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I
(Comunicaçùes)

PARLAMENTO EUROPEU
CONSELHO
COMISS]O
ACORDO INTERINSTITUCIONAL
de 22 de Dezembro de 1998
sobre as directrizes comuns em mat~ria de qualidade de redacç}o da legislaç}o comunit`ria
(1999/C 73/01)
O PARLAMENTO EUROPEU, O CONSELHO DA UNI]O
EUROPEIA E A COMISS]O DAS COMUNIDADES
EUROPEIAS,

Tendo em conta a declaraç}o (n.o 39) relativa { qualidade de redacç}o da legislaç}o comunit`ria adoptada em
2 de Outubro de 1997 pela Conferðncia Intergovernamental e anexada { Acta Final do Tratado de Amesterd}o,

(4)ÙEstas directrizes devem ser acompanhadas de medidas adequadas que lhes garantam uma aplicaç}o correcta, as quais ser}o adoptadas por cada uma das
instituiçùes no que lhe diz respeito.
(5)ÙConv~m reforçar o papel desempenhado pelos serviços juròdicos das instituiçùes, incluindo os respectivos
peritos juridico-linguòsticos, no melhoramento da
qualidade de redacç}o dos actos legislativos comunit`rios.

Considerando o seguinte:
(1)ÙUma formulaç}o clara, simples e precisa dos actos
legislativos comunit`rios ~ essencial para a transparðncia da legislaç}o comunit`ria, bem como para a
sua boa compreens}o pelo público e pelos agentes
econömicos. ^ igualmente necess`ria para a execuç}o correcta e aplicaç}o uniforme da legislaç}o comunit`ria nos Estados-membros.
(2)ÙEm conformidade com a jurisprudðncia do Tribunal
de Justiça, o princòpio da segurança juròdica, que faz
parte da ordem juròdica comunit`ria, exige que a legislaç}o comunit`ria seja clara e precisa e a sua aplicaç}o previsòvel para os sujeitos de direito. Este imperativo impùe-se com particular rigor quando se
trate de um acto susceptòvel de implicar consequðncias financeiras e que imponha encargos aos particulares, por forma a permitir aos interessados conhecer
com exactid}o o alcance das obrigaçùes que dele decorrem.
(3)ÙConv~m pois adoptar, de comum acordo, directrizes
em mat~ria de qualidade de redacç}o da legislaç}o
comunit`ria. Estas directrizes destinam-se a guiar as
instituiçùes comunit`rias sempre que estas adoptem
actos legislativos, bem como aqueles que, nas instituiçùes comunit`rias, participam na elaboraç}o e redacç}o dos actos legislativos, quer se trate da elaboraç}o do texto inicial quer das diferentes alteraçùes
nele introduzidas durante o processo legislativo.

(6)ÙEstas directrizes vðm completar os esforços envidados pelas instituiçùes no sentido de tornar a legislaç}o comunit`ria mais acessòvel e mais compreensòvel,
nomeadamente atrav~s da codificaç}o oficial dos
textos legislativos, da reformulaç}o e da simplificaç}o dos textos existentes.
(7)ÙEstas directrizes devem ser consideradas como instrumentos para uso interno das instituiçùes, e n}o
tðm car`cter juridicamente vinculativo,
APROVAM, DE COMUM ACORDO, AS PRESENTES
DIRECTRIZES:

Princòpios gerais
1.ÙOs actos legislativos comunit`rios devem ser formulados de forma clara, simples e precisa.
2.ÙOs actos comunit`rios devem ser redigidos tendo em
conta o tipo de acto de que se trata e, designadamente, o seu car`cter vinculativo ou n}o (regulamento, directiva, decis}o, recomendaç}o ou outro).
3.ÙA redacç}o dos actos deve ter em conta as pessoas a
quem o acto se destina a ser aplicado, de forma a
permitir-lhes um conhecimento sem ambiguidades
dos seus direitos e obrigaçùes, bem como aqueles a
quem compete a execuç}o do acto.
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4.ÙAs disposiçùes dos actos devem ser enunciadas de
forma concisa, devendo o seu conteúdo, tanto
quanto possòvel, ser homog~neo. Conv~m evitar os
artigos e os peròodos demasiado longos, as formulaçùes inutilmente complicadas e o uso abusivo de
abreviaturas.
5.ÙAo longo de todo o processo conducente { adopç}o,
os projectos de actos devem ser redigidos com termos e estruturas fr`sicas que respeitem o car`cter
multilingue da legislaç}o comunit`ria; os conceitos
ou a terminologia especòficos de um sistema juròdico
nacional sö devem ser utilizados com precauç}o.
6.ÙA terminologia utilizada deve ser coerente tanto entre disposiçùes de um mesmo acto como entre esse
acto e os actos j` em vigor, especialmente na mesma
mat~ria.
Os mesmos conceitos devem ser expressos com os
mesmos termos e, tanto quanto possòvel, sem se afastar do sentido que lhes d` a linguagem corrente, juròdica ou t~cnica.

Diferentes partes do acto
7.ÙTodos os actos comunit`rios de alcance geral devem
ser redigidos de acordo com uma estrutura-tipo (tòtulo — pre|mbulo — dispositivo — se for caso
disso, anexos).
8.ÙO tòtulo dos actos deve conter uma indiç}o do objecto t}o sucinta e completa quanto possòvel, e que
n}o induza em erro quanto ao conteúdo do dispositivo. Pode eventualmente ser mencionado, apös o tòtulo integral, um tòtulo abreviado.
9.ÙAs citaçùes destinam-se a indicar o fundamento juròdico do acto e as principais fases do processo que
conduziu { sua adopç}o.
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Os actos n}o devem conter disposiçùes que anunciem o conteúdo de outros artigos ou repitam o tòtulo do acto.
13.ÙSe for caso disso, deve ser inserido no inòcio do dispositivo um artigo destinado a definir o objecto e o
|mbito de aplicaç}o do acto.
14.ÙSempre que os termos utilizados no acto n}o tenham
um sentido unòvoco, conv~m agrupar uma definiç}o
desses termos num artigo único, no inòcio do acto.
Essa definiç}o n}o deve conter elementos regulamentares autönomos.
15.ÙTanto quanto possòvel, o dispositivo deve ser redigido segundo uma estrutura-tipo (objecto e |mbito
de aplicaç}o — definiçùes — direitos e obrigaçùes
— disposiçùes que atribuam competðncias de execuç}o — disposiçùes processuais — medidas de aplicaç}o — disposiçùes transitörias e finais).
Ser` subdividido em artigos e ainda, consoante a sua
extens}o e complexidade, em tòtulos, capòtulos e secçùes. Sempre que um artigo contenha uma lista, conv~m distinguir cada elemento dessa lista atrav~s de
um número ou de uma letra, em vez de um travess}o.

Referðncias internas e externas
16.ÙConv~m evitar, tanto quanto possòvel, referðncias a
outros actos. As referðncias devem designar com precis}o o acto ou a disposiç}o para os quais remetem.
As referðncias cruzadas (referðncia a um acto ou a
um artigo que por sua vez remete para a disposiç}o
inicial) e as referðncias em cascata (referðncia a uma
disposiç}o que por sua vez remete para outra disposiç}o) devem tamb~m ser evitadas.

10.ÙOs considerandos tðm por objectivo motivar, de
forma concisa, as disposiçùes essenciais do articulado, sem dele reproduzir ou parafrasear a redacç}o.
N}o devem comportar disposiçùes de car`cter normativo nem pretensùes polòticas.

17.ÙUma referðncia a um acto n}o vinculativo inserida
no dispositivo de um acto vinculativo n}o tem por
efeito torn`-lo vinculativo. Se os redactores pretenderem tornar vinculativo, no todo ou em parte, o
conteúdo do acto n}o vinculativo, conv~m reproduzir, tanto quanto possòvel, o texto desse acto como
parte do acto vinculativo.

11.ÙTodos os considerandos devem ser numerados.

Actos modificativos

12.ÙO dispositivo de um acto vinculativo n}o deve conter
disposiçùes sem car`cter normativo, tais como pretensùes ou declaraçùes polòticas, nem disposiçùes que
reproduzam ou parafraseiem passagens ou artigos
dos Tratados ou que confirmem uma disposiç}o juròdica em vigor.

18.ÙQualquer modificaç}o de um acto deve ser claramente expressa. As modificaçùes devem assumir a
forma de um texto que se insere no acto a modificar.
A substituiç}o de disposiçùes inteiras (artigo ou uma
das subdivisùes deste) deve ser preferida { inserç}o
ou { supress}o de peròodos, frases ou palavras.
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Um acto modificativo n}o deve comportar disposiçùes de fundo autönomas que n}o se insiram no acto
modificado.
19.ÙUm acto que n}o tenha por objectivo essencial alterar um outro acto pode comportar, in fine, alteraçùes de outros actos decorrentes do efeito inovador
das suas pröprias disposiçùes. Se as alteraçùes forem
importantes, conv~m adoptar um acto modificativo
separado.
Disposiçùes finais, cl`usulas revogatörias e anexos
20.ÙAs disposiçùes que estabeleçam datas, prazos, excepçùes, derrogaçùes, prorrogaçùes, bem como as disposiçùes transitörias (relativas, designadamente, aos
efeitos do acto sobre as situaçùes existentes) e as disposiçùes finais (entrada em vigor, data-limite de
transposiç}o e aplicaç}o temporal do acto), devem
ser redigidas de forma precisa.
As disposiçùes relativas { data-limite de transposiç}o
e { data-limite de aplicaç}o dos actos devem fixar
uma data expressa em dia/mðs/ano. No que diz respeito {s directivas, essas datas devem ser expressas
de modo a assegurar um peròodo adequado de transposiç}o.
21.ÙOs actos e disposiçùes que se tornem obsoletos devem ser objecto de revogaç}o expressa. A adopç}o
de um novo acto deve implicar a revogaç}o expressa
de qualquer acto ou disposiç}o tornado inaplic`vel
ou sem objecto por efeito desse novo acto.
22.ÙOs elementos t~cnicos do acto devem ser incorporados em anexos, a que se faz referðncia individualmente no dispositivo do acto. Os anexos n}o devem
comportar qualquer direito ou obrigaç}o novo que
n}o tenha sido enunciado no dispositivo.
Os anexos devem ser redigidos de acordo com uma
estrutura-padr}o,

C 73/3

E ACORDAM NAS SEGUINTES MEDIDAS
DE EXECUÇ]O:

As instituiçùes tomar}o as medidas de organizaç}o interna que entendam necess`rias para garantir a correcta
aplicaç}o das presentes directrizes.
Em especial, as instituiçùes:
a)ÙEncarregar}o os seus serviços juròdicos de elaborar,
no prazo de um ano a contar da publicaç}o das presentes directrizes, um guia pr`tico comum para as
pessoas que participam na redacç}o dos textos legislativos;
b) Organizar}o os seus procedimentos internos de forma
a que os respectivos serviços juròdicos, incluindo os
peritos juridico-linguòsticos, possam, atempadamente
e cada um na sua instituiç}o, apresentar sugestùes de
ordem redaccional com o objectivo de aplicar as presentes directrizes;
c) Promover}o a criaç}o de c~lulas de redacç}o nos respectivos örg}os ou serviços que intervðm no processo
legislativo;
d) Assegurar}o a formaç}o dos seus funcion`rios e
agentes em redacç}o juròdica, sensibilizando-os nomeadamente para os efeitos do multilinguismo na
qualidade de redacç}o;
e) Promover}o a cooperaç}o com os Estados-membros a
fim de melhorar a compreens}o das consideraçùes especòficas a ter em conta na redacç}o dos textos;
f) Encorajar}o o desenvolvimento e o melhoramento
dos instrumentos inform`ticos de ajuda { redacç}o
juròdica;
g) Favorecer}o a boa colaboraç}o entre os respectivos
serviços encarregados de zelar pela qualidade de redacç}o;
h) Encarregar}o os respectivos serviços juròdicos de elaborar periodicamente, cada um na sua instituiç}o, um
relatörio sobre as medidas tomadas em aplicaç}o das
alòneas a) a g).

Feito em Bruxelas, em 22 de Dezembro de 1998.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho
da Uni}o Europeia

Pela Comiss}o
das Comunidades Europeias

O Presidente

O Presidente

O Presidente
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Declaraç}o do Parlamento Europeu
O Parlamento Europeu considera que, uma vez que o acto legislativo comunit`rio deve ser
compreensòvel por si pröprio (self-explaining), as instituiçùes e/ou os Estados-membros n}o
devem adoptar declaraçùes interpretativas.
A adopç}o de declaraçùes interpretativas n}o est` de modo nenhum prevista nos Tratados e
n}o ~ compatòvel com a natureza do Direito comunit`rio.

Declaraçùes do Conselho
[ semelhança do Parlamento Europeu, o Conselho considera que qualquer acto legislativo
comunit`rio dever` ser compreensòvel em si mesmo. Por conseguinte, a adopç}o de declaraçùes
interpretativas dos actos legislativos dever` tanto quanto possòvel ser evitada, devendo o conteúdo das eventuais declaraçùes, se for caso disso, ser incorporado no texto do acto.
Note-se por~m que, na medida em que n}o sejam contr`rias ao acto legislativo em causa e em
que sejam tornadas públicas (tal como previsto no n.o 3 do artigo 151.o do Tratado CE, na
vers}o que lhe ser` dada pelo Tratado de Amesterd}o), as declaraçùes interpretativas adoptadas pelo legislador comunit`rio s}o compatòveis como o Direito comunit`rio.
O Conselho entende ser conveniente que a redacç}o dos actos adoptados em conformidade
com os tòtulos V e VI do Tratado da Uni}o Europeia se inspire, se for caso disso, nos princòpios gerais de boa redacç}o que decorrem das directrizes comuns em mat~ria de qualidade de
redacç}o da legislaç}o comunit`ria.
O Conselho considera que, a fim de tornar mais transparente o processo de tomada de decis}o
comunit`rio, seria conveniente que a Comiss}o previsse, de futuro, que as exposiçùes de motivos das suas propostas legislativas sejam objecto de ampla difus}o junto do público atrav~s dos
meios mais adequados (por exemplo, publicaç}o na s~rie C do Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, difus}o por via electrönica ou outra).
O Conselho considera que, para al~m da adopç}o pelo legislador de codificaçùes oficiais de
actos legislativos, seria conveniente, a fim de tornar mais acessòvel a legislaç}o comunit`ria que
tenha sido objecto de alteraçùes numerosas ou substanciais, que o Serviço das Publicaçùes
Oficiais das Comunidades Europeias intensificasse o trabalho de consolidaç}o informal dos
actos legislativos e publicitasse esses textos de forma mais adequada. Seria tamb~m conveniente
analisar com as demais instituiçùes a oportunidade de eventuais medidas destinadas a facilitar
uma utilizaç}o mais estruturada da t~cnica da reformulaç}o, que permite combinar num texto
legislativo único a codificaç}o e as alteraçùes de um acto.
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COMISS]O
Taxas de c|mbio do euro (Î)
16 de Março de 1999
(1999/C 73/02)

1 euro

=
=

7,4322
321,3

coroas dinamarquesas
dracmas gregas

=

8,969

coroas suecas

=

0,6703

libra esterlina

=

1,0901

dölares dos Estados Unidos

=

1,6658

dölares canadianos

=

128,65

ienes japoneses

=

1,5995

francos suòços

=

8,5515

coroas norueguesas

=

78,4478

coroas islandesasØ(Ï)

=

1,7365

dölares australianos

=

2,0613

dölares neozelandeses

=

6,81849

randes sul-africanosØ(Ï)

(Î)ÙFonte: Taxas de c|mbio de referðncia publicadas pelo Banco Central Europeu.
(Ï) Fonte: Comiss}o.
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Procedimento de informaç}o — Regulamentaçùes t~cnicas
(1999/C 73/03)
—ÙDirectiva 83/189/CEE do Conselho, de 28 de Março de 1983, relativa a um procedimento
de informaç}o no domònio das normas e regulamentaçùes t~cnicas
(JO L 109 de 26.4.1983, p. 8),
—ÙDirectiva 88/182/CEE do Conselho, de 22 de Março de 1988, que altera a Directiva
83/189/CEE
(JO L 81 de 26.3.1988, p. 75),
—ÙDirectiva 94/10/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Março de 1994, que
altera substancialmente pela segunda vez a Directiva 83/189/CEE
(JO L 100 de 19.4.1994, p. 30)
Notificaçùes de projectos nacionais de regulamentaçùes t~cnicas recebidas pela Comiss}o.

ReferðnciaØ(Î)

Tòtulo

Fim do prazo de
trðs meses do
statu quo (Ï)

1999/89/UK1999/6003/UK

Projecto de regulamentos (alteraç}o) sobre as obrigaçùes dos produtores (resòduos de
embalagens) de 1999

20.5.1999

1999/91/D

Regras t~cnicas respeitantes ao decreto relativo aos recipientes sob press}o — TRB 512
— «Ensaios realizados por peritos — primeiro ensaio, ensaio construtivo e ensaio de
press}o»

27.5.1999

1999/90/DK

Regulamentaç}o t~cnica A relativa a medidas de prevenç}o do cancro associado { utilizaç}o e exposiç}o a agentes cancerògenos transportados a bordo dos navios (regulamento
do cancro)

25.5.1999

1999/99/S

Regras dos Correios e Telecomunicaçùes sobre os requisitos respeitantes aos equipementos terminais de telecomunicaçùes, bem como ao seu controlo e marcaç}o

27.5.1999

1999/92/D

Regras t~cnicas respeitantes ao decreto relativo aos recipientes sob press}o — TRB 522
— «Ensaios realizados pelo fabricante — Ensaio de press}o»

27.5.1999

1999/93/A

Decreto da C|mara Municipal de Viena relativo { aprovaç}o tempor`ria da malha de
armadura MØ550 da Ferostav Praha s.r.o

3.6.1999

1999/94/A

Projecto-lei que altera a lei das fontes de `guas medicinais e das est|ncias termais de
Viena

2.6.1999

1999/95/NL

Regulamento relativo { identificaç}o e registo de ratites

26.5.1999

1999/96/NL

Proposta de regulamento ministerial que altera o regulamento relativo { acreditaç}o para
a inspecç}o periödica de veòculos automöveis e o regulamento relativo { inspecç}o periödica de veòculos automöveis

27.5.1999

1999/97/NL

Proposta de regulamento ministerial que altera o regulamento relativo aos requisitos de
aprovaç}o de chapas de matròcula

27.5.1999

1999/98/NL

Proposta de regulamento ministerial que altera o regulamento relativo a matròculas e
chapas de matròcula

2.6.1999

(Î)ÙAno, número de registo, Estado-membro.
(Ï)ÙPeròodo durante o qual o projecto n}o pode ser adoptado.
(Ð)ÙN}o h` statu quo devido { aceitaç}o, pela Comiss}o, da fundamentaç}o da urgðncia invocada pelo Estado-membro autor.
(Ñ)ÙN}o h` statu quo, porque se trata de especificaçùes t~cnicas ou outras exigðncias ligadas a medidas fiscais ou financeiras, na acepç}o do ponto 9,
terceiro travess}o do segundo par`grafo, do artigo 1.o da Directiva 83/189/CEE.
(Ò)ÙEncerramento do procedimento de informaç}o.

A Comiss}o chama a atenç}o para o acörd}o «CIA Security», proferido em 30 de Abril de
1996 no processo C-194/94, nos termos do qual o Tribunal de Justiça considera que os artigos
8.o e 9.o da Directiva 83/189/CEE devem ser interpretados no sentido de os particulares poderem invoc`-los junto do juiz nacional, ao qual compete recusar a aplicaç}o de uma norma
t~cnica nacional que n}o tenha sido notificada nos termos da directiva.
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Este acörd}o confirma a comunicaç}o da Comiss}o de 1 de Outubro de 1986 (JO C 245 de
1.10.1986, p. 4).
Assim, o desconhecimento da obrigaç}o de notificaç}o implica a inaplicabilidade das normas
t~cnicas em causa, tornando-as inaplic`veis aos particulares.
Para eventuais informaçùes sobre estas notificaçùes, dirigir-se aos serviços nacionais cuja lista
foi publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias C 324, de 30 de Outubro de 1996.

Notificaç}o pr~via de uma operaç}o de concentraç}o
(Processo IV/M.1432 — Agfa-Gevaert/Sterling)
(1999/C 73/04)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

1.ÚÙA Comiss}o recebeu, em 10 de Março de 1999, uma notificaç}o de um projecto de concentraç}o, nos termos do artigo 4.o do Regulamento (CEE) n.o 4064/89 do ConselhoØ(Î), com
a última redacç}o que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1310/97Ø(Ï), atrav~s da qual a
empresa sediada na B~lgica Agfa-Gevaert NV (Agfa-Gevaert), empresa-m}e do grupo Agfa-Gevaert controlado pela Bayer AG, adquire, na acepç}o do n.o 1, alònea b), do artigo 3.o do
referido regulamento, o controlo da totalidade da empresa SDI Holding Corp (sediada nos
Estados Unidos da Am~rica), mediante aquisiç}o de acçùes.
2.ÚÙAs actividades de cada uma das empresas envolvidas s}o os produtos e serviços de imageologia m~dica.
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)
n.o 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 observaçùes que entenderem sobre o projecto de concentraç}o em causa.
As observaçùes devem ser recebidas pela Comiss}o, o mais tardar, dez dias apös a data da
publicaç}o da presente comunicaç}o. Podem ser enviadas por telefax ou pelo correio, e devem
mencionar o número de processo IV/M.1432 — Agfa-Gevaert/Sterling, 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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N}o oposiç}o a uma operaç}o de concentraç}o notificada
(Processo IV/M.1262 — Cebeco/Plukon)
(1999/C 73/05)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Em 24 de Setembro de 1998, a Comiss}o decidiu n}o se opor { concentraç}o notificada acima
referida e declar`-la compatòvel com o mercado comum. Esta decis}o ~ tomada com base no
n.o 1, alònea b), do artigo 6.o do Regulamento (CEE) n.o 4064/89 do Conselho. O texto completo da decis}o est` disponòvel apenas em neerlandðs e ser` tornado público depois de liberto
do sigilo comercial. Estar` disponòvel:
—Ùem vers}o papel atrav~s dos serviços de vendas do Serviço das Publicaçùes Oficiais das
Comunidades Europeias (ver lista na contracapa),
—Ùem formato electrönico na vers}o «CNL» da base de dados Celex, com o número de documento 398M1262. Celex ~ o sistema de documentaç}o automatizado de legislaç}o da
Comunidade Europeia; para mais informaçùes sobre a assinatura ~ favor contactar:
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
[tel. (352) 29Ø29-42455; fax (352) 29Ø29-42763].

N}o oposiç}o a uma operaç}o de concentraç}o notificada
(Processo IV/M.1401 — Recoletos/Unedisa)
(1999/C 73/06)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Em 1 de Fevereiro de 1999, a Comiss}o decidiu n}o se opor { concentraç}o notificada acima
referida e declar`-la compatòvel com o mercado comum. Esta decis}o ~ tomada com base no
n.o 1, alònea b), do artigo 6.o do Regulamento (CEE) n.o 4064/89 do Conselho. O texto completo da decis}o est` disponòvel apenas em inglðs e ser` tornado público depois de liberto do
sigilo comercial. Estar` disponòvel:
—Ùem vers}o papel atrav~s dos serviços de vendas do Serviço das Publicaçùes Oficiais das
Comunidades Europeias (ver lista na contracapa),
—Ùem formato electrönico na vers}o «CEN» da base de dados Celex, com o número de documento 399M1401. Celex ~ o sistema de documentaç}o automatizado de legislaç}o da
Comunidade Europeia; para mais informaçùes sobre a assinatura ~ favor contactar:
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
[tel. (352) 29Ø29-42455; fax (352) 29Ø29-42763].
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N}o oposiç}o a uma operaç}o de concentraç}o notificada
(Processo IV/M.1435 — Ford/Jardine)
(1999/C 73/07)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Em 23 de Fevereiro de 1999, a Comiss}o decidiu n}o se opor { concentraç}o notificada acima
referida e declar`-la compatòvel com o mercado comum. Esta decis}o ~ tomada com base no
n.o 1, alònea b), do artigo 6.o do Regulamento (CEE) n.o 4064/89 do Conselho. O texto completo da decis}o est` disponòvel apenas em inglðs e ser` tornado público depois de liberto do
sigilo comercial. Estar` disponòvel:
—Ùem vers}o papel atrav~s dos serviços de vendas do Serviço das Publicaçùes Oficiais das
Comunidades Europeias (ver lista na contracapa),
—Ùem formato electrönico na vers}o «CEN» da base de dados Celex, com o número de documento 399M1435. Celex ~ o sistema de documentaç}o automatizado de legislaç}o da
Comunidade Europeia; para mais informaçùes sobre a assinatura ~ favor contactar:
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
[tel. (352) 29Ø29-42455; fax (352) 29Ø29-42763].

N}o oposiç}o a uma operaç}o de concentraç}o notificada
(Processo IV/M.1360 — Akzo Nobel/Glaverfin/Eijkelkamp)
(1999/C 73/08)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Em 13 de Janeiro de 1999, a Comiss}o decidiu n}o se opor { concentraç}o notificada acima
referida e declar`-la compatòvel com o mercado comum. Esta decis}o ~ tomada com base no
n.o 1, alònea b), do artigo 6.o do Regulamento (CEE) n.o 4064/89 do Conselho. O texto completo da decis}o est` disponòvel apenas em neerlandðs e ser` tornado público depois de liberto
do sigilo comercial. Estar` disponòvel:
—Ùem vers}o papel atrav~s dos serviços de vendas do Serviço das Publicaçùes Oficiais das
Comunidades Europeias (ver lista na contracapa),
—Ùem formato electrönico na vers}o «CNL» da base de dados Celex, com o número de documento 399M1360. Celex ~ o sistema de documentaç}o automatizado de legislaç}o da
Comunidade Europeia; para mais informaçùes sobre a assinatura ~ favor contactar:
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
[tel. (352) 29Ø29-42455; fax (352) 29Ø29-42763].
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AUXäLIOS CONCEDIDOS PELOS ESTADOS
CØ69/98 (ex NNØ118/98)
Alemanha
(1999/C 73/09)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(Artigos 92.o a 94.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia)
Comunicaç}o da Comiss}o nos termos do n.o 2 do artigo 93.o do Tratado CE, dirigida aos
outros Estados-membros e terceiros interessados relativa { utilizaç}o abusiva do programa do
Land de Turòngia a favor dos investimentos das PME
Pela carta que em seguida se transcreve, a Comiss}o informou o Governo alem}o da sua decis}o de dar inòcio
ao processo previsto no n.o 2 do artigo 93.o:

«1.ÙPela presente carta, a Comiss}o comunica { Alemanha que, apös ter examinado as informaçùes prestadas pelas autoridades alem}s relativamente ao auxòlio
em epògrafe, decidiu dar inòcio ao processo previsto
no n.o 2 do artigo 93.o do Tratado CE.

2.ÙPor decis}o de 26 de Novembro de 1993, a Comiss}o autorizou, at~ final de 1996, o programa do
Land de Turòngia a favor dos investimentos das
PME (‘‘KMU-Investitionssicherungsprogramm des
Landes Thüringen’’; NØ408/93, posteriormente alterado por NØ480/94).

3.ÙO referido programa, ao qual foi atribuòdo inicialmente uma dotaç}o de 17 milhùes de ecus para
1994-1996, posteriormente aumentada para 42 milhùes de ecus, previa a concess}o de auxòlios a investimentos produtivos das PME e, em determinadas
condiçùes, de grandes empresas, dentro dos limites
m`ximos regionais em vigor no Land de Turòngia
[35Ø% brutos no caso das grandes empresas, dado
que a Turòngia ~ uma das regiùes assistidas da Alemanha elegòveis para a derrogaç}o de car`cter regional prevista no n.o 3, alònea a), do artigo 92.o do
Tratado CE], e ainda uma bonificaç}o de 15Ø%
(brutos) no caso de auxòlios {s PME (como definido
no enquadramento das PME de 1992). A concess}o
de auxòlios a empresas em dificuldade foi formalmente excluòda deste regime por comunicaç}o das
autoridades alem}s de 26 de Agosto de 1993 (‘‘O
Governo alem}o sublinha que este regime n}o permite conceder auxòlios de emergðncia ou { reestruturaç}o’’), mencionada na referida carta.

4.ÙPor decis}o de 8 de Abril de 1998 (NNØ142/97)
[carta SG(98) D/4313, de 2 de Junho de 1998], a
Comiss}o autorizou uma prorrogaç}o do referido
programa para 1997-2001, em condiçùes revistas.

5.ÙAo aprovar a prorrogaç}o do regime, a Comiss}o
manifestou, n}o obstante, certas dúvidas quanto {
conformidade da aplicaç}o do regime em anos anteriores com a vers}o notificada { Comiss}o e por ela
aprovada, segundo a qual os auxòlios n}o se destinavam { recuperaç}o nem { reestruturaç}o de empresas
em dificuldades. Em consequðncia, a Comiss}o exigiu { Alemanha (injunç}o ‘‘Italgrani’’) que:

—Ùlhe facultasse todas as informaçùes que permitissem verificar se os auxòlios foram concedidos em
conformidade com o regime aprovado,

—Ùlhe comunicasse os casos em que foram concedidos auxòlios a empresas que, no momento da
concess}o, deveriam ter sido consideradas empresas em dificuldades,

—Ùa informasse das condiçùes de pagamento desses
auxòlios.

6.ÙNas suas observaçùes de 7 de Agosto de 1998, o Governo alem}o admitiu que a comunicaç}o das autoridades alem}s de 26 de Agosto de 1993 precisava que
o regime n}o permitia a concess}o de auxòlios de
emergðncia e { reestruturaç}o. Por este motivo, n}o
teriam sido concedidos auxòlios a empresas que se sabia encontrarem-se em dificuldades. N}o obstante,
sem uma raz}o especòfica, n}o se teria efectuado
qualquer verificaç}o sistem`tica para comprovar a
solidez da empresa. Ademais, ao orientaçùes do regime n}o previam essa verificaç}o.

N}o foram prestadas quaisquer informaçùes sobre os
casos concretos de aplicaç}o nem as modalidades da
sua concess}o. Neste contexto, a resposta n}o permite { Comiss}o assegurar-se de que o regime foi
aplicado em conformidade com a vers}o notificada e
aprovada.
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7.ÙPor conseguinte, a Comiss}o verifica que o regime
foi utilizado de forma abusiva e que a Alemanha n}o
presta informaçùes sobre os casos de aplicaç}o em
causa.

8.ÙCom base no acörd}o do Tribunal de Justiça de 5 de
Outubro de 1994, proferido no processo C-47/91
(‘‘Italgrani’’), a Comiss}o decidiu apreciar directamente a conformidade com o Tratado da aplicaç}o
do regime no passado, como se se tratasse de um
novo auxòlio.

9.ÙNestas circunst|ncias, a Comiss}o:
—Ùrecorda a sua apreciaç}o precedente, segundo a
qual o regime comporta auxòlios estatais na acepç}o do n.o 1 do artigo 92.o do Tratado CE e do
n.o 1 do artigo 61.o do Acordo EEE,
—Ùverifica que estes auxòlios foram concedidos, contrariamente ao indicado pelas autoridades alem}s
na sua comunicaç}o de 26 de Agosto de 1993, a
empresas em dificuldades, entre as quais se poderiam encontrar grandes empresas,
—Ùdeclara que as modalidades do regime em causa,
na medida em que este ~ usado de forma abusiva
a favor de empresas em dificuldades, n}o s}o
compatòveis com a polòtica da Comiss}o em mat~ria de auxòlios a empresas em dificuldades,
—Ùdeclara, em especial, que o regime, tendo em
conta que os auxòlios contribuem para a reestruturaç}o de empresas em dificuldades:
—Ùn}o prevð a obrigaç}o de notificaç}o individual dos auxòlios a grandes empresas em dificuldades ou a empresas de sectores sensòveis,
—Ùn}o condiciona a concess}o do auxòlio {
apresentaç}o e execuç}o de um plano de
reestruturaç}o que permita restabelecer, a
prazo, a viabilidade da empresa,
—Ùn}o limita o montante de auxòlio concedido
ao estritamente necess`rio para atingir os objectivos prosseguidos.
Por todos estes motivos, a Comiss}o duvida da compatibilidade do regime, na sua aplicaç}o abusiva,
com o mercado comum e decidiu, por conseguinte,
iniciar o processo previsto no n.o 2 do artigo 93.o relativamente { anterior aplicaç}o do regime (ou seja,
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antes de 8 de Abril de 1998, data de aprovaç}o do
regime alterado) e a todos os seus casos de aplicaç}o.
Tendo em conta o que precede, e nos termos do
processo previsto no n.o 2 do artigo 93.o do Tratado
CE, a Comiss}o solicita { Alemanha que lhe apresente as suas observaçùes e lhe comunique todas as
informaçùes pertinentes para a apreciaç}o do regime
de auxòlio e respectivos casos de aplicaç}o no prazo
de um mðs a contar da data de recepç}o da presente
carta. A Comiss}o convida as autoridades alem}s a
transmitirem de imediato uma cöpia da presente
carta aos benefici`rios do auxòlio.
Neste contexto, a Comiss}o determina que a Alemanha lhe deve enviar, no prazo de um mðs a contar da
recepç}o da presente carta, toda a documentaç}o e
informaçùes necess`rias para apreciar a compatibilidade do regime de auxòlio e respectivos casos de
aplicaç}o.
Para o efeito, a Comiss}o solicita {s autoridades alem}s que lhe comuniquem, em especial, os casos em
que foram concedidos auxòlios ao abrigo do regime
considerado:
—Ùa empresas que, na data de concess}o do auxòlio,
foram consideradas empresas saud`veis, indicando para cada caso:
—Ùo nome da empresa benefici`ria,
—Ùos efectivos e o volume de negöcios da empresa nos trðs anos que precederam a concess}o do auxòlio,
—Ùa import|ncia do auxòlio (montante e intensidade relativamente aos investimentos projectados),
—Ùconjunto de auxòlios estatais que a empresa
recebeu nos trðs anos que precederam a concess}o do auxòlio objecto de exame,
—Ùa situaç}o financeira da empresa na data de
concess}o do auxòlio,
—Ùa empresas que, na data de concess}o do auxòlio,
foram consideradas empresas em dificuldades indicando, para cada caso:
—Ùo nome da empresa benefici`ria,
—Ùos efectivos e o volume de negöcios da empresa nos trðs anos que precederam a concess}o do auxòlio,
—Ùa import|ncia do auxòlio (montante e intensidade relativamente aos investimentos projectados),
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—Ùo conjunto de auxòlios estatais que a empresa
recebeu nos trðs anos que precederam a concess}o do auxòlio objecto de exame,
—Ùa situaç}o financeira da empresa na data de
concess}o do auxòlio.
Caso n}o receba estas informaçùes, a Comiss}o
adoptar` uma decis}o com base nos elementos de
que dispùe.
A Comiss}o recorda { Alemanha que se concluir,
com base nas informaçùes de que dispùe e apös ter
ordenado { Alemanha que lhe transmitisse as informaçùes necess`rias, que o regime, por ter sido abusivamente utilizado, ~ ilegal e incompatòvel com o
mercado comum, todos os auxòlios individuais alegadamente concedidos ao abrigo do referido regime (e
n}o notificados { Comiss}o) ser}o considerados ilegais e (na ausðncia das informaçùes necess`rias para
comprovar a compatibilidade dos mesmos e apös ter
ordenado { Alemanha que lhe transmitisse tais informaçùes) incompatòveis (encontrando-se, por conseguinte, sujeitos a reembolso), independentemente de
terem sido concedidos ou n}o a uma empresa em dificuldades.
A Comiss}o recorda { Alemanha os efeitos suspensivos do n.o 3 do artigo 93.o do Tratado CE e chama a
sua atenç}o para a carta de 22 de Fevereiro de 1995
enviada a todos os Estados-membros, que precisa
que qualquer auxòlio concedido ilegalmente ~ susceptòvel de ser recuperado junto do seu benefici`rio, segundo as disposiçùes do Direito nacional, acrescidos
dos juros, calculados { taxa de referðncia utilizada
para determinar o equivalente-subvenç}o dos auxòlios regionais, a contar da data em que o auxòlio foi
posto { disposiç}o do(s) benefici`rios(s) e at~ { data
da sua recuperaç}o efectiva.
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A Comiss}o avisa a Alemanha de que informar` todos os interessados mediante publicaç}o da presente
carta do Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Ademais, informar` tamb~m os interessados dos paòses da EFTA signat`rios do Acordo EEE publicando
uma notificaç}o no suplemento EEE do Jornal Oficial e o èrg}o de Fiscalizaç}o da EFTA mediante
envio de cöpia da presente carta. Todos os interessados acima referidos ser}o notificados para apresentarem as suas observaçùes no prazo de um mðs a contar da data desta publicaç}o.
Caso a presente carta contenha informaçùes confidenciais que n}o devam ser publicadas, a Comiss}o
dever` ser informada desse facto no prazo de 15 dias
úteis a contar da data da sua recepç}o. Se a Comiss}o n}o receber no prazo estabelecido um pedido
fundamentado nesse sentido, considerar` que conta
com o assentimento das autoridades alem}s para a
publicaç}o integral da presente carta. Este pedido e
as informaçùes solicitadas supra pela Comiss}o dever}o ser enviadas por correio registado ou fax para:
Comiss}o Europeia
Direcç}o-Geral da Concorrðncia
Direcç}o ‘‘Auxòlios Estatais’’
Rue de la Loi/Wetstraat, 200
B-1049 Bruxelas
Fax (32-2) 296Ø98Ø15».
A Comiss}o convida os outros Estados-membros e terceiros interessados a comunicarem-lhe as suas observaçùes sobre as medidas em causa no prazo de um mðs a
contar da data da presente publicaç}o, enviando-as para
o seguinte endereço:
Comiss}o Europeia
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelas.
Estas observaçùes ser}o comunicadas ao Governo alem}o.
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III
(Informaçùes)

COMISS]O
Anúncio de concurso semanal para a reduç}o do direito de importaç}o de milho proveniente de
paòses terceiros
(1999/C 73/10)
I.ÙObjecto
1.Ù^ aberto um comcurso para a reduç}o do direito de
importaç}o de milho incluido no cödigo NC
1005Ø90Ø00 em provenienca de paòses terceiros.
2.ÙA quantidade que pode ser objecto de fixaçùes da reduç}o do direito de importaç}o ~ de 40Ø000 toneladas.
3.ÙO concurso ~ realizado em conformidade com as disposiçùes do Regulamento (CE) n.o 566/1999Ø(Î).
II.ÙPrazos

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA),
C/Beneficiencia 8, E-28004 Madrid (telex: 41819,
23427 SENPA E; telefax: 5219832, 5224387).
As propostas n}o apresentadas por telex, telefax ou
telegrama devem chegar ao endereço em causa em
envelope duplo selado, devendo o envelope interior,
igualmente selado, ter a indicaç}o «Proposta relativa
ao concurso para a reduç}o do direito de importaç}o
de milho — Regulamento (CE) n.o 566/1999».
At~ { comunicaç}o da adjudicaç}o pelo Estado-membro em causa ao interessado, as propostas n}o podem
ser alteradas.

1.ÙO prazo d apresentaç}o das propostas para o primeiro
dos concursos semanais começa em 20.3. de 1999 e
termina em 25.3. de 1999, {s 10 horas.

2.ÙA proposta, bem como a prova e a declaraç}o referidas no n.o 3 do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o
1839/95 da Comiss}oØ(Ï), s}o expressas na lòngua oficial ou numa das lònguas oficiais do Estado-membros
cujo organismo competente recebe a proposta.

2.ÙEm relaç}o aos concursos semanais seguintes, o prazo
de apresentaç}o das propostas começa, em cada semana, { sexta-feira e termina na quinta-feira da semana seguinte, {s 10 horas.

IV.ÙGarantia de concurso

Este anúncio apenas ~ publicado para a abertura do
presente concurso. Sem prejuòzo da sua alteraç}o ou
da sua substituiç}o, este anúncio ~ v`lido para todos
os concursos semanais a efectuar durante o prazo de
validade deste concurso.
III.ÙPropostas
1.ÙAs propostas, apresentadas por escrito, devem chegar,
o mais tardar, na data e hora indicadas em II, quer
por apresentaç}o contra recibo, quer por carta registada, quer por telex, telefax ou telegrama, ao seguinte
endereço.

(Î)ÙJO L 70 de 17.3.1999, p. 9.

A garantia de concurso ~ constituida a favor do organismo competente.
V.ÙAdjudicaç}o
Da adjudicaç}o decorre:
a)ÙO direito { emiss}o, no Estado-membro em que a
proposta foi apresentada, de um certificado de importaç}o que indique a reduç}o do direito de importaç}o
referido na proposta e atribuòdo para a quantidade
em causa;
b) A obrigaç}o de pedir, no Estado-membro referido na
alònea a), um certificado de importaç}o para essa
quantidade.

(Ï)ÙJO L 127 de 28.7.1995, pag. 4.
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Alteraç}o ao anúncio de concurso para a determinaç}o da restituiç}o { exportaç}o de arroz
branqueado de gr}os redondos m~dios e longos A para determinados paòses terceiros
(1999/C 73/11)
(«Journal Oficial das Comunidades Europeias» C 369 de 28 de Novembro de 1998)
Na p`gina 15, no tòtulo I «Objecto», o texto do n.o 2 ~ substituòdo pelo texto seguinte:
«2.ÙA quantidade total que pode ser objecto de fixaç}o da restituiç}o m`xima { exportaç}o em
conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 584/75 da Comiss}oØ(Ð), com a última redacç}o, que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 299/95Ø(Ñ), ~
de cerca de 40Ø000 toneladas.»

Aviso aos operadores no |mbito das operaçùes de fornecimento gratuito de produtos agròcolas {
Federaç}o da Rússia, previsto pelo Regulamento (CE) n.o 2802/98 do Conselho (Î)
(1999/C 73/12)
No |mbito dos concursos abertos pelo regulamento a seguir mencionado, em aplicaç}o do
Regulamento (CE) n.o 385/1999Ø(Ï), est` aberto o segundo peròodo de apresentaç}o de propostas, que terminar` em 22 de Março de 1999 {s 12 horas (hora de Bruxelas), em relaç}o aos
seguintes lotes:
Regulamento (CE) n.o 190/1999Ø(Ð) que abre concurso para a mobilizaç}o de carne de
suòno no mercado comunit`rio com vista a posterior entrega { Rússia
—Ùlotes n.o 1 a 5, 9 a 11, 13 a 17, 22 a 27 e 29 a 31.

(Î)ÙJO L 349 de 24.12.1998, p. 12.
(Ï)ÙJO L 46 de 20.2.1999, p. 48.
(Ð)ÙJO L 21 de 28.1.1999, p. 14.
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RECTIFICAÇëES
Rectificaç}o ao convite { apresentaç}o de propostas para a concess}o de apoio {s organizaçùes europeias
representativas que operam no domònio da igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiðncia
(«Jornal Oficial das Comunidades Europeias» C 67 de 10 de Março de 1999)
(1999/C 73/13)
O texto publicado na p`gina 22 do Jornal Oficial das Comunidades Europeias C 67 de 10.3.1999 ~ anulado.
(Ver JO C 53 de 24.2.1999, p. 18)
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