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N? L 33/ 1

I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE) N? 335/87 DA COMISSÃO
de 3 de Fevereiro de 1987

que fixa os direitos niveladores à importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e
às sêmolas de trigo ou de centeio
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último
parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,

n? 1676/85,

— em relação às outras moedas, uma taxa de conversão
baseada na média aritmética das taxas de câmbio de

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma
organização comum dos mercados no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1 579/S6 (2), e, nomeadamente, o n? 5 do seu
artigo 13?,

cada uma destas moedas, verificada durante um

período determinado, relativamente às moedas da
Comunidade referidas no travessão anterior, e o coefi
ciente acima referido,
sendo estas cótações as verificadas em 2 de Fevereiro de
1987 ;

Considerando que o coeficiente acima referido corrige
todos os elementos de cálculo dos direitos niveladores,

incluindo os coeficientes de equivalência ;
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1 676/85 do
Conselho, de 11 de Junho de 1985, relativo ao valor da
unidade de conta e às taxas de câmbio a aplicar no âmbito
da política agrícola comum (3), e, nomeadamente, o seu
artigo 3?,

Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CEE) n? 135/87 aos preços de oferta e às
cotações desse dia, de que a Comissão tem conhecimento,
implica a alteração dos direitos niveladores actualmente
em vigor em conformidade com o anexo do presente
regulamento,

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação dos cereais, das farinhas de trigo e de centeio
e das sêmolas de trigo foram fixados pelo Regulamento
(CEE) n? 135/87 da Comissão (4), e pelos regulamentos
posteriores que o alteraram ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Considerando que, a fim de permitir o funcionamento
normal do regime dos direitos niveladores, é conveniente
tomar em consideração para o cálculo destes últimos :

Os direitos niveladores a cobrar à importação dos
produtos referidos nas alíneas a), b) e c) do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 2727/75 são fixados no anexo.

— para as moedas cuja paridade se mantém dentro de
um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 % ,
Artigo 2?
(>) JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n? L 139 de 24. 5. 1986, p. 29.
(3) JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .

b) JO n? L 17 de 20. 1 . 1987, p. 1 .

O presente regulamento entra em vigor em 4 de Fevereiro
de 1987.

N? L 33/2
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O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 3 de Fevereiro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 3 de Fevereiro de 1987, que fixa os direitos niveladores à
importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e sêmolas de trigo ou de centeio
(em ECUs/t)

N? da pauta
aduaneira

Direitos niveladores

Designação das mercadorias

comum

10.01 B I

10.01 B II
10.02
10.03

10.04
10.05 B

Portugal

Trigo mole e mistura de trigo e
centeio (méteil)
Trigo duro
Centeio
Cevada
Aveia

9,23
43,91
38,30
36,57
94,86

10.07 DI
10.07 D II
11.01 A

198,28

252,52 (') 0
175,83 ^
189,40
159,16

Milho, que não seja o milho híbrido
destinado a sementeira

10.07 A
10.07 B
10.07 C II

Países terceiros

183,46 (2) (3) (8)

Trigo mourisco
Milho painço
Sorgo, que não seja o sorgo híbrido

36,57
36,57

130,13

destinado a sementeira
Triticale
Outros cereais

22,48
36,57

182,90 0 0
0
65,78 0

27,81
68,51
81,64
27,96

292,48
261,36
404,99
313,81

Farinhas de trigo ou de mistura de
trigo e centeio (méteil)

11.01 B

Farinhas de centeio

1 1 .02 A I a)
1 1 .02 A I b)

Sêmolas de trigo duro
Sêmolas de trigo mole

0

155,72 0

(') Em relação ao trigo duro, originário de Marrocos e transportado directamente deste pais para a Comunidade, o
direito nivelador é diminuído de 0,60 ECUs por tonelada.
0 Em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE) n? 486/85, os direitos niveladores não são aplicados aos

produtos originários dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico ou dos países e territórios ultramarinos e
importados nos departamentos franceses ultramarinos.

(3) Em relação ao milho originário dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico ou dos países e territórios ultra
marinos, o direito nivelador à importação na Comunidade é diminuído de 1,81 ECUs por tonelada.

(4) Em relação ao milho painço e ao sorgo originário dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico ou dos países
e territórios ultramarinos, o direito nivelador à importação na Comunidade é diminuído de 50 % .
(*) Em relação ao trigo duro e ao alpista produzidos na Turquia e directamente transportados deste país para a
Comunidade, o direito nivelador é diminuído de 0,60 ECUs por tonelada.

0 O direito nivelador cobrado à importação de centeio produzido na Turquia e directamente transportado deste
país para a Comunidade é definido pelos Regulamentos (CEE) n? 1180/77 do Conselho e (CEE) n? 2622/71 da
Comissão.

0 Aquando da importação do produto da subposição 10.07 D I (triticale), é cobrado o direito nivelador aplicável ao
centeio.

O O direito nivelador referido no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 2913/86 do Conselho é fixado através de
concurso, em conformidade com o Regulamento (CEE) n? 3140/86 da Comissão.
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N? L 33/3

REGULAMENTO (CEE) N? 336/87 DA COMISSÃO
de 3 de Fevereiro de 1987

que fixa os prémios que acrescem aos direitos niveladores à importação em
relação aos cereais, à farinha e ao malte
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

cada uma destas moedas, verificada durante um

período determinado, relativamente às moedas da

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma
organização comum dos mercados no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1579/86 (2), e, nomeadamente, o n? 6 do seu
artigo 15?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1676/85 do
Conselho, de 11 de Junho de 1985, relativo ao valor da
unidade de conta e às taxas de câmbio a aplicar no âmbito
da política agrícola comum (3) e, nomeadamente, o seu
artigo 3?,

Comunidade referidas no travessão anterior, e o coefi
ciente acima referido,
sendo estas cotações as verificadas em 2 de Fevereiro de
1987 ;

Considerando que, em função dos preços CIF e dos
preços CIF de compra a prazo, de hoje, os prémios que
acrescem aos direitos niveladores devem ser alterados nos

termos dos anexos do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,
Considerando que os prémios que acrescem aos direitos
niveladores em relação aos cerais e ao malte foram fixados

pelo Regulamento (CEE) n? 2011 /86 da Comissão (4),
modificado pelos regulamentos seguirites ;
Considerando que a fim de permitir o funcionamento
normal do regime dos direitos niveladores, é conveniente
tomar em consideração para o cálculo destes últimos ;

— para as moedas cuja paridade se mantém dentro de
um desvio instantâneo máxima a pronto de 2,25 % ,

1 . Os prémios que acrescem aos direitos niveladores
fixados previamente em relação às importações de cereais
e de malte em proveniência de Portugal referidos no
artigo 15? do Regulamento (CEE) n? 2727/75 são fixados
em

zero .

2. Os prémios que acrescem aos direitos niveladores
fixados previamente em relação às importações de cereais
e de malte, em proveniência de países terceiros, referidos
no artigo 15? do Regulamento (CEE) n? 2727/75 são
fixados no anexo.

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último
parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)

Artigo 2?

n? 1676/85,

— em relação às outras moedas, uma taxa de conversão
baseada na média aritmética das taxas de câmbio de

O presente regulamento entra em vigor em 4 de Fevereiro
de 1987.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Fevereiro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(>) JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
f) JO n? L 139 de 24. 5. 1986, p. 29.

j3) JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
b) JO n? L 173 de 1 . 7. 1986, p. 4.

N ? L 33/4
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ANEXO

ao regulamento da Comissão, de 3 de Fevereiro de 1987, que fixa os prémios que acrescem
aos direitos niveladores à importação em relação aos cereais, à farinha e ao malte em
proveniência de países terceiros
A. Cereais e farinhas

(em ECUs/t)

N? da pauta

Corrente

1 ? período

2? período

3? período

2

3

4

5

Designação das mercadorias

aduaneira
comum

Trigo mole e mistura de trigo e centeio (méteil)
Trigo duro

0

0

0

0

10.01 B II

0

0

0

0

10.02

Centeio

0

0

0

10.03

Cevada

0

10.04

Aveia

10.05 B

Milho, que não seja o milho híbrido destinado a semen

10.01 B I

10.07 A
10.07 B
10.07 C II

3,83

0

0

I

0

3,83

I

3,85

0

0

I

teira

0

0

0

0

Trigo mourisco
Milho painço
Sorgo, que não seja o sorgo híbrido destinado a semen

0

0

0

0

0

0

0

0
0

teira

0

0

0

10.07 D

Outros cereais

0

0

0

0

11.01 A

Farinhas de trigo ou de mistura de trigo e centeio (méteil)

0

0

0

0

B. Malte

(em ECUs/t)
1 ? período

2? período

3? período

4? período

2

3

4

5

6

Corrente

N? da pauta

Designação das mercadorias

aduaneira
comum

1 1 .07 A I a)
1 1 .07 A I b)

Malte de trigo, não torrado, sob a forma de farinha
Malte de trigo, não torrado, não apresentado sob a

0

0

0

0

0

forma de farinha

0

0

0

0

0

11.07 A II a)

Malte, que não seja de trigo, não torrado, apresen
0

6,82

6,82

6,85

6,85

sentado sob a forma de farinha

0

5,09

5,09

5,12

5,12

Malte torrado

0

5,94

5,94

5,97

5,97

tado sob a forma de farinha

11.07 A II b)
11.07 B

Malte, que não seja de trigo, não torrado, não apre
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N? L 33/5

REGULAMENTO (CEE) N? 337/87 DA COMISSÃO
de 3 de Fevereiro de 1987

que fixa, para o mês de Fevereiro de 1987, o montante da quotização aplicável em
Espanha aos produtos submetidos ao regime do controlo dos preços
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1183/86 da
Comissão, de 21 de Abril de 1986, que adopta as modali
dades do regime do controlo dos preços e das quantidades
introduzidas no consumo em Espanha de determinados

Considerando que o sistema espanhol de compensação de
preços dos óleos vegetais praticado antes da adesão era
controlado por um organismo de Estado ; que, por conse
guinte, o sistema que prevê a referida quotização torna
supérflua qualquer outra intervenção do Estado, permi
tindo deste modo evitar determinados entraves eventuais

às trocas comerciais, nomeadamente do óleo de soja ;
Considerando que convém fixar o montante desta quoti
zação ao nível a seguir indicado,

produtos do sector das matérias gordas ('), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 279/87 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 14?,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o artigo 14? do Regulamento (CEE)
n? 1183/86 prevê que, para o período compreendido
entre 1 de Março e 31 de Dezembro de 1986, será cobrada

uma quotização aquando da importação em Espanha dos
produtos submetidos aò regime de controlo dos preços e
aquando da introdução no consumo do óleo de soja
produzido a partir de sementes importadas ; que esta
quotização é fixada com base na diferença entre, por um
lado, o preço médio do óleo de soja praticado em Espanha
no decurso da campanha de 1984/ 1985 e, por outro lado,
o preço deste óleo no mercado mundial, acrescido dos
direitos cobrados em Espanha sobre as importações em
proveniência dos países terceiros ;

Artigo 1 ?

A quotização referida no artigo 14? do Regulamento
(CEE) n? 1183/86 é fixada, para o mês de Fevereiro de
1987, em 445,25 ECUs por tonelada de óleo.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 3 de Fevereiro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

C) JO n? L 107 de 24. 4. 1986, p. 17.
(2) JO n? L 28 de 30. 1 . 1987, p. 10.

N? L 33/6
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REGULAMENTO (CEE) N? 338/87 DA COMISSÃO
de 3 de Fevereiro de 1987

que adopta determinadas disposições relativas à emissão de certificados MCT
para as batatas de semente
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a . Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 85?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 650/86 da
Comissão, de 28 de Fevereiro de 1986, relativo à aplicação
do mecanismo complementar aplicável às trocas comer
ciais para as importações em Espanha de determinadas
batatas de semente ('), fixou, entre outros, o limite indica
tivo para a campanha de comercialização que vai de 1 de

conta esta situação, e necessário limitar as importações em

Espanha dos produtos em causa ; que é conveniente, por
conseguinte, suspender a emissão dos certificados MCT
para os produtos em causa ; que esta medida tem por
efeito a rejeição dos pedidos pendentes ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão das Sementes,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Outubro de 1986 a 30 de Setembro de 1987 ;

Considerando que o artigo 85? do Acto de Adesão prevê
que, quando o exame da evolução do comércio intraco
munitário revelar um acréscimo significativo das importa
ções realizadas ou previsíveis e se em resultado dessa
situação for atingido ou excedido o limite indicativo de
importação do produto para a campanha de comercializa
ção em curso, podem ser decididas medidas ;
Considerando que para as batatas de semente, da subposi
ção ex 07.01 A I da pauta aduaneira comum, o limite
indicativo já foi largamente excedido ; que, tendo em

Artigo 1 ?
Fica suspensa a emissão dos certificados MCT para as
batatas de semente de categoria certificada da subposição
ex 07.01 A I da pauta aduaneira comum para os pedidos
apresentados a partir de 29 de Janeiro de 1987.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Fevereiro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 60 de 1 . 3. 1986, p. 58.
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N? L 33/7

DECISÃO N? 339/87/CECA DA COMISSÃO
de 3 de Fevereiro de 1987

que estabelece as taxas de redução ajustadas para o primeiro trimestre de 1987

em conformidade com a Decisão n? 3485/85/CECA relativa à prorrogação do
sistema de vigilância e de quotas de produção de certos produtos para as
empresas da indústria do aço
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço,

Artigo 1 ?"

Tendo em conta a Decisão n? 3485/85/CECA da Comis

são, de 27 de Novembro de 1985, relativa à prorrogação
do sistema de vigilância e de quotas de produção de certos
produtos para as empresas da indústria do aço ('),
Considerando que as taxas de redução respeitantes a
certos produtos foram fixadas, relativamente ao primeiro
trimestre de 1987, pela Decisão n? 3673/86/CECA da
Comissão (2) ;
Considerando que o n? 1 do artigo 8 ? da Decisão
n? 3485/85/CECA prevê que estas taxas de redução
podem ser modificadas, o mais tardar até à primeira
semana do segundo mês do trimestre em questão, à luz da
evolução da situação do mercado ;

1 . As taxas de redução para o estabelecimento de
quotas de produção referentes ao primeiro trimestre de
1987, fixadas pela Decisão n? 3673/86/CECA para as
seguintes categorias de produtos, são alteradas da seguinte
forma :

« categoria Ia :
categoria Ib :

— 52
— 48 ».

2. Estas taxas de redução substituem as taxas correspon
dentes fixadas pela Decisão n? 3673/86/CECA.

Considerando que a situação do mercado exige que as
taxas de redução para o primeiro trimestre de 1987 sejam

Artigo 2?

modificadas, com base nos estudos efectuados em colabo

A presente decisão entra em vigor na data da sua publica
ção no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

ração com as empresas e associações de empresas,

A presente decisão é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 3 de Fevereiro de 1987.
Pela Comissão

Karl-Heinz NARJES
Vice-Presidente

(■) JO n? L 340 de 18. 12. 1985, p. 5.
(2) JO n? L 339 de 2. 12. 1986, p. 20.
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REGULAMENTO (CEE) N? 340/87 DA COMISSÃO
de 3 de Fevereiro de 1987

que suprime o direito de compensação na importação de laranjas originárias da
Argélia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1035/72 do
Conselho, de 18 de Maio de 1972, que estabelece a orga

sivos ; que, por isso, estão preenchidas as condições
previstas no n? 1 do artigo 26? do Regulamento (CEE)
n? 1035/72, relativamente à revogação do direito de
compensação na importação de laranjas originárias da
Argélia,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

nização comum de mercados no sector das frutas e

produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento n? 1351 /86 (2), e, nomeadamente,
o n? 2 segundo parágrafo do artigo 27?,

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n? 210/87 é revogado.

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 210/87
da Comissão (3) instituiu um direito de compensação na

Artigo 2?

importação de laranjas originárias da Argélia ;
Considerando que, em relação a esses produtos originários
da Argélia não houve cotações durante 6 dias úteis suces

O presente regulamento entra em vigor em 4 de Fevereiro
de 1987.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Fevereiro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

0) JO n? L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
(2) JO n? L 119 de 8 . 5. 1986, p. 46.

(4 JO n? L 22 de 24. 1 . 1987, p. 29.
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REGULAMENTO (CEE) N? 341/87 DA COMISSÃO
de 3 de Fevereiro de 1987

que fixa os direitos niveladores à importação em relação ao açúcar branco e ao
açúcar em bruto
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,

de que a Comissão tem conhecimento, implica a alteração
dos direitos niveladores actualmente em vigor em confor
midade com o anexo do presente regulamento,

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercados no sector do açúcar ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 229/87 (2), e, nomeadamente, o n? 8 do seu
artigo 16?,
Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação de açúcar branco e de açúcar em bruto foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 2051 /86 da Comissão
(3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regula
mento (CEE) n? 324/87 (4) ;

Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CEE) n? 2051 /86 aos dados

Artigo 1 ?

Os direitos niveladores à importação referidos no n? 1 do
artigo 16? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 são, em
relação ao açúcar em bruto da qualidade-tipo e ao açúcar
branco, fixados no anexo.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 4 de Fevereiro
de 1987.

O presente regulamento é obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 3 de Fevereiro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(')
(2)
(3)
(*)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177 de 1 .
25 de 28.
173 de 1 .
30 de 31 .

7.
1.
7.
1.

1981 ,
1987,
1986,
1987,

p.
p.
p.
p.

4.
1.
91 .
83.
ANEXO

do regulamento da Comissão, de 3 de Fevereiro 1987, que fixa os direitos niveladores
à importação em relação ao açúcar branco e ao açúcar em bruto
(ECUs/100 kg)
Montante

N? da pauta
aduaneira

Designação das mercadorias

comum

17.01

\

Açúcar de beterraba ou de cana, no estado sólido :
A. Açúcar branco, açúcar aromatizado ou corado
B. Açúcar em bruto

do direito
nivelador

50,60

43,14 (')

(') O presente regulamento é aplicável ao açúcar em bruto de um rendimento de 92 % . Se o rendimento do açúcar
em bruto exportado se afastar de 92 %, o montante do direito nivelador aplicável será calculado em conformi
dade com as disposições do artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 837/68 .

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? L 33/ 10

4. 2. 87

II

(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

COMISSÃO
RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO
de 22 de Dezembro de 1986

relativa à fiscalização e ao controlo de grandes riscos de instituições de crédito
(87/62/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

proteger o sistema bancario e reduzir as distorções de

concorrência, mediante a introdução de uma aproximação
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 1 55?,
Considerando que a adopção da presente recomendação
está em conformidade com os objectivos definidos no
Livro Branco da Comissão sobre a Consumação do

Mercado Interno (') ;

gradual dos limiares de informação e dos limites de riscos
estabelecidos e aplicados pelos Estados-membros ;
Considerando que o sistema de fiscalização e controlo de
grandes riscos deve, por um lado, fornecer às autoridades
competentes os dados necessários para avaliar os riscos e
incentivar a respectiva diversificação e, por outro lado,
prever a cooperação entre as autoridades competentes dos
Estados-membros assim como entre tais autoridades e as

Considerando que o Comité Consultivo, instituído nos
termos do artigo 11 ? da Directiva 77/780/CEE do

de países terceiros com vista à aplicação do mesmo
sistema ;

Conselho, Primeira Directiva de Conselho, de 12 de

Dezembro de 1977, relativa à coordenação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes
ao acesso à actividade das instituições de crédito e ao seu
exercício (2), assistiu a Comissão na preparação desta reco
mendação, relativa à harmonização das disposições rela

tivas a grandes riscos ;

Considerando que as normas comuns para a fiscalização e
o controlo dos riscos das instituições de crédito serão
inicialmente introduzidas por meio de uma recomenda

ção ; considerando que tal instrumento foi escolhido pelo
facto de permitir que os sistemas existentes sejam ajus
tados gradualmente e que sejam estabelecidos novos
sistemas sem causar danos ao sistema bancário da Comu

Considerando que a fiscalização e o controlo dos grandes
riscos das instituições de crédito faz parte integrante da
fiscalização exercida pelas autoridades de controlo ; consi
derando que uma excessiva concentração de riscos em
relação a um único cliente ou grupo de clientes ligados
entre si pode resultar num grau inaceitável de concentra
ção de riscos ; considerando que uma situação desse tipo

se pode revelar prejudicial à solvência de uma instituição
de crédito ;

Considerando que as instituições de crédito num mercado
bancário comum estão em concorrência directa recíproca
e que as exigências de ficalização por parte das autori
dades de controlo em toda a Comunidade têm como

objectivo reforçar a confiança do público, fortalecer e
(') Documento COM(85)310.
2) JO n? L 322 de 17. 12. 1977, p. 30.

nidade ; considerando que a aplicação das disposições da
presente recomendação facilitará e acelerará a adopção
num futuro próximo de uma directiva relativa à fiscaliza
çãco e ao controlo de grandes riscos ;

Considerando que as normas previstas nesta recomenda
ção devem aplicar-se a todas as instituições de crédito
autorizadas na Comunidade ; considerando que existe, em

alguns Estados-membros, legislação nacional específica ou
disposições de índole administrativa relativas às condições
de funcionamento próprias de instituições de crédito
especializadas ; considerando que, se tais instituições esti
verem sujeitas a disposições idênticas ou mais restritivas, a
aplicação das normas comums acima referidas pode ser
adiada até que essas instituições especializadas sejam
incluídas no âmbito da presente recomendação, contanto
que tal adiantamento não implique uma vantagem
concorrencial para a instituição ;
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Considerando que, na expectativa da implementação da
Directiva 86/635/CEE do Conselho, relativa às contas
anuais e às contas consolidadas dos bancos e outras insti

tuições financeiras ('), e na expectativa da harmonização
das informações exigidas pelas autoridades de controlo, a
técnica contabilística a utilizar para o cálculo dos riscos é

N? L 33/ 11

seus riscos pelo menos uma vez por ano ; considerando
que é sugerido que as autoridades competentes devem
esforçar-se por estabelecer exigências de informação mais
frequentes, em linha com os procedimentos normalmente
adoptados pelas autoridades competentes,

deixada à consideração do Estado-membro ;

Considerando que uma lista indicativa dos elementos que
constitutem um « risco » é dada no Apêndice à presente
recomendação ; que, na expectativa de coordenação ulte
rior, os Estados-membros podem aplicar livremente um
factor de ponderação ao valor absoluto de um elemento ;
considerando que se espera, dos Estados-membros, que
incluam todos os novos elementos que tenham, essencial
mente, uma idêntica natureza ;

Considerando que o grupo de clientes ligados entre si é
definido, por um lado, de acordo com as disposições da
Directiva 83/349/CEE do Conselho (2), agora aplicável aos

RECOMENDA AOS ESTADOS-MEMBROS QUE :

1 . Fiscalizem e controlem os grandes riscos de instituição
de crédito de acordo com as disposições constantes no
anexo .

2. Comuniquem à Comissão, no prazo de vinte e
quatro meses a contar da notificação da presente reco
mendação, o texto das principais disposições legislativas,
regulamentares e administrativas que adoptem em aplica
ção da presente recomendação, e assinalem à Comissão
toda e qualquer modificação neste domínio.

bancos e a outras instituições financeiras em conformi
dade com a Directiva 86/635/CEE do Conselho acima

Os Estados-membros são os destinatários da presente

referida, e, por outro lado, em termos de interdependência

recomendação.

financeira ou económica ;

Considerando que os limiares e os limites de risco e a
ponderação prescritos na presente recomendação repre
sentam uma fase inicial do processo de harmonização
podendo os Estados-membros aplicar disposições mais
rigorosas ;

Considerando que a presente recomendação prevê que as
instituições de crédito forneçam os dados relativos aos

(') JO n? L 372 de 31 . 12. 1986, p. 1 .
(2) JO n? L 193 de 18. 7. 1983, p. 1 .

Feito em Bruxelas, em 22 de Dezembro de 1986.
Pela Comissão
COCKFIELD

Vice-Presidente
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ANEXO

FISCALIZAÇÃO E CONTROLO DE GRANDES RISCOS DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
— propriedade comum,

Artigo 1 ?

— direcção comum,

Definições

— garantias cruzadas,
— interdependência comercial directa, que não
pode ser substituída a curto prazo.

Para efeitos da presente recomendação :
— «instituição de crédito » é definida nos termos do

primeiro

travessão

do

artigo

1?

da

Directiva

77/780/CEE do Conselho,

Quando tais interligações se verifiquem, constituirá uma
prática judiciosa avaliar tais compromissos como um risco
único.

— « autoridades competentes » são definidas nos termos
do quinto travessão do artigo 1 ? da Directiva
83/780/CEE do Conselho ('),

— < autoridades públicas » são definidas nos termos do
primeiro travessão do artigo 2? da Directiva
80/723/CEE da Comissão (2),

Artigo 2?
Âmbito

1 . Sem prejuízo dos n?82 e 3 a presente recomendação
aplica-se às instituições de crédito, tal como vêm definidas
no artigo 1 ?

— « risco » é qualquer facilidade, utilizada ou não, conce
dida por uma instituição de crédito e um cliente ou
grupo de clientes ligados entre si, patrimonial ou
extrapatrimonial, incluindo as garantias e outros
compromissos considerados como relevantes pelas
respectivas autoridades competentes aquando da
avaliação dos riscos identificáveis daquela instituição.
Uma lista indicativa de « riscos » consta do Apêndice à
presente recomendação,

b) Às instituições do mesmo Estado-membro que, nos

— « fundos próprios » são definidos nos termos do docu
mento COM(86)169/2 (3),

termos da alínea a) do n? 4 do artigo 2? da Directiva
77/780/CEE, se encontrem filiadas num organismo

2.

a) Às instituições de crédito indicadas no n? 2 do artigo
2? da Directiva 77/780/CEE, na redacção que lhe foi
dada pela Directiva 86/524/CEE (*) ;

central nesse Estado-membro. Neste caso, e sem

— « grupo de clientes ligados entre si » (4) são duas ou
mais pessoas, individuais ou colectivas, que detêm, em
conjunto ou separadamente, riscos concedidos por
uma mesma instituição de crédito, ou por qualquer
das suas filiais, e que estão mutuamente associadas
porque :

i) uma delas detém, directa ou indirectamente, um
poder de controlo sobre a outra, tal como definido
no artigo 1 ? da Directiva 83/349/CEE,
ou

ii) os seus riscos cumulados representam para a insti
tuição de crédito um único risco, no sentido que

tais pessoas estão de tal forma interligadas que, na
probabilidade de uma delas deparar com problemas
financeiros, a outra ou todas elas conhecerão prova
velmente

dificuldades

de

reembolso.

Os Estados-membros podem não aplicar a presente

recomendação :

prejuízo da aplicação da presente recomendação ao
organismo central, o conjunto — constituído pelo
organismo central e pelas instituições suas filiais —
deve ser sujeito a um controlo numa base consolidada
dos grandes riscos.
3. Na expectativa de coordenação ulterior, os Estados
-membros podem deferir a aplicação da presente reco
mendação em relação às instituições de crédito especiali
zadas cujas operações particulares se regem por legislação
nacional específica ou por disposições administrativas
relativas, designadamente, à fiscalização e ao controlo de
grandes riscos. A lista destas instituições de crédito deverá
ser comunicada à Comissão, dentro do prazo de seis
meses a contar da data de notificação da presente reco
mendação.

Como

exemplo de tais interligações, a instituição de

Artigo 3?

crédito deve tomar em consideração o seguinte :

Informação sobre grandes riscos
(')
Ç)
0
(4)

JO n? L 193 de 18. 7. 1983, p. 18.
JO n? L 195 de 29. 7. 1980, p. 35.
JO n? C 243 de 27. 9. 1986, p. 4.
Embora no contexto da avaliação dos riscos, seja extremamen
te difícil conseguir uma definição unívoca, sucinta e juridica
mente incontornável do que é um grupo de clientes ligados
entre si, é, no entanto, absolutamente necessário, para os ór
gãos de gestão de uma instituição de crédito, determinar se,
entre quaisquer dos seus clientes, existe uma situação de inter
dependência financeira, legal ou económica.

1.

Deve ser efectuado pela instituição de crédito e diri

gido às autoridades competentes, no mínimo uma vez por
ano, um relatório sobre todos os grandes riscos, tal como
são definidos no n? 2 e sobre os outros riscos referidos no

n? 3, se esta disposição for aplicável.
O JO n? L 309 de 4. 11 . 1986, p. 15.
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2.

O risco de uma instituição de credito para com um

cliente ou grupo de clientes ligados entre si é considerado
como um grande risco quando o seu valor atinja ou

exceda 15 % dos fundos próprios.
3.

Nos Estados-membros que não possuem um sistema

de troca de informações sobre créditos e nos que possuem
um tal sistema que, contudo, não seja conforme às exigên
cias constantes do n? 4, as autoridades competentes, inde
pendentemente de existirem ou não grandes riscos numa
instituição de crédito, devem exigir que o relatório refe
rido no n ? 1 contenha no mínimo os 10 riscos com maior

5. As autoridades competentes podem isentar, total ou
parcialmente, da aplicação dos n?s 1 e 2 :
a) os riscos cobertos por uma garantia ou caução, expressa
e irrevogável, das entidades mencionadas no n? 4 ;
b) os riscos cobertos por depósitos em dinheiro ou títulos
cotados na bolsa, desde que o valor destes últimos seja
calculado através de uma prudente avaliação.

6. As autoridades competentes podem isentar da apli
cação da presente recomendação os riscos interbancários
cujo prazo de vencimento seja igual ou inferior a 6 meses.
Não obstante os limites indicados nos n?s l e 2 :

valor percentual.

4.
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Os relatórios que uma instituição de crédito submete

a um sistema de troca de informações sobre créditos de
um Estado-membro podem ser considerados como satisfa

zendo as exigências previstas no presente artigo, desde
que :

a) os riscos cobertos por uma garantia ou caução, expressa
e irrevogável, das entidades mecionadas no n? 4 ;
b) os riscos cobertos por depósitos em dinheiro ou títulos
cotados na bolsa, desde que o valor destes últimos seja
calculado através de uma prudente avaliação.

i) sejam as autoridades competentes, ou qualquer outra
autoridade pública dependente das autoridades
competentes, a operarem ou fiscalizarem o sistema de
troca de informações sobre créditos ;

6. As autoridades competentes podem isentar da apli
cação da presente recomendação os riscos interbancários
cujo prazo de vencimento seja igual ou inferior a 6 meses.

ii) os riscos sejam consolidados pela instituição de
crédito, pelo sistema de troca de troca de informações
sobre créditos ou pelas autoridades competentes ;
iii) os dados submetidos ao sistema de troca de informa
ções sobre créditos correspondam, no essencial, à defi

dades competentes podem fixar limites mais altos ou
aplicar um factor de ponderação alternativo para os
restantes riscos interbancários e para os riscos cobertos
por um garantia de uma instituição de crédito.

Não obstante os limites indicados nos n?s 1 e 2, as autori

nição de risco, tal como consta do quarto travessão do
artigo 1 ?

Artigo 5 ?
Países terceiros

Artigo 4?
Limites aos grandes riscos

1.

Em relação a um cliente ou grupo de clientes ligados

entre si, as instituições de crédito não podem incorrer

num total de riscos que exceda 40 % dos seus fundos
próprios.
2.

As instituições de crédito não podem incorrer em

grandes riscos cujo valor agregado exceda 800 % dos
fundos próprios.
3. Os limites indicados nos n?8 1 e 2 só podem ser
excedidos em circunstâncias excepcionais e, nesse caso, as

autoridades competentes devem exigir à instituição de
crédito que aumente o montante dos fundos próprios, ou
tome outras medidas de efeito equivalente.

4. As autoridades competentes podem isentar, total ou
parcialmente, da aplicação dos n?s 1 e 2 os seguintes
clientes ou grupos de clientes :

i) As autoridades públicas :
a) de qualquer dos Estados-membros,
b) dos países constantes da lista de países industriali
zados compilada, para fins estatísticos, pelo FMI ;
ii) As instituições das Comunidades Europeias e orga
nismos públicos internacionais de que faz parte o
Estado-membros em questão.

1 . As autoridades competentes do país de acolhimento
de uma sucursal que tenha a sua sede num país terceiro
podem exigir que os riscos da sucursal lhes sejam comu
nicados de forma a que a sucursal possa ser fiscalizada e
controlada. A aplicação deste número pode ser sujeita a
acordos bilaterais entre as respectivas autoridades, compe
tentes, de modo a facilitar a aplicação do princípio
« controlo pelo país de origem ».

2. Os Estados-membros não devem aplicar às sucursais
de instituições de crédito que tenham a sua sede num país
terceiro disposições que tenham por efeito colocar aquelas
sucursais numa posição mais favorável do que as sucursais
de instituições de crédito com sede na Comunidade.

3. A aplicação desta recomendação a instituições de
crédito cujas empresas-mães têm a sua sede em países
terceiros e a instituições de crédito situadas em países
terceiros cujas empresas-mães têm a sua sede na Comuni
dade pode ser objecto de acordos bilaterais, numa base de
reciprocidade, entre as autoridades competentes dos Esta
dos-membros e o país terceiro em causa. Tais acordos
procurarão assegurar que as autoridades competentes dos
Estados-membros possam obter a informação necessária
para permitir a fiscalização e o controlo dos grandes riscos
de uma instituição de crédito dentro da Comunidade que
detenha participações fora da Comunidade e que as auto
ridades competentes num país terceiro possam obter a
informação necessária para permitir o controlo das partici
pações em instituições de crédito situadas num ou mais
Estados-membros.
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4. Antes de encetarem negociações em relação a
acordos com terceiros países, os Estados-membros infor
marão a Comissão e o Comité Consultivo estabelecido

pelo artigo 11 ? da Directiva 77/780/CEE. A Comissão
assegurará a coordenação dos objectivos prosseguidos em
tais negociações podendo, para o efeito, solicitar o parecer
do Comité Consultivo.

Artigo 6?
Consolidação

1 . Os riscos de uma instituição de crédito que detém
uma participação, tal como vem definida no 3? travessão
do artigo 1 ? da Directiva 83/350/CEE, numa outra insti
tuição de crédito ou instituição financeira, devem ser
fiscalizados e controlados numa base consolidada na

medida e segundo as modalidades prescritas pelo Estado
-membro em aplicação da Directiva 83/350/CEE.
2. Para além do exigido no n? 1 , as autoridades compe
tentes de um Estado-membro podem igualmente fiscalizar
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caso algum, que as autoridades competentes exerçam uma
função de controlo sobre essas instituições financeiras.

3. Qualquer troca de informações entre as autoridades
competentes, prevista na presente recomendação, fica
sujeita à obrigação de segredo profissional, nos termos do
artigo 12? da Directiva 77/780/CEE ; toda a informação
recolhida deste modo deve ser usada exclusivamente para
os fins de fiscalização e de controlo da solvabilidade da
instituição de crédito em causa.

4. Se, ao aplicarem a presente recomendação a uma
instituição de crédito, as autoridadés competentes de um
Estado-membro desejarem, em casos determinados, veri
ficar a informação relativa a uma instituição de crédito ou
financeira situada num outro Estado-membro, devem soli
citar às autoridades competentes desse outro Estado
-membro que a verificação seja levada a efeito. As autori

dades que receberam o pedido devem dar-lhe seguimento,
no âmbito da sua competência, quer procedendo elas
mesmas à verificação quer permitindo às autoridades que
fizeram o pedido que sejam elas a fazê-lo quer permitindo
que um auditor ou um perito proceda a tal verificação.

e controlar os riscos de instituições de crédito individuais

Artigo 8?

numa base parcialmente consolidada ou não consolidada.

Disposições transitórias relativas a riscos que
excedam os limites

Artigo 7?
Medidas destinadas a facilitar a cooperação entre as
autoridades competentes

1 . Os Estados-membros devem garantir a inexistência
de impedimentos legais que obstem a que uma instituição
de crédito ou financeira forneça a uma instituição de

crédito que detém uma participação no seu capital as
informações necessárias à fiscalização e ao controlo de

grandes riscos, nos termos da presente recomendação.
2. Os Estados-membros devem permitir o intercâmbio,
entre as respectivas autoridades competentes, da informa
ção necessária à fiscalização e ao controlo de grandes
riscos, nos termos da presente recomendação, devendo-se
contudo entender que, no caso das instituições financei
ras, a recolha ou a posse de informações não implica, em

1 . Se, no momento da entrada em vigor das medidas
tomadas em aplicação da presente recomendação, uma
instituição de crédito tiver já incorrido num ou em vários
riscos excedendo quer o limite aplicável aos grandes riscos
quer o limite aplicável aos agregados de grandes riscos,
referido no artigo 4?, as autoridades competentes devem
tomar medidas no sentido de harmonizar o risco ou os

riscos em questão com as disposições da presente reco
mendação.

2. O processo de harmonização do risco ou dos riscos
deve ser definido, adoptado e concluído dentro de um
prazo que as autoridades competentes considerem
adequado face aos princípios de uma sã gestão e de uma
concorrência leal. As autoridades competentes devem
comunicar à Comissão o calendário do processo geral de
aplicação adoptado.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

4. 2. 87

Apêndice

DEFINIÇÃO DO TERMO « RISCO »
Informação suplementar

As rubricas a seguir especificadas constituem uma lista indicativa dos elementos que um Estado-membro
pode considerar como estando abrangidos pelo termo « risco ». Na expectativa de coordenação ulterior, os
Estados-membros podem fixar livremente o valor ponderado dos elementos abaixo indicados ; no entanto, a
Comissão recomenda que os elementos referidos nas secções A) e B (i) sejam ponderadas a 100 % . Dado que
se trata de uma lista indicativa, que não é, em consequência, considerada como exaustiva, a Comissão espera
que os Estados-membros incluirão no termo risco todos os lementos que sejam de natureza essencialmente
similar.

A. Rubricas patrimoniais :

— empréstimos e adiantamentos, incluindo descobertos em conta,
— letras e livranças,
— locações financeiras,
— acções e outros valores mobiliários,

— empréstimos subordinados,
— certificados de depósitos.
B. Rubricas extrapatrimoniais :

i) Garantias e compromissos equiparados :
— aceites,

— endossos de letras em que não consta o nome de outra instituição de crédito,
— garantias sob a forma de substituições de crédito,
— créditos documentários, emitidos e confirmados,
— transacções com recurso,

— garantias e indemnizações incluindo as de cumprimento de orçamentos e de boa execução de
contratos e garantias aduaneiras e fiscais,
— cartas de crédito irrevogáveis,
ii) Compromissos :
— venda de activos e acordos de resgate,
— compra de activos a prazo fixo,
— parcela por pagar de acções e títulos parcialmente pagos,
— facilidades de linhas de crédito, tais como linhas de crédito renováveis e irrevogáveis,
— subscrições, incluindo as NIF (Note Issuance Facilities) e as RUF (Revolving Underwriting Facili
ties),

— facilidades irrevogáveis de descobertos em conta não utilizadas, compromissos de emprestimos, de
compra de títulos, de concessão de garantias ou de facilidades de aceitação.
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RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO
de 22 de Dezembro de 1986

relativa à instituição, na Comunidade, de sistemas de garantia de depósitos
(87/63/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 1 55?,
Considerando que a Comissão transmitiu ao Conselho,
em 6 de Janeiro de 1986, uma proposta de directiva do
Conselho relativa à coordenação das disposições legislati
vas, regulamentares e administrativas referentes ao sanea
mento e à liquidação das instituições de crédito (') ;

Considerando que esta directiva estabelece, no n? 2 do seu
artigo 16?, uma disposição transitória que prevê que, até à
entrada em vigor do sistema de garantia de depósitos em
cada Estado-membro, os sistemas de garantia dos depó
sitos aos quais as instituições de crédito aderem devem
permitir cobrir os depósitos recebidos nas sucursais
criadas em países de acolhimento que não possuem qual
quer sistema de garantia ;
Considerando que actualmente seis Estados-membros
ainda não dispõem de um sistema de garantia de depó
sitos e que esta situação, aquando da aplicação do n? 2 do
artigo 16?, pode refrear a abertura de sucursais no seu
território ao impor uma carga suplementar quer à institui
ção de crédito quer ao sistema de garantia no qual esta
instituição participa em caso de liquidação que revele uma
insuficiência de activo ;

Considerando que vários Estados-membros dispõem de
sistemas de protecção de depósitos instituídos numa base
voluntária e relevando da responsabilidade de organiza
ções profissionais que se revelaram tão adequadas e
eficazes quanto os sistemas obrigatórios instituídos e regu
lamentados numa base legislativa ; que, consequente
mente, é conveniente salvaguardar, nos Estados que ainda
não dispõem de um sistema de garantia, tanto as inicia
tivas privadas como as iniciativas governamentais ;

Considerando que a recomendação, que não vincula os
Estados-membros destinatários quanto ao resultado a
atingir mas solicita a sua cooperação numa base voluntá
ria, é um instrumento eficaz que lhes permite estimular a
iniciativa dos meios interessados ;

Considerando que a exigência relativa à adesão das sucur
sais das instituições com sede fora do território nacional
ao sistema de garantia dos depósitos do país de acolhi

mento, que resultará da aplicação do artigo 1 6? da referida
directiva, em conjunção com a presente recomendação,
mantém, a nível europeu, as desigualdades de protecção já
existentes no plano nacional entre os diferentes sistemas ;

e conveniente verificar tal eventualidade através da aquisi
ção de uma experiência prática de intervenção de sistemas
de garantia dos depósitos na Comunidade antes de
elaborar regras de direito material obrigatórias no âmbito
de uma proposta de directiva,
RECOMENDA :

1 . Aos Estados-membros que já dispõem de um ou vários
sistemas de garantia dos depósitos (2) que verifiquem se,
em caso de liquidação de uma instituição de crédito
que revele uma insuficiência de activo :

a) Esses sistemas garantem uma indemnização dos
depositantes que não dispõem de meios para avaliar
convenientemente a política financeira das institui
ções às quais confiam os seus depósitos ;

b) Esses sistemas cobrem os depositantes da totalidade
das instituições de crédito aprovadas, incluindo os
depositantes das sucursais das instituições cujas
sedes sociais se situam noutros Estados-membros ;

c) Esses sistemas distinguem de forma suficientemente
precisa os mecanismos de intervenção anteriores à
liquidação e os mecanismos de indemnização poste
riores à liquidação ;
d) Esses sistemas indicam claramente os critérios de
indemnização e as formalidades a cumprir para
beneficiar dessa indemnização ;

2. Aos Estados-membros que já dispõem de projectos
relativos à instituição de sistemas de garantia dos depó
sitos (3) :

a) Que verifiquem se esses projectos preenchem as
condições referidas nas alíneas a) a d) do n? 1 ;

b) Que tomem todas as medidas adequadas para que
esses sistemas de garantia de depósitos sejam adop
tados o mais tardar até 31 de Dezembro de 1988 .

3. Aos Estados-membros que não dispõem de um sistema
de garantia dos depósitos que abranja todas as suas
instituições de crédito e que ainda não estabeleceram
projectos nesses sentido (4) :
a) Que elaborem, em colaboração com as autoridades
de controlo das instituições de crédito e as organiza
çõas profissionais das categorias de instituições em
causa, um projecto relativo a um ou vários sistemas
de garantia e depósitos que preencham as condições
referidas nas alíneas a) a d) do n? 1 ;

Considerando que esta situação pode revelar-se prejudicial
ao bom funcionamento do mercado interno europeu ; que

(2) Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Países Baixos e Reino

(») JO n° C 356 de 31 . 12. 1985, p. 55.

(3) Itália, Irlanda e Portugal.
(4) Dinamarca, Grécia e Luxemburgo.

Unido.
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b) Que tomem todas as medidas adequadas para que
esses sistemas entrem em vigor o mais tardar até 1
de Janeiro de 1990.

N? L 33/ 17

5. Os Estados-membros são destinatários da presente
recomendação.
Feito em Bruxelas, em 22 de Dezembro de 1986.

4. Por força da presente recomendação, os Estados-mem
bros informarão a Comissão de todas as alterações

introduzidas no seu sistema de garantia de depósitos e
de todas as normas ou projectos de normas adoptados
no âmbito dos n?s 1 , 2 e 3.

Pela Comissão
COCKFIELD

Vice-Presidente

N? L 33/ 18
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CEE) n? 204/87 da Comissão, de 22 de Janeiro de 1987, rela
tivo à venda a preço fixado forfetária e antecipadamente, tendo em vista a sua transforma
ção na Comunidade, de determinada carne de bovino proveniente das existências de inter
venção, que revoga o Regulamento (CEE) n? 3563/86 e que altera o Regulamento (CEE)
n ? 2182/77

(* Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n? L 22 de 24 de Janeiro de 1987)
Página 14, artigo 1 ?, n? 1, terceiro travessão :
em vez de : « 1 de Julho de 1986 »,
deve ler-se : « 1 de Agosto de 1986 ».
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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES

REGIONS

Annuaire statistique 1986

L'Office statistique des Communautés européennes présente dans cette publication les plus
récentes statistiques concernant les caractéristiques économiques et sociales des régions de la
Communauté européenne .

Le champ couvert porte notamment sur :
—
—
—
—
—

la population et ses structures ,
l'emploi et le chômage,
l'enseignement, la santé et divers indicateurs sociaux,
les agrégats de l'économie,
les principales séries relatives aux différents secteurs de l'économie : agriculture , industrie,
énergie et services ,

— les concours financiers de la Communauté aux investissements .

Les principaux indicateurs régionaux sont également présentés dans une série de cartes en
couleurs .

233 pages , 14 cartes .

Langues de publication : allemand, anglais, danois, français, grec, italien, néerlandais .
Numéro de catalogue : CA-44-85-412-7C-C

ISBN : 92-825-5935-1

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue :
BFR 1 000
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COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES

L'EMPLOI ET LA RÉHABILITATION DU LOGEMENT EN EUROPE

La crise de la construction que connaît tendanciellement l'Europe depuis 1974/ 1975 s'est, aux
variations conjoncturelles près , sensiblement aggravée depuis le début des années 1980 .

Le bâtiment-génie civil connaît ainsi de très fortes détériorations de l'emploi puisque, en dix
ans , l'industrie européenne de la construction a perdu environ le quart de ses effectifs .
Cette crise résulte pour l'essentiel du faible degré de liberté du bâtiment-génie civil en raison de
trois phénomènes majeurs :
— une dépendance très forte de ce secteur vis-à-vis de la politique budgétaire et financière des
pouvoirs publics et donc une autonomie relativement faible par rapport aux contraintes
macro-économiques (revenu des ménages, taux d'intérêt, . . .),
— une mutation structurelle de la demande , avec le ralentissement puis la baisse des grands

programmes d'équipements collectifs et industriels, en opposition avec le développement de
travaux plus diffus ,
— un changement de nature de l'investissement qui devient peu à peu plus «immatériel» et qui
privilégie de manière croissante les dépenses de rationalisation au détriment de celles de
capacité pour ce qui concerne l'investissement « matériel ».
180 pages .

Langues de publication : français, allemand, anglais.
Numéro de catalogue : CB-46-86-961-FR-C
ISBN : 92-825-6423-1
Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue :
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