aos paòses candidatos { ades}o, no quadro da
parceria elaborada pela Comiss}o. O programa anual
pretende privilegiar uma abordagem por etapas sucessivas, tratando, prioritariamente, os domònios que revestem
um interesse comum para a Uni}o e os Estados-membros, bem como os temas que apresentam uma especial
acuidade, nomeadamente os que s}o objecto de trabalhos
a nòvel das inst|ncias do Conselho, podendo os outros
aspectos ser evocados posteriormente.
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Por último, caracteròstica comum ao conjunto dos programas que a Comiss}o gere, dever` ser reservado um
espaço crescente { avaliaç}o das acçùes desenvolvidas no
|mbito deste programa.
No domònio do asilo
—ÙA entrada em vigor da Convenç}o de Dublin constitui a principal prioridade, na medida em que a realizaç}o deste instrumento e das suas condiçùes de aplicaç}o implicam um esforço de formaç}o nos Estados-membros.
—ÙNa sua fase inicial, o programa anual pretende acentuar as melhores pr`ticas em mat~ria de procedimentos relativos ao exame dos pedidos de asilo.
Al~m disso, ~ considerada útil uma cooperaç}o acrescida
nos outros domònios do asilo. A comparaç}o realizada
no local, por ocasi}o dos interc|mbios, permite que os
funcion`rios conheçam mais aprofundadamente outros
sistemas, diferentes daquele que aplicam, e que transponham, por vezes, soluçùes para a sua pröpria administraç}o.
—ÙEsta cooperaç}o ~ particularmente útil com os paòses
candidatos { ades}o que, em certos casos, apenas tðm
uma experiðncia recente neste domònio, permitindo-lhes, assim, adquirir as bases do procedimento de
gest}o dos pedidos de asilo. Os projectos poder}o
tamb~m abarcar as iniciativas paralelas { Convenç}o
de Dublin.
—ÙA Comiss}o, ao gerir, num outro |mbito, as rubricas
orçamentais relativas ao financiamento de projectos
especòficos a favor das pessoas deslocadas, bem como
dos candidatos a asilo e dos refugiados (Acçùes comuns 97/477/JAI e 97/478/JAI de 22 de Julho de
1997, JO L 205 de 31.7.1997), procurar` obter uma
complementaridade com as acçùes desenvolvidas a
este nòvel.
No domònio da imigraç}o
Devem ser tidos em conta os dois aspectos complementares da polòtica, tal como foram evocados nomeadamente
na comunicaç}o da Comiss}o (Fevereiro de 1994) sobre
as polòticas de imigraç}o e de asilo.
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da parceria para a ades}o, desenvolvida com os paòses candidatos.
—ÙO programa pretende igualmente realçar as melhores
pr`ticas em mat~ria de controlo da imigraç}o.
A Comiss}o e o Comit~ de gest}o dever}o ter em conta
o facto de, neste domònio onde outros programas comunit`rios poder}o eventualmente propor acçùes an`logas,
serem evitadas sobreposiçùes.
No domònio da passagem nas fronteiras externas
—ÙUma parte essencial da componente «fronteiras externas» ser` constituòda pela luta contra a utilizaç}o de
documentos falsos ou falsificados, em referðncia {s
observaçùes sobre a realizaç}o do programa Sherlock.
Assim, em conformidade com o artigo 19o. da Acç}o
Comum, para o presente exercòcio orçamental, os
projectos iniciados ou aprovados no |mbito do programa Sherlock ser}o executados no |mbito do programa Odysseus para 1998.
—ÙOs problemas especòficos associados { natureza das
fronteiras (maròtimas, a~reas ou terrestres) ser}o considerados atrav~s de uma abordagem orientada por
categoria.
Por último, os projectos poder}o realçar determinados
aspectos do controlo nas fronteiras em ligaç}o com uma
abordagem geogr`fica concreta, orientada para fronteiras com caracteròsticas especòficas (paòses b`lticos, Balc}s,
paòses europeus mediterr|nicos).
Em funç}o destas consideraçùes, da observaç}o da situaç}o nos diferentes domònios em causa e dos trabalhos
dos grupos especializados, s}o propostos para o programa de 1998 os domònios de acç}o seguintes, no |mbito de uma verba previsional global de 3 milhùes de
ecus, combinando as förmulas tradicionais de cooperaç}o com objectivos mais especòficos, sem negligenciar a
parte reservada ao processo de avaliaç}o.
Domònio de acç}o a)

—ÙPor esta raz}o, as acçùes dever}o tamb~m abarcar o
domònio da admiss}o de cidad}os de paòses terceiros
e o da luta contra a imigraç}o irregular. No que diz
respeito a este primeiro ponto, o programa pretende
realçar as mat~rias estreitamente relacionadas com o
projecto de convenç}o relativa { admiss}o de cidad}os de Estados terceiros nos Estados-membros da
Uni}o Europeia.

F o r m a ç } o : Øeste domònio constitui a prioridade central
da Acç}o Comum. Tratando-se do primeiro ano de realizaç}o desta acç}o, os projectos dever}o privilegiar os
conhecimentos de base em mat~ria de asilo e de imigraç}o. Diferente ~ a situaç}o em relaç}o { luta contra os
falsos documentos que, devido { implementaç}o do programa Sherlock nos anos precedentes, permite abordar
domònios mais especializados, tendo a formaç}o de base
sido j` privilegiada aquando dos primeiros anos de programa.

—ÙNo que diz respeito ao segundo ponto, os projectos
poder}o abarcar os domònios dos acordos de readmiss}o, bem como as modalidades pr`ticas de readmiss}o de cidad}os de Estados terceiros em situaç}o
irregular. Os projectos apresentados neste |mbito dever}o abarcar prioritariamente os trabalhos em curso
a nòvel da Uni}o Europeia ou inscrever-se no |mbito

—ÙO programa anual pretende acentuar as reflexùes relativas { aplicaç}o medidas realizadas a nòvel da
Uni}o Europeia. Os projectos poder}o assim ter por
objectivo um melhor conhecimento por parte dos
funcion`rios nacionais dos instrumentos comunit`rios, bem como dos procedimentos, m~todos e t~cnicas utilizados.
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—ÙEm segundo lugar, os projectos dever}o centrar-se
nas mat~rias susceptòveis de ser objecto de uma cooperaç}o aprofundada, tanto entre os Estados-membros da Uni}o, como com os paòses candidatos { ades}o.
Domònio de acç}o b)
Questùes de actualidade: Øtrata-se de responder a necessidades pontuais, sobre problemas especòficos que os
Estados-membros tðm de enfrentar (novas regulamentaçùes, pr`ticas in~ditas, novas tecnologias, etc.). O programa anual pretende, assim, colocar { disposiç}o dos
Estados-membros um instrumento que lhes permita responder em tempo real {s questùes de actualidade imediata que se lhes apresentam. Este capòtulo abarca eventualmente as medidas tomadas no |mbito do plano de
acç}o de luta contra o afluxo de imigrantes provenientes
do Iraque e da regi}o.
Domònio de acç}o c)
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ao domònio especòfico da justiça e dos assuntos internos
e, especialmente, ao controlo das fronteiras externas.

—ÙEsta parte preponderante atribuòda aos paòses candidatos { ades}o n}o exclui de forma alguma a associaç}o de Estados terceiros. Esta associaç}o de Estados
terceiros n}o candidatos poder` privilegiar, por
exemplo, uma abordagem geogr`fica coerente. Todavia, conv~m que os projectos apresentem um interesse
para a Uni}o.

As condiçùes de aplicaç}o da Convenç}o de Dublin, bem
como os aspectos relativos { passagem nas fronteiras externas, devem constituir mat~rias priorit`rias nesta fase
de realizaç}o do programa Odysseus.

Ser` conferida especial atenç}o aos projectos apresentados nos sectores da formaç}o, dos interc|mbios e dos estudos, associando os paòses terceiros e, nomeadamente,
os paòses candidatos { ades}o.

Interc|mbio de funcion`rios
Este domònio abarca fundamentalmente os tradicionais
interc|mbios de funcion`rios, por um peròodo considerado longo, a fim de os familiarizar com as pr`ticas de
outras administraçùes relativas aos diferentes domònios
do programa. Os interc|mbios poder}o interessar os funcion`rios respons`veis pela execuç}o dos procedimentos
ou pela sua elaboraç}o, a nòvel local ou nacional, em
funç}o da organizaç}o administrativa de cada um dos
Estados-membros. Os interessados poder}o ser ainda os
funcion`rios respons`veis pelos controlos no local ou que
estejam em contacto directo com os cidad}os de paòses
terceiros (candidatos a asilo, estrangeiros em situaç}o
irregular a aguardar repatriamento, etc. .Ø.Ø.).
Domònio de acç}o d)
Cooperaç}o com os paòses terceiros
—ÙNo quadro da parceria tendo em vista a ades}o, os
Estados candidatos dever}o integrar progressivamente o acervo da Uni}o, em termos latos, nos domònios referidos no programa. Esta exigðncia abrange
igualmente o conhecimento dos instrumentos juròdicos e os procedimentos, m~todos e t~cnicas. A realizaç}o do programa tamb~m incidir`, no seu primeiro
exercòcio, sobre a aquisiç}o de conhecimentos de
base.
Este objectivo poder` ser acompanhado atrav~s de diferentes tipos de acçùes (principalmente formaç}o e interc|mbio de funcion`rios). Tentar-se-` obter a complementaridade com outros programas abrangidos pelo tòtulo VI, bem como com outros programas de assistðncia
comunit`rios, nomeadamente no |mbito do programa
Phare horizontal, uma componente do qual ~ consagrada

Domònio de acç}o e)
Estudos e investigaç}o:
O programa anual pretende realçar os domònios que
constituem uma prioridade no domònio de justiça e dos
assuntos internos. Ser` conferida especial relev|ncia {s
mat~rias referidas na resoluç}o do Conselho, de 18 de
Dezembro de 1997, relativa ao estabelecimento das prioridades da cooperaç}o no domònio da justiça e dos assuntos internos para o peròodo de 1 de Janeiro de 1998
at~ { data de entrada em vigor do Tratado de Amesterd}o, que constituem as orientaçùes para os trabalhos em
curso a nòvel dos grupos de trabalho do Conselho (JO C
11 de 15.1.1998). Ser}o tamb~m privilegiados os projectos que possam ter implicaçùes pr`ticas com instrumentos legislativos futuros, em especial as mat~rias importantes no |mbito das prioridades legislativas da Comiss}o.
Para 1998, por exemplo, os temas relacionados com a
protecç}o tempor`ria, a execuç}o da Convenç}o de Dublin ou o projecto de convenç}o sobre a admiss}o de cidad}os de Estados terceiros na Uni}o Europeia, poder}o
ser objecto de estudos e de investigaç}o. O programa
pretende favorecer sobretudo uma abordagem prospectiva e din|mica po contraposiç}o a uma abordagem estatòstica, descritiva ou histörica.

A Comiss}o pretende tamb~m acentuar a divulgaç}o da
informaç}o, mediante t~cnicas mais adequadas, de modo
a abranger o maior número possòvel de pessoas entre os
funcion`rios interessados. Poder}o ser utilizados v`rios
instrumentos pedagögicos, que assegurem o desenvolvimento da formaç}o ou a divulgaç}o de conhecimentos
de base, destinados aos funcion`rios.
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Domònio de acç}o f)
Avaliaç}o:
Este domònio constitui uma prioridade da Comiss}o no
|mbito da gest}o dos programas que tem de assegurar.
O programa de 1998 constitui o primeiro exercòcio orçamental do programa Odysseus, podendo portanto a avaliaç}o abranger principalmente os projectos individuais
realizados durante este peròodo como forma de garantir
a sua adequaç}o { definiç}o do programa. Posteriormente, a avaliaç}o poder` incidir mais especificamente
sobre o pröprio programa.
O programa Odysseus prevð uma verba previsional de
12 milhùes de ecus para os cinco exercòcios de execuç}o.
O ano de 1998 pode consagrar uma dotaç}o indicativa
de 3 milhùes de ecus, constituòda pela dotaç}o colocada
em reserva (2 milhùes de ecus), { qual se acrescenta a
dotaç}o orçamental do programa Sherlock de 1998, fixada em 1 milh}o de ecus que, tendo em conta a data de
adopç}o da acç}o comum Odysseus, anterior { data-limite de apresentaç}o dos processos de candidatura dos
projectos do Comit~ Sherlock, n}o foi objecto de qualquer afectaç}o e, por conseguinte, est` igualmente disponòvel.
Para a realizaç}o destas prioridades, est}o previstas as
seguintes verbas financeiras indicativas:

C 169/19

No que diz respeito ao procedimento de apresentaç}o
dos projectos, o memorando sobre o financiamento do
tòtulo VI, cuja vers}o revista de Fevereiro de 1998 est`
disponòvel em todas os lònguas, fornece as indicaçùes necess`rias e inclui, em anexo, um modelo de formul`rio
de candidatura e indicaçùes rigorosas sobre a elaboraç}o
da ficha financeira, bem como um modelo relativo ao
orçamento. Recomenda-se a consulta desse documento
de apoio aquando da elaboraç}o dos projectos.
Tratando-se de projectos susceptòveis de serem financiados atrav~s do orçamento de 1998, proceder-se-` a uma
selecç}o em duas fases. A primeira data-limite ser` 5 de
Junho de 1998, data de recepç}o dos processos pelo secretariado do Comit~ de Gest}o, para exame de todos os
processos apresentados anteriormente e selecç}o durante
o mðs de Julho. A segunda data-limite ser` 30 de Setembro de 1998, para exame dos projectos apresentados posteriormente { primeira data-limite fixada.
O pedido, devidamente assinado pela pessoa respons`vel
pelo projecto, deve ser acompanhado de uma nota resumida (duas a trðs p`ginas, no m`ximo), com a descriç}o
resumida do projecto, bem como uma ficha financeira
que inclua o orçamento previsto do projecto, da forma o
mais pormenorizada e rigorosa possòvel. O ponto 9 do
formul`rio, intitulado «Descriç}o do projecto», deve
apresentar com rigor o objecto da acç}o.

Montante da verba
previsional

Domònio de acç}o

a)ÙFormaç}o

1Ø000Ø000

b) Questùes de actualidade

1Ø000Ø000

c) Interc|mbio de funcion`rios

600Ø000

d) Estudos e investigaç}o

325Ø000

e) Avaliaç}o

75Ø000
TotalØ

3Ø000Ø000

3.ÙCandidatos potenciais e apresentaç}o de projectos
Os candidatos potenciais s}o as administraçùes dos Estados-membros, tanto as administraçùes respons`veis pelos
domònios do asilo, da imigraç}o e da passagem nas fronteiras externas, ou outros serviços, designadamente os
encarregues da formaç}o de funcion`rios respons`veis
nestes domònios, os estabelecimentos de ensino superior e
de investigaç}o, as organizaçùes n}o governamentais e
associaçùes ou fundaçùes. Contudo, n}o se podem excluir outras formas de organismos, desde que estes operem em domònios de actividade relacionados com os objectivos do programa. Os pedidos de subvenç}o emanados de pessoas singulares n}o s}o elegòveis.

Exige-se aos benefici`rios de subvençùes, a tòtulo do presente programa, que indiquem expressamente em todo o
material publicit`rio ou destinado a publicaç}o que os
seus projectos recebem apoio financeiro do programa
Odysseus.
No prazo de trðs meses apös a conclus}o do projecto,
dever` ser apresentado um relatörio final sobre a respectiva execuç}o. Sö depois de recebido este relatörio final e
apresentados os documentos comprovativos da operaç}o,
se proceder` { liquidaç}o definitiva da subvenç}o.
Note-se que, independentemente do montante de financiamento comunit`rio concedido, todas as despesas indicadas na ficha financeira ter}o de ser justificadas.
Quaisquer informaçùes complementares ou pedidos de
formul`rio dever}o ser obtidos no seguinte endereço:
Wenceslas de Lobkowicz, Presidente do Comit~ de
Gest}o do Programa Odysseus
Arnaud Cochet, Secret`rio do Comit~
Comiss}o Europeia, Secretariado-Geral, Task-force
Justiça e Assuntos Internos, Unidade 1
Rue de la Loi/Wetstraat 200, escritörio N-9 5/27A
B-1049 Bruxelas
Tel.: (32-2) 296Ø67Ø46.
Fax: (32-2) 296Ø59Ø97.
correio electrönico: arnaud.cochet-sg.cec.be

