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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N? 1474/96 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1996

que fixa o preço máximo de compra e as quantidades de carne de bovino
compradas em intervenção para o centésimo sexagésimo quarto concurso
parcial efectuado no âmbito das medidas gerais de intervenção, em
conformidade com os Regulamentos (CEE) n? 1627/89 e (CE) n? 1124/96
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 805/68, às exigências
de um nível razoável de apoio ao mercado, bem como à
evolução sazonal do abate, é conveniente fixar o preço
máximo de compra, bem como as quantidades que
podem ser aceites para intervenção;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector da carne de bovi

no (!), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n? 1357/96 (2), e, nomeadamente, o n? 7 do
seu artigo 6?,

Considerando que, na sequência da compra em interven
ção de quartos dianteiros, é conveniente definir o preço
destes produtos a partir dos preços-carcaça;
Considerando que as quantidades propostas são superiores
às que podem ser compradas; que, em consequência, é

Considerando que, em conformidade com o Regulamento
(CEE) n? 2456/93 da Comissão, de 1 de Setembro de
1993, relativo às normas de execução do Regulamento
(CEE) n? 805/68 do Conselho, no que respeita às
medidas gerais e especiais de intervenção no sector da
carne de bovino (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 307/96 (4), foi aberto um
concurso, nos termos do n? 1 do artigo 1 ? do Regula
mento (CEE) n? 1 627/89 da Comissão, de 9 de Junho de
1989, relativo à compra de carne de bovino por concur
so (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n? 1401 /96 0;

conveniente afectar as quantidades susceptíveis de ser
compradas de um coeficiente de redução ou, se for caso
disso, em função das diferenças de preços e das quanti
dades apresentadas, de vários coeficientes de redução, em

Considerando que, nos termos do n? 1 do artigo 13? do
Regulamento (CEE) n? 2456/93, deve ser fixado, para
cada concurso parcial, se for caso disso, um preço máximo
de compra para a qualidade R3, tendo em conta as

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

conformidade com o n? 3 do artigo 13? do Regulamento
(CEE) n? 2456/93;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão da carne de bovino,

Artigo 1 ?

propostas recebidas; que, nos termos do artigo 14? do
mesmo regulamento, só serão aceites as propostas infe
riores ou iguais ao referido preço máximo, sem, todavia,

Relativamente ao centésimo sexagésimo quarto concurso
parcial aberto pelo Regulamento (CEE) n? 1627/89:

excederem o preço médio dos mercados nacional ou
regional, majorado do montante referido no n? 1 ;

a) Para a categoria A:

Considerando que, após exame das propostas apresentadas
no âmbito do centésimo sexagésimo quarto concurso

parcial e atendendo, em conformidade com o n? 1 do
C) JO n? L 148 de 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n? L 175 de 13. 7. 1996, p. 9.

O JO n? L 225 de 4. 9. 1993, p. 4.

(4) JO n? L 43 de 21 . 2. 1996, p. 3.

H IO n? L 159 de 10. 6. 1989, p. 36.

(6) JO n? L 180 de 19. 7. 1996, p. 14.

— o preço máximo de compra é fixado em 253 ecus
por 100 quilogramas de carcaças ou meias-carcaças
da qualidade R 3,
— o preço dos quartos dianteiros é derivado do preço
-carcaça, mediante a aplicação do coeficiente 0,80
para o corte direito,
— a quantidade máxima de carcaças, meias-carcaças e
quartos dianteiros aceite é fixada em 24 326 tonela
das;
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— as quantidades propostas a um preço superior a 222

— as quantidades propostas a um preço superior a 222

ecus mas inferior a 245 ecus são afectadas de um

ecus mas inferior a 245 ecus são afectadas de um

coeficiente de 45 % , em conformidade com o n? 3

coeficiente de 45 % , em conformidade com o n? 3

do artigo 13? do Regulamento (CEE) n? 2456/93, e
as quantidades propostas a um preço superior ou
igual a 245 ecus são afectadas de um coeficiente de

do artigo 13? do Regulamento (CEE) n? 2456/93 e
as propostas a um preço superior ou igual a 245
ecus são afectadas de um coeficiente de 30 % .

30 % ;

b) Para a categoria C:
— o preço máximo de compra é fixado em 253 ecus
por 100 quilogramas de carcaças ou meias-carcaças
da qualidade R 3,
— o preço dos quartos dianteiros é derivado do
preço-carcaça, mediante a aplicação de um coefi
ciente de redução de 0,80 para o corte direito,
— a quantidade máxima de carcaças, meias-carcaças e
quartos dianteiros aceite é fixada em 4 370 tonela
das,

Artigo 2 .l

O presente regulamento entra em vigor em 29 de Julho
de 1996.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCH LER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N? 1475/96 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1996

relativo à emissão, em 30 de Julho de 1996, dos certificados de importação para
os produtos do sector das carnes de ovino e de caprino ao abrigo dos
contingentes pautais globais do GATT/OMC não específicos por país para o
terceiro trimestre de 1996

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que, quando as quantidades para as quais

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

tiverem sido pedidos certificados forem inferiores ou

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3013/89 do
Conselho, de 25 de Setembro de 1989, relativo à organiza

deferidos;

ção comum de mercado no sector das carnes de ovino e

de caprino ('), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n ? 1265/95 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1439/95 da
Comissão, de 26 de Junho de 1995, que estabelece
normas de execução do Regulamento (CEE) n ? 3013/89
do Conselho no que respeita à importação e exportação
de produtos do sector das carnes de ovino e caprino, com

iguais às quantidades previstas pelo Regulamento (CE)
n? 1439/95, todos os pedidos de certificados podem ser
Considerando que apenas foram apresentados nos Países

Baixos e na Alemanha pedidos para produtos originários
dos Estados Unidos da América e da Suíça,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 2526/95 (3), e, nomeadamente, o n ? 4 do seu artigo 16?

Artigo 1 ?

Considerando que o Regulamento (CE) n? 1439/95 esta
belece, no que diz respeito ao título II B, as modalidades
de aplicação no que diz respeito às importações de

— Os Países Baixos emitirão, em 30 de Julho de 1996, os
certificados de importação previstos no título II B do
Regulamento (CE) n? 1439/95, para os quais foram
introduzidos pedidos de 1 a 10 de Julho de 1996. Para
os produtos incluídos nos códigos NC 0204 originá
rios dos Estados Unidos de América, as quantidades
pedidas são atribuídas integralmente.

produtos

dos

códigos

NC 0104 10 30,

0104 10 80,

0104 20 90 e 0204 ao abrigo dos contingentes pautais

globais do GATT/OMC não específicos por país; que, em
conformidade com o n ? 4 do artigo 16? do Regulamento

(CE) n? 1439/95, é conveniente determinar em que
medida se pode dar um seguimento favorável aos pedidos
de emissão dos certificados de importação introduzidos a
título do primeiro trimestre de 1996;
Considerando que, quando as quantidades para as quais
tiverem sido introduzidos pedidos de certificados de

importação forem superiores às quantidades que podem
ser importadas em aplicação do artigo 15? do Regula
mento (CE) n? 1439/95, é conveniente reduzir essas
quantidades numa percentagem única, em conformidade

— A Alemanha emitirá em 30 de Julho de 1996, os
certificados de importação previsto no título II B do
Regulamento (CE) n? 1439/95, para os quais foram
introduzidos pedidos de 1 a 10 de Julho de 1996. Para
os produtos incluídos dos códigos NC 0104 10 30,
0104 10 80 e 0104 20 originários da Suíça, as quanti
dades pedidas são atribuídas integralmente.
Artigo 2?

com o n? 4, alínea b), do artigo 1 6? do Regulamento (CE)

O presente regulamento entra em vigor em 29 de Julho

n ? 1439/95;

de 1996.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 289 de 7. 10. 1989, p. 1 .
(2) JO n? L 123 de 3. 6. 1995, p. 1 .

H JO n? L 143 de 27. 6. 1995, p. 7.
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REGULAMENTO (CE) N? 1476/96 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1996

relativo à abertura de contingentes de importação de produtos têxteis das
categorias 87 e 109 originários da Coreia do Norte e que altera os anexos IV e V
do Regulamento (CE) n? 517/94 do Conselho relativo ao regime comum

aplicável às importações de produtos têxteis de determinados países terceiros
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 517/94 do
Conselho, de 7 de Março de 1994 relativo ao regime
comum aplicável às importações de produtos têxteis de
determinados países terceiros, não abrangidos por acordos,

protocolos ou outros convénios bilaterais ou por outras
regras comunitárias específicas de importação ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 538/96 (2), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 3 ? e
o seu artigo 5? em articulação com o n ? 4 do seu
artigo 25?,

gorias 87 e 109 e originários da Coreia do Norte, serão

sujeitas a contar da data de entrada em vigor do presente
regulamento; que, por conseguinte, é conveniente adaptar
os anexos IV e V do Regulamento (CE) n ? 517/94 e
recordar, por razões de segurança jurídica, que a gestão
destes contingentes será efectuada de acordo com o
disposto no artigo 17? do referido regulamento;
Considerando que estas medidas estão em conformidade
com o parecer do comité instituído pelo Regulamento
(CE) n? 517/94,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Considerando que o n ? 3 do artigo 3 ? do Regulamento

(CE) n? 517/94 prevê que os produtos têxteis referidos no
anexo V e originários dos países nele enunciados só
podem ser importados na Comunidade desde que tenha
sido estabelecido um limite quantitativo anual, nos termos
do procedimento adequado previsto no artigo 25?;

Considerando que a Comissão recebeu pedidos de 3 Esta
dos-membros para o estabelecimento de limites quantita
tivos de importação para os produtos classificados nas
categorias 87 (luvas, excepto de malha) e 109 (encerados,
velas para embarcações e estores de exterior) originários da
Coreia do Norte, que figuram actualmente no anexo V do
Regulamento (CE) n? 517/94, a fim de satisfazer determi
nadas necessidades do mercado; que, na sequência das
deliberações no âmbito do comité previsto no artigo 25?
do Regulamento (CE) n ? 517/94, foi considerado
adequado, tendo em conta a situação da indústria comuni
tária, fixar em 5 toneladas e em 10 toneladas os limites

quantitativos anuais aos quais as importações na Comuni
dade dos produtos classificados, respectivamente, nas cate

A importação na Comunidade dos produtos têxteis classi
ficados nas categorias 87 e 109 e originários da Coreia do
Norte é sujeita a um limite quantitativo anual de, respecti
vamente, 5 toneladas e 10 toneladas.

A gestão deste limite quantitativo é efectuada de acordo
com o procedimento previsto no artigo 17? do Regula
mento (CE) n ? 517/94.

Artigo 2?
Os anexos IV e V do Regulamento (CE) n ? 517/94 são
adaptados tal como indicado no anexo do presente regula
mento .

Artigo 3 ?

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1996.
Pela Comissão
Leon BRITTAN

Vice-Presidente

(') JO n? L 67 de 10. 3. 1994, p. 1 .

h) JO n? L 79 de 29. 3. 1996, p. 1 .
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ANEXO

«ANEXO IV

Limites quantitativos comunitários a que se refere o n? 1 do artigo 3?
(A descrição dos produtos das categorias enumeradas neste anexo consta do anexo 1 A do presente
regulamento)
COREIA DO NORTE

Categoria

Unidades

Quantidade

1

toneladas

128

2

toneladas

145

toneladas

3
4

5

6
7

8

1
1
1
1
1

13
14

15
16
17

peças
peças
peças
peças
peças

toneladas

9

12

000
000
000
000
000

1
1
1
1
1
1

000
000
000
000
000
000

pares
peças
peças
peças
peças
peças

18

toneladas

19

1 000 peças
toneladas

20
21
24

26
27

28
29
31

36
37
39
59

61

68

69
70
73
74

75

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

peças
peças
peças
peças
peças
peças
peças
peças
peças
peças
peças
peças
peças
peças
peças
peças
peças
peças

49

285
119
144

93
133
71
1 290

1 509
94

107
55
38

61
411

141
2 857

263
173

167
285
75
293
91

356
51

466
40
75

184

270
93
133

39

76

toneladas

77

toneladas

9

78

toneladas

115

83

toneladas

31

87

toneladas

5

109

toneladas

10

74

117

toneladas

51

118

toneladas

23

142

toneladas

10

151A

toneladas

10

1 51 B

toneladas

10

161

toneladas

152
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a que se refere o n? 3 do artigo 3?

(A descrição dos produtos das categorias enumeradas neste anexo consta do anexo 1 A do presente
regulamento)
COREIA DO NOTRE

Categorias: 10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41 , 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58 , 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84,
85, 86, 88, 90, 91 , 93, 97, 99, 100, 101 , 111 , 112, 113, 114, 120, 121 , 122, 123, 124, 130,
133, 134, 135, 136, 137, 138 , 140, 141 , 145, 146A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157,
159, 160.»
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REGULAMENTO (CE) N? 1477196 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1996
que altera o Regulamento (CE) n? 1588/94, que estabelece as normas de execução

do regime aplicável no sector do leite e dos produtos lácteos, previsto nos
acordos europeus concluídos pela Comunidade com a Bulgária e a Roménia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

conveniente adaptar simultaneamente o título do regula
mento;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) nr 3383/94 do

Considerando que, a partir de 1 de Julho de 1996, as

quantidades de produtos referidas no anexo I do Regula
mento (CE) n? 1588/94 se referem a um período de seis
meses em vez de um ano; que é necessário clarificar a
distribuição dessas quantidades durante o semestre em
causa e, portanto, alterar o artigo 2? do regulamento;

Conselho, de 19 de Dezembro de 1994, relativo a certas

modalidades de aplicação do Acordo europeu que estabe
lece uma associação entre as Comunidades Europeias e os
seus Estados-membros, por um lado, e a República da
Bulgária, por outro ('), e, nomeadamente, o seu artigo 1 ?,

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do leite e dos produtos lácteos,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 3382/94 do
Conselho, de 19 de Dezembro de 1994, relativo a certas

modalidades de aplicação do Acordo europeu que estabe
lece uma associação entre as Comunidades Europeias e os
seus Estados-membros, por um lado, e a Roménia, por
outro (2), e, nomeadamente, o seu artigo 1 ?,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3066/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece
determinadas concessões sob forma de contingentes

pautais comunitários para certos produtos agrícolas e que
prevê a adaptação autónoma e transitória de certas conces
sões agrícolas previstas nos acordos europeus, para ter em
conta o acordo sobre a agricultura concluído no âmbito
das negociações comerciais multilaterais do «Uruguay
Round»(3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 1 194/96 (4), e, nomeadamente, o seu
artigo 8 ?,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Ao artigo 2? do Regulamento (CE) n? 1588/94 é aditado
o seguinte parágrafo:
«Todavia, o volume das quantidades fixadas no anexo I
para os períodos de 1 de Julho a 31 de Dezembro de
1996 e de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 1997,
respectivamente, é distribuído do seguinte modo:
— 50 % durante o período compreendido entre 1
de Julho e 30 de Setembro de 1996,

— 50 % durante o período compreendido entre 1
de Outubro e 31 de Dezembro de 1996,

— 50 % durante o período compreendido entre 1
de Janeiro e 31 de Março de 1997,

Considerando que o Regulamento (CE) n? 1588/94 da
Comissão (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 1231 /96 (% estabelece as normas de
execução do regime previsto nos referidos acordos no que
respeita ao sector do leite e dos produtos lácteos; que o
mesmo regulamento foi alterado para ter em conta a pror

rogação das medidas relativas aos produtos lácteos
previstas pelo Regulamento (CE) n? 3066/95; que é
(') JO n? L 368 de 31 . 12. 1994, p. 5.
(2) JO n? L 368 de 31 . 12. 1994, p. 1 .
(3) JO n? L 328 de 30. 12. 1995, p. 31 .

(4) JO n? L 161 de 29. 6. 1996, p. 2.
(s) JO n? L 167 de 1.7. 1994, p. 8 .

¥) JO n? L 161 de 29. 6. 1996, p. 90.

— 50 % durante o período compreendido entre 1
de Abril e 30 de Junho de 1997.»

Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia

seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1996.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1 996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N? 1478/96 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1996

que altera o Regulamento (CEE) n? 584/92, que estabelece as normas de execução

do regime aplicável no sector do leite e dos produtos lácteos, previsto nos

acordos europeus concluídos pela Comunidade com a República da Polónia, a

República da Hungria, a República Checa e a República Eslovaca
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3491 /93 do
Conselho, de 13 de Dezembro de 1993, relativo a certas

modalidades de aplicação do Acordo europeu que estabe
lece uma associação entre as Comunidades Europeias e os
seus Estados-membros, por um lado, e a República da
Hungria, por outro ('), e, nomeadamente, o seu artigo 1 ?,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3492/93 do
Conselho, de 13 de Dezembro de 1993, relativo a certas

modalidades de aplicação do Acordo europeu que estabe
lece uma associação entre as Comunidades Europeias e os
seus Estados-membros, por um lado, e a República da
Polónia, por outro lado (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 1 ?,

Regulamento (CE) n ? 1228/96 (8), estabelece as normas de
execução do regime previsto nos referidos acordos no que
respeita ao sector do leite e dos produtos lácteos; que o
mesmo regulamento foi alterado para ter em conta a pror
rogação das medidas relativas aos produtos lácteos
previstas pelo Regulamentos (CE) n? 3066/95; que é
conveniente adaptar simultaneamente a título do regula
mento;

Considerando que, a partir de 1 de Julho de 1996, as
quantidades de produtos referidas no anexo I do Regula
mento (CEE) n? 584/92 se referem a um período de seis
meses em vez de um ano; que é necessário clarificar a
distribuição dessas quantidades durante o semestre em
causa e, portanto, alterar o artigo 2? do regulamento;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do leite e dos produtos lácteos,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3296/94 do
Conselho, de 19 de Dezembro de 1994, relativo a certas

modalidades de aplicação do Acordo europeu que estabe
lece uma associação entre as Comunidades Europeias e os
seus Estados-membros, por um lado, e a República Checa,
por outro (3), e, nomeadamente, o seu artigo 1 ?,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3297/94 do
Conselho, de 19 de Dezembro de 1994, relativo a certas

modalidades de aplicação do Acordo europeu que estabe
lece uma associação entre as Comunidades Europeias e os
seus Estados-membros, por um lado, e a República Eslo
vaca, por outro (4), e, nomeadamente, o seu artigo 1 ?,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3066/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1996, que estabelece
determinadas concessões sob forma de contingentes

pautais comunitários para certos produtos agrícolas e que
prevê a adaptação autónoma e transitória de certas
concessões agrícolas previstas nos acordos europeus, para
ter em conta o acordo sobre a agricultura concluído
no âmbito das negociações comerciais multilaterais do
«Uruguay Round» (*), alterado pelo Regulamento (CE)
n ? 1 194/96 (6), e, nomeadamente, o seu artigo 8 ?,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Ao artigo 2? do Regulamento (CEE) n ? 584/92 é aditado
o seguinte parágrafo:
«Todavia, para o período de 1 de Julho a 31
de Dezembro de 1996, o volume das quantidades
fixadas no anexo I é distribuído do seguinte modo:
— 50 % durante o período compreendido entre 1
de Julho e 30 de Setembro de 1996,
— 50 % durante o período compreendido entre 1
de Outubro e 31 de Dezembro de 1996.»

Artigo 2?

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 584/92 da
Comissão F), com a última redacção que lhe foi dada pelo

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia

seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
C ) JO n? L 319 de 21 . 12. 1993, p. 1 .
(2) JO n? L 319 de 21 . 12. 1993, p. 4.
(3) JO n? L 341 de 30. 12. 1994, p. 14.

b) JO n? L 341 de 30. 12. 1994, p. 17.
h) JO n? L 161 de 29. 6. 1996, p. 2.

(5) JO n? L 328 de 30. 12. 1995, p. 31 .
f) JO n? L 62 de 7. 3. 1992, p. 34.

Comunidades Europeias.

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1996.
(•) JO n? L 161 de 29. 6. 1996, p. 82.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

27. 7. 96
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REGULAMENTO (CE) N? 1479/96 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1996

que estabelece os montantes de referência regionais previsionais e o valor dos
adiantamentos a pagar aos produtores de sementes de soja, de colza, de nabo
silvestre e de girassol para a campanha de comercialização de 1996/ 1997
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1765/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que institui um
sistema de apoio aos produtores de determinadas culturas

arvenses ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 2989/95 (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 12?,
Considerando que o n? 1 , alínea c), do artigo 5? do Regu
lamento (CEE) n ? 1765/92 prevê que a Comissão institua
um montante de referência regional previsional para cada

Artigo 1 ?

1.

E apresentada no anexo I uma explicação sucinta do

cálculo dos montantes de referência regionais previsionais,
em conformidade com o n? 3 do artigo 5? do Regula
mento (CEE) n ? 1765/92.

2.

Os montantes de referência regionais previsionais

para a campanha de comercialização de 1996/ 1 997
constam do anexo II.

uma das regiões determinadas no plano de regionalização

Artigo 2?

dos Estados-membros, com base na relação entre o rendi

mento de cereais e de oleaginosas dessa região e o rendi
mento médio comunitário de cereais e de oleaginosas;
Considerando que o n? 2 do artigo 11 ? do Regulamento
(CEE) n? 1765/92 prevê que os produtores que apre
sentem um pedido de pagamento compensatório para
oleaginosas terão direito ao pagamento de um adianta
mento não superior a 50 % do montante de referência
regional previsional;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité

conjunto dos cereais, das matérias gordas e das forragens
secas ,

O valor dos adiantamentos a pagar aos produtores de
sementes oleaginosas nos termos do n? 2 do artigo 1 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 1765/92 será, para a campanha de
comercialização de 1996/ 1997 igual a 50 % do montante

de referência regional previsional adequado constante do
anexo II.

Artigo 3 ?

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(>) JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 12.

¥) JO n° L 312 de 23. 12. 1995, p. 5.
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ANEXO I

Explicação sucinta do calculo dos montantes de referência regionais previsionais para
produtores de oleaginosas relativamente à campanha de comercialização de 1996/1997
O montante de referencia regional previsional foi calculado nos termos do disposto no n ? 1 , alínea c),
do artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 1765/92.
No cálculo destes montantes, a Comissão respeitou as informações fornecidas pelos Estados-membros
nos termos do n? 2 do artigo 3? do referido regulamento e a decisão de comparação dos rendimentos
com base nos cereais ou nas sementes oleaginosas nos termos do disposto no n? 1 , alínea c), do artigo
5? do mesmo regulamento.
Os montantes de referência regionais previsionais para a campanha de comercialização de 1996/ 1997
constam do anexo II .
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ANEXO II

Montantes de referencia regionais previsionais — 1996/1997

Região

Estado-membro

België/Belgique:

Polders/Polders
Leemstreek/Limoneuse
Zandleemstreek/Sablo-limoneuse
Condroz/Condroz

Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

Rendimento

(t/ha)

Pagamento
(Ecu/ha)

2,40
3,31
3,12

440,85
608,00

Cereais

3,07
3,03
2,85
2,72
2,97
3,15
2,99
3,38
6,44
3,77

563,92
556,57
523,51
499,63
545,55
578,61
549,22
620,86
606,90
355,28

Sementes oleaginosas

2,700

495,95

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas

3,380
3,070
3,130

620,86
563,92
574,94

Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

3,060
3,440
3,110
3,100
2,850
2,970
3,180
2,700

562,08
631,88
571,26
569,43
523,51
545,55
584,12
495,95
492,28

Thüringen

Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

3,440
2,680
3,440
2,960
2,670
2,870

— Região 1
— Região 2

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas

2,200

Weidestreek/Herbagère
Zands treek/Sablonneuse

Kempen/Campine
Famenne/Famenne

Fagnes/Fagnes
Ardennen/Ardenne

Jurastreek/Jurassique
Hen . Kempen/Campine-Hennuyère
Hoge Ardennen/Haute Ardenne
Danmark:

Deutschland:

Referência

Schleswig-Holstein
Hamburg
Bremen

Cereais

573,10

Niedersachsen :

— Regiões 1-9
— Região 10
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz

Baden-Württemberg
Bayern
Saarland

Berlin

Brandenburg:
— Região 1
— Região 2
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen

Sachsen-Anhalt

Ελλάδα :

España:

Sequeiro:

1

Cereais

2

Cereais

3

Cereais

4

Cereais

5

Cereais

6

Cereais

7

Cereais

8

Cereais

9

Cereais

10

Cereais

11

Cereais

2,680

1,900

0,900
1,200
1,500
1,800
2,000
2,200
2,500
2,700

3,200
3,700
4,100

631,88
492,28

631,88
543,71
490,44
527,18

349,00
404,1 1

84,82
113,09
141,36

169,63
188,48
207,33
235,60
254,45
301,57

348,68
386,38
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Região

Estado-membro

Regadio:

1

2

Referencia

Cereais
Cereais

4

Cereais
Cereais

5

Cereais

6

Cereais
Cereais

3

7

8

Cereais

9

Cereais

10

Cereais

11

Cereais

12

Cereais

Rendimento

(t/ha)

2,900
3,000
3,100
3,200
3,500
3,600
3,700
3,800
3,900
4,000
4,100
4,200
4,300
4,400

13

Cereais

14

Cereais

15
16

Cereais

4,500

Cereais

4,600
4,700
4,800
4,900

17

18
19
20

21
22
23
24

25

26
27
28
29
30

31
32
33
34

35

36
37

38
39
40
41
42
43

Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais

48

Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais

49

Cereais

44
45

46
47

France:
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5,000
5,100
5,200
5,300
5,400
5,500

5,600
5,700
5,800
5,900

6,000
6,100
6,200
6,300
6,400
6,500
6,800
6,900
7,000
7,100
7,200
7,300
7,400
7,500

7,600
7,700
8,200
8,400
10,500
10,600

Pagamento
(Ecu/ha)
273,29
282,72
292,14
301,57
329,84
339,26
348,68
358,11
367,53
376,96
386,38
395,80
405,23
414,65
424,08
433.50
442,92
452,35
461,77
471,20

480,62
490,04
499,47
508,89
518,32
527,74

537,16
546,59
556,01
565,43
574,86
584,28
593,71

603,13
612,55
640,83
650,25
659,67
669,10
678,52
687,95
697,37
706,79
716,22
725,64
772,76
791,61
989.51
99833

Zona I :

— Soja:
Sequeiro
Regadio
— Nabo silvestre/Colza/Girassol

Cereais

Cereais
Cereais

5,930
8,120

6,023

558,84
765,22
567,60

Zona II :

— Soja:
Sequeiro
Regadio
— Nabo silvestre/Colza/Girassol

Ireland :

Cereais
Cereais
Cereais

4,680
5,554

441,04
826,48
523,40

Sementes oleaginosas

3,300

606,17

8,770
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Região

Estado-membro

Italia:

Referência

N ? L 188 / 15

Rendimento

(t/ha)

Torino montagna interna

Cereais

2,224

Torino collina interna

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas

3,612

Torino pianura
Vercelli — Biella montagna interna

Cereais

Vercelli — Biella collina interna

Vercelli — Biella pianura
Novara

—

Verbano

—

Cusio

—

Ossola

Novara — Verbano — Cusio — Ossola collina
interna

Cereais

Novara pianura
Cuneo montagna interna
Cuneo collina interna

Cuneo pianura
Asti collina interna

Asti pianura
Alessandria montagna interna
Alessandria collina interna

Alessandria pianura
Aosta montagna interna
Varese montagna interna
Varese collina interna

Varese pianura
Como — Lecco subz. 1 montagna interna
Como — Lecco subz . 1 collina interna

Como pianura
Sondrio montagna interna
Milano collina interna

Milano — Lodi pianura
Bergamo — Lecco subz. 2 montagna interna
Bergamo — Lecco subz. 2 collina interna
Bergamo pianura
Brescia montagna interna
Brescia collina interna

Brescia pianura
Pavia montagna interna
Pavia collina interna

Pavia pianura
Cremona pianura
Mantova collina interna

Mantova pianura

Bolzano montagna interna
Trento montagna interna
Verona montagna interna
Verona collina interna

Verona pianura
Vicenza montagna interna
Vicenza collina interna

Vicenza pianura
Belluno montagna interna
Treviso collina interna

Treviso pianura
Venezia pianura
Padova collina interna

Padova pianura
Rovigo pianura
Udine montagna interna
Udine collina interna

Udine pianura
Gorizia collina interna

Gorizia pianura
Trieste pianura
Pordenone montagna interna
Pordenone collina interna

Pordenone pianura
Imperia montagna interna
Imperia collina interna
Imperia collina litoranea

I

(Ecu/ha)

4,399
4,853
4,233
4,826

209,59
663,48
808,04
457,34
777,54
886,47

3,731

351,61

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas
||II

montagna interna

Pagamento

Il

Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

Cereais

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas
Cereais

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas
Cereais

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas

3,744
4,488
3,762
3,877
4,187
3,254
3,409
3,550
3,384
3,359
2,328
3,950
3,437
3,244
6,652
3,541
4,167
4,793
4,349
4,662

Cereais

3,817

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas

4,375
5,000

Cereais

5,469

Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

Cereais
Cereais

Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

Cereais

Sementes
Sementes
Sementes
Sementes

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

Cereais

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas
Cereais
Cereais
Cereais

5,000

5,000
3,377
3,578
4,194
4,737

4,620
5,000
1,848
4,374
5,000
4,715
4,972
4,439
5,000
4,817
3,499
4,422
4,640

4,688
4,044
4,300
4,502
4,320
4,159
4,552
4,049
4,517
4,879
3,012
3,570
4,150
3,372
3,372
3,372

687,72
824,38
691,03
712,15
769,10
597,72

626,19
652,09
621,59
617,00
219,39
725,56
631,33
595,88
626,88
650,43
765,42
451,69
798,85
856,35
359,71
803,63
918,43
515,39
918,43
918,43
620,31
657,23
770,38
870,12
848,63
918,43
174,15
412,20
918,43

866,08
913,29

815,38
918,43
884,82
642,72

812,26
852,31
861,12
742,83
789,85
826,96
407,1 1
763,95
836,14
743,75
829,71
459,79
553,26
655,76
762,30
317,77
317,77
317,77
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Referência

Região

Estado-membro

Savona montagna interna
Savona montagna litoranea
Savona collina interna
Savona collina litoranea

Genova montagna interna
Genova montagna litoranea
Genova collina interna
Genova collina litoranea

La Spezia montagna interna
La Spezia collina interna
La Spezia collina litoranea
Piacenza montagna interna

Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
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Rendimento

Pagamento

(t/ha)

(Ecu/ha)

3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
3,372
.3,372
3,372
3,372
3,372
3,372

Reggio Emilia collina interna
Reggio Emilia pianura
Modena montagna interna

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas
Cereais

3,676
3,607
3,895
3,631
3,693
3,808
3,188
2,989
4,124
3,834

Modena collina interna

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas

3,599
4,209

Cereais

4,360
3,277
3,890

Piacenza collina interna

Piacenza pianura
Parma montagna interna
Parma collina interna

Parma pianura
Reggio Emilia montagna interna

Modena pianura
Bologna montagna interna
Bologna collina interna
Bologna pianura
Ferrara pianura
Ravenna collina interna

Ravenna pianura
Forlì montagna interna
Forlì — Rimini collina interna
Forlì — Rimini collina litoranea

Forlì — Rimini pianura
Massa Carrara montagna interna
Massa Carrara montagna litoranea
Massa Carrara collina interna

Lucca montagna litoranea
Lucca montagna interna
Lucca pianura
Pistoia montagna interna
Pistoia collina interna

Firenze — Prato montagna interna
Firenze — Prato collina interna

Firenze pianura
Livorno collina litoranea
Pisa collina interna
Pisa collina litoranea

Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

Cereais

Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

Cereais

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas
Cereais

Cereais
Cereais
Cereais
Cereais

Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

Pesaro Urbino montagna interna

Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes

Pesaro Urbino collina interna
Pesaro Urbino collina litoranea

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas

Ancona montagna interna

Sementes
Sementes
Sementes
Sementes

Pisa pianura
Arezzo montagna interna
Arezzo collina interna

Siena montagna interna
Siena collina interna

Grosseto montagna interna
Grosseto collina interna
Grosseto collina litoranea

Grosseto pianura
Perugia montagna interna
Perugia collina interna
Terni montagna interna
Terni collina interna

Ancona collina interna
Ancona collina litoranea

Macerata montagna interna

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

4,590

3,366
3,644
2,828
3,190
3,125
3,426
5,659
7,970
5,952
5,320
3,437
3,135
3,536
3,495
2,971

2,695
2,873
3,089
2,850
2,848
2,947
2,967
2,816
2,560

317,77
317,77
317,77
317,77
317,77

317,77
317,77
317,77
317,77
317,77
317,77

346,42
662,56
715,46
666,97
678,35
699,48
300,43
549,04
757,52
361,31
661,09
773,14
410,88
601,94
714,54
843,12
618,29
669,35
266,51
585,96
574,02
629,31
533,30
751,09
560,91
501,35
323,90
575,86
649,52
641,98
545,73
495,03
527,73
567,41
523,51
523,14
541,32
545,00
517,26
470,24

2,478
3,013
2,961
3,040
2,964
3,003
3,837
3,103
2,979

556,02
455,18
553,45
543,90
558,41
544,45
551,61
704,80
569,98
547,20

3,005

551,98

3,066
3,099
3,122
3,160

563,18
569,24
573,47
580,45
564,84

3,027

3,075
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MPT

Região

Estado-membro

Referência

N ? L 188/ 17

Rendimento

(t/ha)

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas

3,218
3,207

Ascoli Piceno montagna interna

Cereais

Ascoli Piceno collina interna
Ascoli Piceno collina litoranea
Viterbo collina interna

Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes

3,446
3,054
3,067
3,027
3,239
3,352
3,186
3,016

Macerata collina interna
Macerata collina litoranea

Viterbo pianura
Rieti montagna interna
Rieti collina interna

Roma montagna interna
Roma collina interna
Roma collina litoranea

Roma pianura
Latina montagna interna
Latina collina interna
Latina collina litoranea

Latina pianura
Frosinone montagna interna
Frosinone collina interna

L'Aquila montagna interna
Teramo montagna interna
Teramo collina interna
Teramo collina litoranea

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

Cereais

Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

Pescara montagna interna

Cereais

Pescara collina interna
Pescara collina litoranea

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas

Chieti montagna interna

Cereais

Chieti collina interna
Chieti collina litoranea

Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes

Campobasso montagna interna
Campobasso collina interna
Campobasso collina litoranea
Isernia montagna interna
Isernia collina interna

Caserta montagna interna
Caserta collina interna
Caserta collina litoranea

Caserta pianura
Benevento collina interna

Benevento montagna interna

Napoli collina interna
Napoli collina litoranea
Napoli pianura
Avellino montagna interna
Avellino collina interna

Salerno montagna interna

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

Cereais
Cereais

Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

Cereais
Cereais

Sementes oleaginosas
Cereais
Cereais

Salerno collina interna
Salerno collina litoranea

Sementes oleaginosas

Salerno pianura
Foggia montagna interna
Foggia collina interna

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas

Foggia collina litoranea
Foggia pianura
Bari collina interna

Cereais

Cereais

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas

Bari pianura

Cereais

Taranto collina litoranea

Taranto pianura

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas

Brindisi collina litoranea

Cereais

Brindisi pianura
Lecce pianura
Potenza montagna interna
Potenza montagna litoranea

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas

Potenza collina interna

Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes

Matera montagna interna
Matera collina interna

Matera pianura
Cosenza montagna interna

Cereais
Cereais

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

3,114
3,138
3,133

2,662
3,637
4,697
3,398
2,401
3,305
3,038
2,849
3,003
3,104
3,323

2,976
3,108
2,443
2,850

3,098
2,875
2,981
2,983
3,005
3,788
4,000
2,712
3,237
3,176

2,763
2,941

3,560
5,316
8,209
2,901
3,809
1,842
3,760
2,087
3,656
2,898
2,897
2,485
2,901
2,916
1,535
3,121
2,783
1,154
3,970
3,637
1,611
1,601
2,458
2,444

2,508
2,788
4,000

Pagamento
(Ecu/ha)
591,10
589,08
324,75

560,98
563,37
556,02
594,96
615,72
585,23
554,00
572,00
576,41
575,49
488,97
668,07
442,64

624,17
441,03
607,08
558,04
523,32
551,61
570,16
313,16
546,65
570,90
230,23

523,51
569,06
528,10
547,57
547,94
283,19
356,98
734,75
498,16
594,59
583,39
507,53
540,22

653,92
500,98
773,61
532,87
358,96
173,59
690,66
196,68
671,56
532,32
532,14
234,18

532,87
535,63
144,66
573,29
511,20
108,75
729,24
668,07
151,82
1 50,88
451,50

448,93
460,69
512,12
734,75
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Referência
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Rendimento

(t/ha)

Pagamento
(Ecu/ha)

Cosenza montagna litoranea

Cereais

Cosenza collina interna
Cosenza collina litoranea

Sementes oleaginosas
Cereais

1,632
2,758
1,451

Cosenza pianura

Sementes oleaginosas

3,185

153,80
506,61
136,74
585,04

3,375

619,94

Cereais

2,074

195,45

Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais

1,861
1,664
1,702
1,612
1,697
2,678
1,706
1,606
1,606
1,918
1,610
1,584
1,556
1,507
1,278
1,222
1,289
1,669
1,512
1,333
1,667

175,38
156,81
160,40
151,91
159,92
252,37
160,77
151,35
151,35
180,75
151,73
149,27
146,64
142,02
120,44
115,16
121,47
157,29
142,49
125,62
157,10
125,62
101,78
96,78
103,66
440,30
536,73
471,20
427,25

Catanzaro

—

Crotone

—

Vibo

Valentia

montagna interna
Catanzaro — Crotone — Vibo Valentia collina
interna

li
Sementes oleaginosas
II

Catanzaro — Crotone — Vibo Valentia collina
litoranea

Catanzaro — Crotone pianura
Reggio Calabria montagna interna
Reggio Calabria montagna litoranea
Reggio Calabria collina litoranea
Reggio Calabria pianura
Trapani collina interna
Trapani collina litoranea
Trapani pianura
Palermo montagna interna
Palermo montagna litoranea
Palermo collina interna
Palermo collina litoranea

Palermo pianura
Messina montagna interna
Messina montagna litoranea
Messina collina litoranea

Agrigento
Agrigento
Agrigento
Agrigento

montagna interna
collina interna
collina litoranea
pianura

Caltanissetta collina interna
Caltanissetta collina litoranea

Caltanissetta pianura
Enna montagna interna
Enna collina interna

Catania montagna interna
Catania montagna litoranea
Catania collina interna
Catania collina litoranea

Catania pianura
Ragusa collina interna
Ragusa collina litoranea
Ragusa pianura
Siracusa collina interna
Siracusa collina litoranea

Siracusa pianura
Sassari montagna interna
Sassari collina interna
Sassari collina litoranea

Sassari pianura
Nuoro montagna interna
Nuoro collina interna
Nuoro collina litoranea

Cagliari collina interna
Cagliari collina litoranea
Cagliari pianura
Oristano collina interna

Oristano pianura

Luxembourg:
Nederland:

1
2

Österreich:

1,333

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas
Cereais

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas

1,080
1,027
1,100
2,397
2,922
5,000
2,326
2,575

472,99

1,536

460,87
207,33 *
243,51
338,32
128,35
495,95
482,18
164,92
157,10
165,11
734,56
127,22
144,75

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

1,772
4,000
4,000
3,904
2,991
4,000

166,99
734,75
734,75
717,11
549,41
734,75

Sementes oleaginosas

2,700

495,95

Cereais
Cereais

7,110

5,060

670,04
476,85

Sementes oleaginosas

2,74

503,30

Cereais
Cereais
Cereais
Cereais

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas
Cereais
Cereais
Cereais

Sementes oleaginosas
Cereais
Cereais
Cereais

Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes

2,509
2,200

2,584
3,590
1,362
2,700

2,625
1,750
1,667
1,752
3,999
1,350
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Estado-membro

Portugal:

Sequeiro

Regadio

S-C.1
S-C.2
S-C.3
S-C.4
S-C.5
S-C.6
S-C.7
S-M.1
S-A.1
R-C.1
R-C.2
R-C.3
R-C.4

R-C.5
R-C.6
R-M.1
Suomi :

Sverige:

United Kingdom :

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

1
2
3
4
5

England
Wales
Northern Ireland

Scotland (LFA)
Scotland (remainder)

Referencia

Cereais
Cereais
Cereais
Cereais

N ? L 188/ 19

Rendimento

(t/ha)

1,800

Pagamento
(Ecu/ha)

Cereais
Cereais

1,400
2,500
4,000
3,500
3,000
1,000
2,000
3,800
9,900
8,400
4,900
2,910
9,000
7,000
4,400

169,63
131,93
235.60
376.96
329,84
282,72
94,24
188,48
358,1 1
932.97
791.61
461,77
274,24
848,15
659,67
414,65

Sementes oleaginosas

1,59

292,06

Sementes oleaginosas
Sementes oleaginosas

2,674

491,18
414,95
390,81
341,71
270,94

Cereais
Cereais

Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais
Cereais

Cereais
Cereais
Cereais

Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes

oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas
oleaginosas

2,259
4,147
3,626
2,875

3,080
3,140
2,920

2,840
3,450

565,75
576,78
536,36
521,67

633,72

N? L 188 /20
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REGULAMENTO (CE) N? 1480/96 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1996
que rectifica o Regulamento (CE) n? 666/96 que estabelece as normas de

execução do Regulamento (CE) n? 447/96, que prevê medidas especiais para a
importação de azeite originário da Tunísia, e que altera o Regulamento (CE)
n? 1477/95 , que estabelece certas medidas transitórias relativas à execução do
acordo agrícola do «Uruguay Round» no sector do azeite
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

— Derecho de aduana fijado por el Reglamento (CE)
n° 447/96

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 447/96 do
Conselho, de 11 de Março de 1996, que prevê medidas
especiais para a importação de azeite originário da Tuní
sia ('), e, nomeadamente, o seu artigo 3 ?,

— Told fastsat ved forordning (EF) nr. 447/96
— Zoll gemais Verordnung (EG) Nr. 447/96
— Δασμός που καθορίστηκε από τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 447/96

— Customs

duty

fixed

by

Regulation

(EC)

No 447/96

— Droit de douane fixe par le règlement (CE)

Considerando que, no artigo 4? do Regulamento (CE)
n ? 666/96 da Comissão (2), relativo às menções que
devem constar dos certificados de importação, a referência
à legislação comunitária é incorrecta; que convém, pois,

— Dazio doganale fissato dal regolamento (CE)

rectificar o erro em causa;

— Bij Verordening (EG) nr. 447/96 vastgesteld doua

n» 447/96
n . 447/96
nerecht

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité

de gestão das matérias gordas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

— Direito aduaneiro fixado pelo Regulamento (CE)
n ? 447/96

— Asetuksessa (EY) N:o 447/96 vahvistettu tulli
— Tull fastställd genom förordning (EG) nr 447/96.
Em derrogação do n ? 4 do artigo 8 ? do Regulamento
(CEE) n? 3719/88, a quantidade introduzida em livre
prática não pode ser superior à indicada nas casas 1 7 e
18 do certificado de importação. O algarismo "0" será
inscrito, para o efeito, na casa 19 do referido certifica
do.».

O artigo 4? do Regulamento (CE) n? 666/96 passa a ter a
seguinte redacção:
«Artigo 4?

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia

Dos certificados de importação previstos no artigo 2?
constará, na casa 20 , uma das seguintes menções:

seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 62 de 13. 3. 1996, p. 1 .
2) JO n? L 92 de 13. 4. 1996, p. 9.
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N? L 188 /21

REGULAMENTO (CE) N? 1481/96 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1996

que altera o Regulamento (CE) n? 2921/95 que estabelece normas de aplicação
das compensações relativas a reduções de determinadas taxas de conversão

agrícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 2990/95 do
Conselho, de 18 de Dezembro de 1995, que determina as
compensações relativas a reduções sensíveis das taxas de
conversão agrícolas antes de 1 de Julho de 1996 ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1451 /96 (2), e, nomeadamente, o n ? 4 do seu artigo 2?,

Considerando que os prazos fixados pelo Regulamento

(CE) n? 2921 /95 da Comissão (3), alterado pelo Regula
mento (CE) n ? 459/96 (4), devem ter em conta a prorroga
ção do Regulamento (CE) n ? 2990/95 para além de 30
de Junho de 1996; que o facto gerador da taxa de conver
são aplicável ao montante da ajuda referido no n? 2 do
artigo 2? do Regulamento (CE) n? 2921 /95, estabelecido
em função do objectivo económico da operação em causa,
deve ser por conseguinte adaptado em relação aos casos
em que se verifiquem várias baixas sensíveis da taxa de
conversão agrícola de uma mesma moeda;
Considerando que as medidas previstas pelo presente
regulamento estão em conformidade com o parecer dos
comités de gestão em causa,

1 . O n? 2 do artigo 2? passa a ter a seguinte redacção:
«2.

Os montantes em ecus fixados no n ? 2 do

artigo 2? do Regulamento (CE) n ? 1527/95 ou do
Regulamento (CE) n ? 2990/95 serão convertidos em
moeda nacional à taxa de conversão agrícola válida
imediatamente antes da baixa sensível em questão que
implica a fixação do montante em causa.».
2. No n ? 1 do artigo 3 ?, o segundo travessão é substituído
pelos seguintes travessões:

«— a 1 de Janeiro de 1996, no que diz respeito às
ajudas a conceder ao abrigo do Regulamento (CE)
n ? 2990/95, para as baixas sensíveis da taxa de
conversão agrícola anteriores a 30 de Junho de
1996,

— a 1 de Julho de 1996, no que diz respeito às outras
ajudas a conceder ao abrigo do Regulamento (CE)
n ? 2990/95 .».

3. Ao n ? 1 do artigo 5? é aditado o seguinte parágrafo:
«Todavia, em relação às baixas sensíveis da taxa de

conversão agrícola verificadas depois de 30 de Junho
de 1996, o pedido de autorização de concessão da ajuda
deve ser apresentado o mais tardar até 30 de Junho de
1997.».

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 2?
Artigo 1 ?

O Regulamento (CE) n? 2921 /95 é alterado do seguinte
modo:

O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(<) JO n? L 312 de 23. 12. 1995, p. 7.

h) JO n? L 187 de 26. 7. 1996, p. 1 .
h) JO n? L 305 de 19. 12. 1995, p. 60.
(*) JO n ? L 64 de 14. 3. 1996, p. 12.
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REGULAMENTO (CE) N? 1482/96 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1996

que altera o Regulamento (CEE) n? 1068/93 que estabelece regras para a
determinação e aplicação das taxas de conversão no sector agrícola
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3813/92 do
Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum ('), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1 50/95 (2), e,

as obrigações decorrentes do acordo do GATT tornam
necessário proceder à sua classificação como revalorização

sensível na acepção do artigo 9° deste regulamento;
Considerando que, por conseguinte, é conveniente alterar
de forma apropriada a definição que consta do artigo 8 ?
do Regulamento (CEE) n ? 1068/93;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer dos
comités de gestão em causa,

nomeadamente, o seu artigo 12?,

Considerando que o artigo 9? do Regulamento (CEE)
n? 3813/92 prevê a possibilidade de derrogação do citado
regulamento; que o mesmo artigo 9? é motivado pela

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

necessidade de tomada de decisões urgentes, nomeada
mente em caso de se correrem riscos em relação à conti

nuação do cumprimento das obrigações decorrentes do
acordo do GATT e da disciplina orçamental;

Considerando que o n ? 3 do artigo 8 ? do Regulamento

(CEE) n? 1068/93 da Comissão (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 2853/95 (4),
determina os casos de revalorização sensível como aqueles

em que o risco de baixa da taxa de conversão agrícola é
sensível; que a baixa sensível de uma taxa de conversão
agrícola está definida no artigo 1 ?, alínea e), do Regula
mento (CEE) n ? 3813/92;
Considerando que podem ocorrer casos em que as condi
ções do artigo 1 ?, alínea e), do Regulamento (CEE)
n ? 3813/92 não são preenchidas, mas em relação aos
quais as consequências orçamentais a curto prazo de uma
aplicação dos artigos 7? e 8? e a necessidade de respeitar

No artigo 8 ? do Regulamento (CEE) n ? 1068/93, o n ? 3
passa a ter a seguinte redacção:
«3 . As baixas das taxas de conversão agrícolas que
conduzem à aplicação do artigo 7? ou do artigo 8? do
Regulamento (CEE) n ? 3813/92 são consideradas
revalorizações sensíveis, na acepção do artigo 9? do
citado regulamento.

Contudo, são igualmente considerados casos de revalo
rização sensível, na acepção do artigo 9? do Regula
mento (CEE) n? 3813/92, todos aqueles a que se
aplica o n? 5 do artigo 4? do mesmo regulamento.».

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n" L 387 de 31 . 12. IWl, p. 1 .

(») JO n? L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .

(3) JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
(«) JO n? L 299 de 12. 2. 1995, p. 1 .
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N? L 188/23

REGULAMENTO (CE) N? 1483/96 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1996

que altera o Regulamento (CE) n? 2402/95 que abre a destilação referida no

artigo 38? do Regulamento (CEE) n? 822/87 do Conselho para a campanha de
1995/ 1996

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

de melhorar a qualidade dos produtos a manter
no mercado;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Considerando que, se o volume global pedido por região

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 822/87 do
Conselho, de 16 de Março de 1987, que estabelece a orga
nização comum do mercado vitivinícola (l), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1544/95 (2), e, nomeadamente, o n ? 5 do seu artigo

novos contratos apresentados;

38 ?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 2721 /88 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 2181 /91 (4), estabeleceu as regras
de execução das destilações voluntárias previstas nos
artigos 38 ?, 41 ? e 42? do Regulamento (CEE) n ? 822/87;
que o Regulamento (CE) n? 1848/95 da Comissão Q
fixou os preços e as ajudas, bem como alguns outros
elementos aplicáveis à destilação preventiva para a
campanha de 1995/ 1996;

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 2402/95 da
Comissão (% com a redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n ? 2791 /95 Ç), abriu a destilação preventiva
para a campanha de 1995/ 1996; que os contratos de desti

exceder as quantidades previstas, os Estados-membros
devem aplicar uma taxa de redução única para todos os
Considerando que, para a boa gestão dos volumes em
causa, é necessário derrogar certas disposições específicas
do Regulamento (CEE) n? 2721 /88 e prever que os
contratos ou declarações apresentados possam ser objecto
de uma redução dos volumes pedidos;
Considerando que, para reforçar a eficácia da acção, é
conveniente, por um lado, concentrar o exercício desta
destilação num prazo curto e, por outro, permitir aos Esta
dos-membros impor medidas mais restritivas, e, nomeada
mente, a constituição de uma caução que acompanhe a
apresentação do contrato ou da declaração;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do vinho,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

lação deveriam ser subscritos até 27 de Dezembro de

Artigo 1 ?

1995; que os volumes dos vinhos em causa deveriam ser
entregues nas destilarias até 15 de Maio de 1996;
Considerando que o volume de vinho de mesa que podia
ser destilado ao abrigo desta medida fora fixado pelo

Regulamento (CE) n ? 2402/95 em 6 300 000 hectolitros,
mas que apenas cerca de 1 900 000 hectolitros o foram
realmente sob contrato;

Considerando que a situação actual do mercado do vinho
de mesa, caracterizada por existências elevadas no fim da
campanha e pela baixa do nível dos preços verificada em
certos mercados, prejudica os rendimentos dos produtores;

que é conveniente retirar alguns desses produtos do
mercado mediante reabertura da destilação preventiva, em

relação à parte não utilizada de 2 700 000 hectolitros
reservada aos vinhos de mesa, com o objectivo simultâneo
(') JO n ? L 84 de 27. 3. 1987, p. ].

(2)
(3)
O
O
(6)
O

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L
L

148
241
202
177
246
289

de
de
de
de
de
de

30. 6. 1995, p. 31 .
1.9. 1988, p. 88.
25. 7. 1991 , p. 16.
28. 7. 1995, p. 35.
13. 10. 1995, p. 8.
2. 12. 1995, p. 35.

No Regulamento (CE) n? 2402/95 é inserido um novo
artigo, com a seguinte redacção:

«Artigo 1?A

1.

É reaberta, para a campanha de 1 995/1996, a

destilação preventiva dos vinhos de mesa e dos vinhos
aptos a dar vinho de mesa, referida no artigo 38 ? do
Regulamento (CEE) n? 822/87.
A quantidade de vinho de mesa ou de vinho apto a
dar vinho de mesa que os produtores podem mandar
destilar, em conformidade com o Regulamento (CEE)
n? 2721 /88, é limitada aos volumes seguintes:

—
—
—
—
—
—

região
região
região
região
região
região

1
3
4
5
6
7

— Áustria:

(Alemanha):
(França):
(Itália):
(Grécia):
(Espanha):
(Portugal):

50 000 hl,

500 000 hl,

1 200 000 hl,
100 000 hl,

750 000 hl,
50 000 hl,
50 000 hl .
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Cada produtor que tenha produzido vinho de

cada e do volume de vinho aceite por contrato ou

mesa ou vinhos aptos a dar vinho de mesa pode
subscrever, até 20 de Agosto de 1996, um contrato ou
uma declaração de destilação preventiva perante as
autoridades competentes do Estado-membro, que
especifique designadamente:

declaração. Até 20 de Setembro de 1996, os Estados
-membros comunicarão à Comissão os volumes desses
vinhos sob contrato.

4.

As entregas às destilarias devem ser feitas entre 1

de Setembro e 10 de Outubro de 1996 .

a) O apelido, nome próprio e endereço do requerente;
b) O volume de vinho da sua produção que pretende
mandar destilar em conformidade com as disposi
ções comunitárias em vigor em matéria de quali
dade dos produtos a entregar a destilarias;
c) O nome e endereço ou a firma de destilaria.

6. O Regulamento (CEE) n? 2721 /88 é aplicável,
sob reserva das disposições seguintes:

O contrato ou declaração de destilação será acompa
nhado da cópia da declaração de produção apresentada
às autoridades competentes para a campanha de

a) Os n?s 1 e 4 do artigo 6? não são aplicáveis;
b) Em derrogação do n ? 5 do artigo 6?, o volume

1995/ 1996.

5. Os Estados-membros podem prever que o
contrato ou declaração apresentado seja acompanhado
da prova da constituição de uma garantia, como
prevista nos n?s 1 e 3 de artigo 1 ?

mínimo de vinho a destilar é limitado a 5 hectoli

tros em relação aos produtores alemães e austríacos;

O requerente apresentará a prova de que detém o
vinho em questão e indicará os volumes já entregues a
destilarias ao abrigo da destilação preventiva de
1995/ 1996.

Os Estados-membros podem limitar o número de
contratos que um produtor pode subscrever para a
operação de destilação referida no presente artigo.
3. Os Estados-membros produtores determinarão a
taxa de redução a aplicar aos contratos e declarações
supracitados, se o volume global dos contratos ou
declarações apresentados exceder o estabelecido por

região. Os Estados-membros tomarão as disposições
administrativas necessárias para aprovar, até 17
de Setembro de 1996, os contratos e declarações

supracitados, com indicação da taxa de redução apli

c) Em derrogação do n ? 1 do artigo 7?, as operações
de destilação devem realizar-se até 1 5 de Dezembro
de 1996;

d) Em derrogação do n ? 1 do artigo 9?, o montante do
adiantamento sobre a ajuda deve ser pago até 15
de Outubro de 1996. Se um destilador ou, se for

caso disso, um produtor pretender beneficiar da
possibilidade de obter um adiantamento, deverá
fazer o respectivo pedido até 25 de Setembro de
1996.»

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor no dia da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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N ? L 188/25

REGULAMENTO (CE) N? 1484 /96 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1996

que adopta medidas excepcionais de apoio ao mercado da carne de bovino no
Reino Unido, em aplicação da Decisão 96/ 385/CE
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

mente, tanto durante a sua estabulação no matadouro,
como no matadouro propriamente dito;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

os peritos da Comissão verifiquem o cumprimento das

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga

Considerando que devem ser tomadas medidas para que
condições especificadas;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão da carne de bovino,

nização comum de mercado no sector da carne de bovi

no ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n? 1 357/96 da Comissão (2), e, nomeada
mente, o seu artigo 23?,

Considerando que, pela Decisão 96/385/CE (3), a Comis
são aprovou medidas propostas pelo Reino Unido para o
controlo e erradicação de encefalopatia espongiforme
bovina nesse Estado-membro; que essas medidas
implicam o abate selectivo obrigatório de animais identifi
cados como tendo estado muito provavelmente em
contacto com farinhas de carne e de osso infectadas; que,
de acordo com a supramencionada decisão, o apoio finan
ceiro ao Reino Unido para a realização do abate dos
animais em causa deve ser concedido de acordo com o

disposto no Regulamento (CE) n? 716/96 da Comissão,
de 19 de Abril de 1996, que adopta medidas excepcionais
de apoio ao mercado da carne de bovino no Reino
Unido (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n? 835/96 f); que, em consequência, é
adequado conceder uma contribuição comunitária igual a

70 % do valor de mercado dos animais abatidos; que, para
a definição desse valor de mercado, o Reino Unido deve
estabelecer um sistema que garanta uma avaliação equita

tiva e objectiva de cada animal em causa;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1 ?

1.

O Reino Unido fica autorizado a pagar uma

compensação relativamente aos bovinos presentes em 1
de Agosto de 1996 numa exploração situada no território
desse Estado-membro e abatidos em conformidade com o

abate selectivo definido no plano de erradicação do Reino
Unido aprovado pela Decisão 96/385/CE.
2.

Os animais referidos no n ? 1 serão abatidos em

matadouros especialmente designados, sendo as cabeças,
orgãos internos e carcaças permanentemente marcados. O
material marcado será transportado em contentores
selados para estabelecimentos de incineração ou de fusão
especialmente autorizados, onde será transformado e
destruído. Nenhuma parte dos animais acima mencio
nados pode ser utilizada em cadeias alimentares humanas
ou animais ou em produtos cosméticos ou farmacêuticos.
Um representante das autoridades competentes do Reino
Unido estará permanentemente presente nos matadouros

acima referidos, a fim de supervisar as operações em
causa .

Considerando que é necessário assegurar que os animais

em questão sejam abatidos e destruídos de uma forma que
não constitua uma ameaça para a saúde humana ou a
saúde de outros animais; que é, pois, necessário especificar
as condições para a destruição desses animais e os
controlos a efectuar pelas autoridades do Reino Unido;
que, para evitar que animais destinados a serem abatidos
num matadouro sejam misturados com animais não

abrangidos pelo presente regime e que daí resultem erros
de identificação, os animais devem ser mantidos separada
(') JO n? L 148 de 28. 6. 1968, p. 24.
0 JO n? L 175 de 13. 7. 1996, p. 9.
(3) JO n? L 151 de 26. 6. 1996, p. 39.

H JO n? L 99 de 20. 4. 1996, p. 14.
0 JO n? L 112 de 7. 5. 1996, p. 17.

Não obstante o disposto no primerio parágrafo, e desde
que sejam efectuados os necessários controlos:
— as autoridades competentes do Reino Unido podem
autorizar o abate de animais na exploração. Após o
abate, esses animais serão imediatamente transpor
tados para um estabelecimento de incineração ou de
fusão para serem transformados e destruídos,

— as peles dos animais referidos no n? 1 não têm de ser
marcadas ou destruídas, desde que tenham sido
tratadas de forma a apenas poderem ser utilizadas para
a produção de couros.

3. A organização e o funcionamento dos matadouros
referidos no n? 2 devem garantir que:

N ? L 188 /26
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— enquanto estiver a ser efectuado o abate de animais ao
abrigo do presente regime, não se encontre no mata
douro qualquer bovino que, após abatido, se destine à
obtenção de produtos para o consumo humano ou
animal ,

— sempre que seja necessário que os bovinos a abater ao
abrigo do regime em causa sejam mantidos em estabu
lação, esses bovinos fiquem separados de bovinos
destinados ao abate para consumo humano ou animal,
— sempre que seja necessário armazenar produtos deri
vados de animais abatidos ao abrigo do presente
regime, essa armazenagem seja efectuada em instala
ções separadas de quaisquer instalações de armaze
nagem utilizadas para carne ou outros produtos desti

27. 7. 96

Artigo 3 ?

O Reino Unido adoptará as medidas necessárias para asse
gurar uma aplicação adequada do presente regime e, assim
que possível, informará a Comissão das medidas adop
tadas e de quaisquer alterações das mesmas.

Artigo 4?

As autoridades competentes do Reino Unido:

a) Informarão a Comissão, todas as quartas-feiras em rela
ção à semana anterior, do:

nados ao consumo humano ou animal.

— numero de animais seleccionados para abate,
4.

As autoridades competentes do Remo Unido:

— não obstante o disposto no n? 1 , ficam autorizadas a,
antes do tratamento e destruição, proceder a exames
laboratoriais dos cérebros de uma amostra de animais

abatidos,

— numero de animais abatidos,

— valor de mercado médio dos animais abatidos,

— total dos montantes
no n? 3 do artigo 2?,

suplementares

referidos

a titulo do presente regime;

— realizarão os controlos administrativos necessários e a

supervisão no local das operações referidas nos n?s 2 e

b) Elaborarão um relatório pormenorizado dos controlos
efectuados ao abrigo das medidas referidas no artigo 3 ?
e enviá-lo-ão trimestralmente à Comissão.

3,

— controlarão essas operações por meio de inspecções

frequentes e realizadas sem aviso prévio, destinadas

Artigo 5 ?

sobretudo a verificar se todo o material marcado foi
efectivamente destruído.

Os resultados dessas verificações, controles e exames serão

postos à disposição da Comissão a pedido desta.

Sem prejuízo do artigo 9° do Regulamento (CEE)
n? 729/70 do Conselho ('), peritos da Comissão, acom
panhados, se for caso disso, de peritos dos Estados-mem
bros, efectuarão, em colaboração com as autoridades

competentes do Reino Unido, controlos no local para
verificar o cumprimento de todas as disposições do
presente regulamento.
Artigo 2?

1.

Unido aos produtores ou seus agentes, a título do n? 1 do
artigo 1 ° será igual ao valor de mercado objectivo de cada
animal em causa no Reino Unido, definido com base

num sistema de avaliação individual e objectiva aprovado

pelas autoridades competentes do Reino Unido.
2.

Artigo 6?

O montante da compensação a pagar pelo Reino

As medidas adoptadas ao abrigo do presente regulamento
serão consideradas medidas de intervenção, na acepção do
artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 729/70.

A Comunidade co-financiará à taxa de 70 % as

Artigo 7?

despesas com a compensação referida no n ? 1 paga relati
vamente aos animais abatidos em conformidade com o

disposto no artigo 1 ?

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

3.

Não obstante o disposto no n? 1 , as autoridades

competentes do Reino Unido ficam autorizadas a pagar
montantes suplementares relativamente aos bovinos
abatidos no âmbito do presente regime. A Comunidade
não co-financiará essa despesa.

É aplicável a partir de 1 de Agosto de 1996.
(') JO n? L 94 de 28 . 4. 1970, p. 13.
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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 26 de Julho de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

N ? L 188/27

N? L 188 /28
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REGULAMENTO (CE) N? 1485/96 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1996

que estabelece normas de execução da Directiva 92/109/CEE do Conselho no que
respeita à declaração de clientes quanto aos fins específicos de determinadas
substâncias utilizadas na produção ilegal de estupefacientes e psicotrópicos
(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 92/ 109/CEE do Conselho, de

14 de Dezembro de 1992, relativa à produção e colocação
no mercado de certas substâncias utilizadas na produção
ilegal de estupefacientes e psicotrópicos (') pela Directiva
93/46/CEE da Comissão (2), e, nomeadamente, o n? 1
alínea b), do seu artigo 2° ,

classificada na categoria 1 ou 2 do anexo I da Directiva
92/ 109/CEE e seja obrigada a documentar tal transacção
específica nos termos do artigo 2? da referida directiva

deve, sem prejuízo do disposto no artigo 2? do presente
regulamento, obter de tal cliente uma declaração que
indique o ou os fins específicos da substância que lhe foi

fornecida. É necessária uma declaração específica para
cada substância classificada .

2.

A declaração deve incluir os dados constantes do

modelo apresentado no ponto 1 do anexo ao presente

Considerando que há que documentar todas as transac
ções que conduzam à colocação no mercado de substân
cias classificadas nos termos do n ? 2, alínea a), do
artigo 1 ? da Directiva 92/ 109/CEE; que tal documentação
deve igualmente incluir uma declaração do cliente que
especifique as finalidades específicas da substância;

regulamento. No que respeita a pessoas colectivas, a
declaração deve fazer-se em papel timbrado.

Considerando que a introdução de normas relativas à
declaração de clientes utilizadores contribuirá para
garantir que, a respeito de cada transacção, a utilização a
dar pelo cliente de substâncias classificadas está clara
mente identificada; que a referida identificação contribuirá

Declaração

para evitar o extravio de substâncias classificadas para o

Artigo 2?

de transacção múltipla
substância da categoria 2

de

uma

1 . As pessoas individuais ou colectivas estabelecidas na
Comunidade que forneçam regularmente a um cliente

fabrico ilegal de droga;

uma substância classificada na categoria 2 do Anexo I da
Directiva 92/ 109/CEE e sejam obrigadas a documentar

Considerando que, para ter em conta transacções com
carácter de regularidade entre os mesmos fornecedor e
cliente, se deve prever, em determinadas condições, a

uma transacção nos termos do artigo 2? da referida direc
tiva podem aceitar a substituição da declaração de transac
ção específica por uma declaração única de um certo
número de transacções durante um período máximo de
um ano, desde que sejam observados os seguintes critérios:

possibilidade de o cliente passar uma única declaração
abrangente de todas as transacções que envolvam substân
cias da categoria 2 no período máximo de um ano;
Considerando que o disposto no presente regulamento

está em conformidade com o parecer do Comité previsto
no artigo 10? do Regulamento (CEE) n? 3677/90 do
Conselho (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3769/92 da Comissão (4),

— o cliente recebeu a substância do fornecedor pelo
menos três vezes nos últimos doze meses,

— o fornecedor não tem motivos para pressupor que a
substância vai ser utilizada para fins ilícitos,
— as quantidades encomendadas não são invulgares
no que respeita ao cliente em questão.
2.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1 ?

A declaração deve incluir os dados constantes do

modelo apresentado no ponto 2 do anexo ao presente
regulamento. No que respeita a pessoas colectivas, a
declaração deve fazer-se em papel timbrado.

Declaração de transacção específica

1 . Qualquer pessoa individual ou colectiva estabelecida
na Comunidade que forneça a um cliente uma substância
(■)
(2)
(3)
(*)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

370
159
357
383

de
de
de
de

19. 12. 1992, p. 76.
1 . 7. 1993, p. 134.
20. 12. 1990, p. 1 .
29. 12. 1992, p. 17.

Artigo 3 ?
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1996.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

N ? L 188 /29

N ? L 188/30
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ANEXO

1 . Modelo de declaração de transacções especificas (categorias 1 ou 2)

DECLARAÇÃO DO CLIENTE QUE INDICA O OU OS FINS ESPECÍFICOS DA SUBSTÂNCIA DA
CATEGORIA 1 OU 2 (TRANSACÇÕES ESPECÍFICAS)
Nós,
Nome:

Endereço:

Referência à autorização/Licença n?/Registo n? ('):
emitida(o) em

por

(nome e endereço da autoridade)

encomendámos junto de:
Nome:

Morada:

a substância que se segue: (denominação e n ? CN)(2):
(quantidade):

A substância será apenas utilizada para:

Declaramos que a substância supracitada apenas será revendida ou fornecida a um cliente caso este apresente
uma declaração de utilização análoga, ou, no que respeita às substâncias da categoria 2, uma declaração relativa a
transacções múltiplas.

Assinatura:

Nome:

(em maiusculas)

Função:

(■) Suprimir o que não interessa.

(2) Código da Nomenclatura Combinada.

Data:
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2. Modelo de declaração de transacções múltiplas da categoria 2

DECLARAÇÃO DO CLIENTE QUE INDICA O OU OS FINS ESPECÍFICOS DA SUBSTÂNCIA DA
CATEGORIA 2 (TRANSACÇÕES MÚLTIPLAS)
Nós,
Nome :

Endereço:

Referência ao registo n ?:

emitida(o) em

por

(nome e endereço da autoridade)

pretendemos encomendar junto de:
Nome :

Morada:

a substância que se segue: (denominação e n? CN)('):
(quantidade):

A substância será apenas utilizada para:

e representa um fornecimento por via de regra suficiente para

meses (máximo de 12 meses).

Declaramos que a substância supracitada só será revendida ou fornecida a um cliente caso este apresente uma
declaração de utilização análoga, ou uma declaração relativa a transacções específicas.

Assinatura:

Nome:
(em maiúsculas)

Função:

(') Código da Nomenclatura Combinada.

Data:
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REGULAMENTO (CE) N? 1486/96 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1996
que altera os direitos de importação no sector dos cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), com

período da sua aplicação, a média dos direitos de importa
ção calculada se afastar em 5 ecus por tonelada do direito
fixado, se efectuará o ajustamento correspondente; que
ocorreu o referido desvio; que, em consequência, é neces
sário ajustar os direitos de importação fixados no Regula
mento (CE) n ? 1366/96,

a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 923/96 da Comissão (2),
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 1249/96 da
Comissão, de 28 de Junho de 1996, que estabelece as
normas de execução do Regulamento (CEE) n? 1766/92
do Conselho no que respeita aos direitos de importação
no sector dos cereais (3), e, nomeadamente, o n ? 1 do seu
artigo 2?,
Considerando que os direitos de importação no sector dos
cereais foram fixados pelo Regulamento (CE) n? 1366/96
da Comissão (4), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n ? 1 449/96 (5);

Artigo 1 ?
Os anexos I e II do Regulamento (CE) n? 1366/96 alte
rado são substituídos pelos anexos I e II do presente regu
lamento.

Artigo 2?

Considerando que o n? 1 do artigo 2? do Regulamento

O presente regulamento entra em vigor em 27 de Julho

(CE) n? 1249/96 prevê que quando, no decurso do

de 1996.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .

V)
(3)
M
h)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

126 de 24. 5. 1996, p. 37.
177 de 16. 7. 1996, p. 9.
186 de 25. 7. 1996, p. 23.

161 de 29. 6. 1996, p. 125.
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ANEXO I

Direitos de importação dos produtos referidos no n? 2 do artigo 10? do Regulamento (CEE)
n ? 1766/92

Direito de importação
por via terrestre, fluvial ou

Designação da mercadoria

Código NC

1001 10 00

Trigo duro (')

1001 90 91

1001 90 99

marítima proveniente
de portos mediterrânicos,
do mar Negro
ou do mar Báltico (em ecus/t)

Direito de importação
por via marítima
proveniente de outros portos (2)
em ecus/ t

0,00

0,00

Trigo mole, para sementeira

15,96

5,96

Trigo mole de alta qualidade, com exclusão do trigo
mole para sementeira (3)

15,96

5,96

de qualidade média

24,87

14,87

de qualidade baixa

44,54

34,54

1002 00 00

Centeio

51,65

41,65

1003 00 10

Cevada, para sementeira

51,65

41,65

1003 00 90

Cevada, com exclusão de cevada para sementeira (3)

51,65

41,65

1005 10 90

Milho para sementeira, com exclusão do híbrido

46,81

36,81

1005 90 00

Milho, com exclusão do milho para sementeira (3)

46,81

36,81

1007 00 90

Sorgo de grão, com exclusão do híbrido destinado a
65,76

55,76

sementeira

(') Em relação ao trigo duro que não satisfaça a qualidade mínima referida no anexo I do Regulamento (CE) n? 1249/96, e aplicável o direito fixado para o
trigo mole de baixa qualidade.

(2) No que respeita às mercadorias que chegam à Comunidade através do oceano Adântico ou via Canal do Suez [n? 4 do artigo 2? do Regulamento (CE) n?
1249/96], o importador pode beneficiar de uma diminuição dos direitos de:
— 3 ecus/t, se o porto de descarga se situar no Mediterrâneo,
— 2 ecus/t, se o porto de descarga se situar na Irlanda, no Reino Unido, na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia ou na costa atlântica da Península Ibérica.
(3) O importador pode beneficiar de uma redução forfetária de 14 ou 8 ecus/t, sempre que as condições estabelecidas no n? 5 do artigo 2? do Regulamento
(CE) n? 1249/96 estejam satisfeitas.
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ANEXO II

Elementos de cálculo dos direitos (período de 15. 7. 1996 a 25. 7. 1 996):
1 . Médias no período das duas semanas anteriores ao dia da fixação:
Cotações em bolsa

Produto (% de proteínas a 12% de

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD 2

US barley 2

140,61

146,13

133,86

1 1 8,66

179,15 (1)

125,29 (')

14,53

7,16

34,16

humidade)

Cotação (ecus/t)
Prémio relativo ao Golfo (ecus/t)

Prémio relativo aos Grandes Lagos (ecus/t)

—

20,38

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Fretes/despesas: Golfo do México-Roterdão: 9,1 9 ecus/t, Grandes Lagos-Roterdão: 17,80 ecus/t.

3. Subvenções [n? 2, terceiro parágrafo, do artigo 4? do Regulamento (CE) n? 1249/96: 0,00 ecu/t].

—

—

—

—
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REGULAMENTO (CE) N? 1487/96 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1996

que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço
de entrada de certos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 3223/94 da
Comissão, de 21 de Dezembro de 1994, que estabelece

regras de execução do regime de importação dos frutos e
dos produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n? 2933/95 (2), e, nomea
damente, o n ? 1 do seu artigo 4?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3813/92 do
Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum f), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1 50/95 (4), e,

ção pela Comissão dos valores forfetários de importação
dos países terceiros, relativamente aos produtos e períodos
que especifica no seu anexo;

Considerando que, em aplicação dos supracitados crité
rios, os valores forfetários de importação devem ser fixados
nos níveis constantes em anexo,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1 ?

Os valores forfetários de importação referidos no artigo 4?
do Regulamento (CE) n? 3223/94 são fixados como indi
cado no quadro constante do anexo.

nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 3°.,

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 3223/94 prevê,
em aplicação dos resultados das negociações comerciais
multilaterais do «Uruguay Round», os critérios para a fixa

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em TI de Julho
de 1996.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1996.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
2) JO n? L 307 de 20. 12. 1995, p. 21 .
O JO n° L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

b) JO n° L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

do Regulamento da Comissão, de 26 de Julho de 1996, que estabelece os valores forfetários
de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos
hortícolas

(ECU/100 kg)
Código
países terceiros (')

Código NC
0702 00 35

052

060
064
066

068
204
208
212

131,2

204

88,8
74,0

053

060

066
068
204

624
0709 90 77

999

052
204

412
624
0805 30 30

220

388
400
512

520
524

528
600
624
999

0806 10 40

052

388

93,4
66,4
63,6
72,7
113,5

416
508
512

624

86,5
107,3
212,5
86,8

800
804
999
039

052

064
388
400
512

528

624
728

84,0

804

73,0
99,9
144,4
51,3
103,6
57,0
338,0
138,9

052
061
064
091
400

54,8
66,5

999

0809 20 59

052

196,9

061
064

182,0
137,1
73,7

066

48,9
74,8
136,5

068
400

600
616
624

220
400

157,5

412

96,7

508

307,2

512

186,0

600

179,9

624

141,6

999

144,1

039
064

102,5
64,0
78,6

070

90,2

284

72,1

999

0808 10 71 , 0808 10 73,
052

400
624

235,1

676

68,6
106,0

999
052

220
624
999

0809 40 30

91,0
378,8
94,9
171,8

63,7
1 66,2
155,6
63,1
121,8
106,8
97,2
78,8
70,0
84,9
61,2
143,5

676

0809 30 31 , 0809 30 39

94,1
104,1
138,2
72,5
147,3
70,4
81,8
132,9
79,0
115,4

800
999

0809 10 40

87,5
100,3
101,6

728

0808 20 51

de importação

524
528

75,6
49,4
110,8

064
066

0808 10 79

Valor forfetário

404

69,6
68,2

61,7
62,7
96,5

Código
países terceiros (')

400

44,0
97,5

052

052

Código NC

76,2
80,2
70,8
60,3
80,3
86,8

999

999

•

de importação

95,8
76,9
62,4
156,2
61,0
53,8
69,1
144,3
87,1
90,6
54,3
77,5
54,2
151,9
84,5

624
ex 0707 00 25

Valor forfetário

(ECU/100 kg)

052

064
066
068

(') Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n? 68/96 da Comissão (JO n? L 14 de 19. 1 . 1996, p. 16). O código «999» representa «outras
origens».
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II

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

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO

de 24 de Junho de 1996

relativa a um processo de aplicação do artigo 85? do Tratado CE e do artigo 53?
do Acordo EEE (IV/34.607 — Banque Nationale de Paris — Dresdner Bank)
(Os textos em línguas alemã e francesa são os únicos que fazem fé)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(96/454/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando o seguinte:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
A. OS FACTOS

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico
Europeu,

1 . O ACORDO DE COOPERAÇÃO NOTIFICADO

Tendo em conta o Regulamento n ? 17 do Conselho, de 6
de Fevereiro de 1962, primeiro regulamento de execução

dos artigos 85? e 86? do Tratado ('), com a última redacção

(1 )

que lhe foi dada pelo Acto de Adesão da Áustria, da

O acordo de cooperação foi formalmente notificado
à Comissão nos termos dos artigos 2? e 4? do Regu
lamento n ? 17 do Conselho em 27 de Janeiro de

Finlândia e da Suécia e, nomeadamente, os seus artigos 2?,
6? e 8 ?,

1993 . Prevê uma cooperação global e, em princípio,
exclusiva a nível mundial entre o Banque Nationale
de Paris SA (BNP) e o Dresdner Bank AG (DB)
no domínio bancário. Foi celebrado por um
período de tempo indeterminado e aprovado pelas
assembleias gerais dos dois bancos.

Tendo em conta o pedido de certificado negativo e a noti
ficação destinada a obter uma isenção, apresentados em 27
de Janeiro de 1993 por força dos artigos 2? e 4? do Regu
lamento n ? 17,

Tendo em conta o resumo do pedido e da notificação

publicado (2) em conformidade com o n? 3 do artigo 19?
do Regulamento n? 17 e do artigo 3? do protocolo n? 21
do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu,
Após consulta do Comité consultivo em matéria de acor
dos, decisões e práticas concertadas e de posições domi
nantes,

(') JO n? 13 de 21 . 2. 1962, p. 204/62.

I1) JO n? C 312 de 23. 11 . 1995, p. 13.

A notificação

(2)

Os objectivos prosseguidos pela cooperação
— Os dois bancos desejam fazer face à concor
rência crescente no sector bancário devido à

presença de novos concorrentes como, por
exemplo, bancos estrangeiros, companhias de

seguros, as empresas que criaram o seu próprio
banco incluindo também as companhias
emitentes de cartões de crédito, que oferecem
uma gama cada vez mais vasta de serviços
financeiros. Para atingir este objectivo, os dois
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bancos pretendem realizar sinergias em
conjunto para reduzir os custos, nomeadamente,
através de uma cooperação intensa a nível da
logística e em certos domínios específicos da
sua actividade internacional .

— Os dois bancos desejam enfrentar o desafio do
mercado único e da globalização dos mercados
que exige cada vez mais a prestação de serviços
financeiros

internacionais

à clientela.

Neste

intuito, desejam reforçar a sua presença em
países que não a Alemanha e a França («em
países terceiros») para poderem estar em
melhores

condições de

concorrer com

os

bancos estrangeiros, mas também para poderem
prestar à sua clientela na Alemanha e em
França uma gama mais vasta de serviços finan
ceiros internacionais.

(3)

Conceito em que se baseia a cooperação
O BNP e o DB desejam continuar a:
— ser um dos bancos universais líderes no seu

mercado nacional,

— ser bancos universais de primeiro plano com
sucursais ou filiais em pelo menos todos os
países europeus importantes no mercado euro
peu,

— estar presente em todos os importantes centros
financeiros que ofereçam os serviços adequados.

(4)

As quatro vertentes da cooperação

a) Cooperação no domínio da organização e do
intercâmbio de informações
A fim de realizar as sinergias, reduzir os custos e os
riscos e melhorar os serviços prestados à clientela, o

acordo de cooperação prevê uma aproximação dos
dois bancos no domínio da organização. Foi
nomeadamente acordado que se procederá a um
intercâmbio de informações e a um desenvolvi
mento comum no domínio dos instrumentos de

27. 7. 96

b) Domínios específicos de cooperação
No domínio dos financiamentos internacionais, os

parceiros, as suas sucursais em países terceiros e a
empresa gestora de participações sociais, no âmbito
da qual os parceiros reagruparão oportunamente as
suas actividades em países terceiros (ver alínea c)

infra) actuarão de modo a ser encarados pelo
mercado como uma única e mesma contraparte .
Cada parceiro convidará o outro a participar em
qualquer tipo de financiamento (empréstimos
directos, locação financeira, instrumentos finan

ceiros ou outras operações) em que participem
bancos que não os nacionais. O parceiro que for
convidado não poderá recusar-se a participar
no financiamento proposto excepto por motivos
razoáveis, que deverão ser explicados ao outro
parceiro. Se outras instituições financeiras convi
darem um dos parceiros a participar num sindicato,
este envidará todos os esforços possíveis para que o
outro parceiro seja igualmente convidado.

Nos domínios do «merchant banking», dos
mercados de capitais e da colocação de títulos em

países terceiros, os parceiros cooperarão na procura
de sinergias e de economias em matéria de desen
volvimento de novos produtos e para realizar uma
comercialização eficaz dos mesmos.

No domínio dos títulos e respectivo investimento,
instrumentos derivados, gestão de activos e investi
mento bancário, a cooperação dos dois bancos não

terá limites geográficos. A forma de cooperação
dependerá do tipo de produto específico, podendo
prender-se com o desenvolvimento de novos

produtos ou estratégias, marketing concertado ou o
intercâmbio de informações.

c) Cooperação relativa às actividades fora da
Alemanha e da França («em países terceiros»)
Esta vertente da cooperação visa reforçar as possibi
lidades de os dois bancos oferecerem serviços finan

ceiros internacionais à sua respectiva clientela
através da melhoria e do reagrupamento das suas
sucursais nestes países.

informática, da burótica e no domínio das informa

ções de teor económico. Foi igualmente acordada a
criação de acordos adequados e de meios técnicos
úteis para reduzir o custo e os prazos de transmis
são dos pagamentos transfronteiras. Os dois

parceiros desejam proceder também ao intercâmbio
de pessoal e consultar-se mutuamente antes de
qualquer comunicação pública, incluindo toda a

Para este efeito, os dois parceiros comprometem-se
a procurar sinergias e a reagrupar oportunamente as

suas actividades bancárias existentes em países
terceiros, excepto nos Estados Unidos. Este reagru
pamento de actividades em países terceiros poderá
ser nomeadamente realizado através da fusão das

comerciais, novos produtos ou técnicas de financia

operações numa ou em várias filiais comuns, pela
tomada de uma participação de 50 % na filial do
outro parceiro ou através da criação, no momento
oportuno, de uma sociedade gestora de participa
ções sociais sob controlo comum que será inicial
mente uma holding financeira, podendo ulterior
mente transformar-se num banco em pleno exercí

mento especializadas.

cio.

publicidade sobre a sua cooperação.

Procederão igualmente a um intercâmbio de infor
mações sobre as situações e temas económicos e

gerais, bem como sobre novas oportunidades
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Em caso de novas actividades, cada parceiro infor
mará e discutirá com o outro com base num estudo

de viabilidade a fim de chegar a conclusões harmo
nizadas. O parceiro será convidado a paticipar nessa
actividade. O parceiro não pode recusar a proposta
de uma participação desse tipo excepto se apre
sentar motivos muito substanciais para justificar a
sua

N ? L 188/39

em contrapartida, de interesse para o informador,

este último poderá proceder da forma que melhor
entender.

d) Cooperação relativa aos mercados francês e
alemão

recusa .

Esta vertente da cooperação visa aumentar a gama
Se um dos parceiros desejar alienar a sua parte

de serviços disponíveis através das duas redes, refor
çando assim a competitividade dos dois bancos.

numa das actividades comuns, carecerá do acordo

expresso do outro parceiro. Em caso de venda, deve
propor a sua parte ao outro parceiro. Se um dos
parceiros pretender vender uma entidade de que

seja proprietário a 100 % , deverá informar o outro
parceiro desse facto e dar-lhe a oportunidade de se
pronunciar.

Nesta perspectiva, cada parceiro compromete-se a
colocar à disposição do outro todos os seus serviços
ao melhor preço e a prestar a mais vasta gama

possível de serviços provenientes do outro parceiro
à sua própria clientela. Na sequência das suas acti
vidades comuns em países terceiros, os dois bancos
vão poder propor à sua clientela nacional novos
serviços provenientes destes países.

No que diz respeito a colaboração entre os parcei
ros, a sociedade gestora de participações sociais e as
entidades estabelecidas em países terceiros, o
acordo prevê, no que diz respeito às transacções
internacionais e caso o parceiro não disponha dos
meios necessários para prestar um serviço, a obriga
ção de recorrer ou de remeter um cliente para o
parceiro ou para uma destas entidades; os parceiros
são igualmente obrigados a conceder créditos aos
clientes do outro nos países em que este último não

Quanto às actividades próprias dos dois bancos nos
seus mercados nacionais, o acordo especifica que os
parceiros continuam a ser livres de actuar da forma
que lhes pareça mais oportuna, excepto se um dos
parceiros desejar celebrar um acordo de cooperação
com um dos seus concorrentes nacionais : antes de

assinar um acordo desse tipo, deve informar o seu
parceiro.

exerce actividades, sob reserva de condições e even

tualmente de garantias a determinar de comum
acordo entre todas as partes interessadas. No que

toca às actividades interbancárias (operações
cambiais, títulos, opções, futuros, stvaps, etc.), os
parceiros devem igualmente dar prioridade às tran
sacções entre as entidades envolvidas na cooperação
na condição de estas transacções serem realizadas

com base em condições competitivas.

Se um parceiro não estiver em condições de propor
um serviço internacional à sua clientela nacional,
deverá recorrer ao outro parceiro, a uma das enti

dades em países terceiros ou à sociedade gestora de
participações sociais, desde que esta última seja um
banco em pleno exercício.
No que diz respeito às actividades de um dos
bancos no mercado nacional do outro, o acordo de

Os escritorios de representação dos dois parceiros
em países terceiros serão reagrupados fisicamente,
conquanto mantenham a sua autonomia e a sua
identidade próprias, salvo nos casos em que se
afigure preferível dispor de um único escritório de
representação comum .

Se um dos parceiros (a seguir denominado o infor
mador) desejar concluir um acordo de cooperação
com um terceiro, mesmo geográfica ou sectorial
mente limitado, deve informar o outro parceiro (a

seguir denominado o informado) desse facto. Se o
informado não der o seu acordo, deve explicar os

seus motivos ao informador. Se o informador, após
ter devidamente considerado as razões subjacentes à

cooperação não contém qualquer restrição quanto
ao acesso a este mercado através das filiais exis

tentes, à criação de novas filiais ou sucursais ou à

aquisição de um concorrente nacional do parceiro.
Em contrapartida, no que se refere à possibilidade
de operar no mercado nacional do parceiro através
da cooperação com um concorrente nacional deste,
o acordo de cooperação notificado limita as possibi
lidades de acção dos dois bancos: os dois bancos
não podem assinar um acordo com um concorrente

nacional do outro salvo em caso de acordo expresso
deste último. Mais concretamente, se se tratar de

um acordo de cooperação, embora geográfica ou
sectorialmente limitado, que um dos parceiros (a
seguir denominado o informador) prevê negociar
com um terceiro com vista a concluir um acordo de

recusa do informado, mantiver a sua intenção e se,

cooperação com o mesmo, deve informar o outro
parceiro (a seguir denominado o informado) da sua

além disso, o acordo previsto não afectar qualquer

intenção. Se o informado não der o seu acordo,

interesse fundamental do informado, revestindo-se,

deve explicar os seus motivos ao informador.
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2. RELAÇÕES EXISTENTES ENTRE O BNP E O DB

Embora o acordo inicialmente notificado à Comis
são desse ao informado o direito absoluto de

recusar o seu acordo (último trecho do n? 3 da
secção 1 do anexo A), os dois bancos aceitaram, a
pedido dos serviços da Comissão, limitar este
direito de recusa global e intransponível aos casos
em que o acordo de cooperação com a terceira
parte implicasse a utilização do saber-fazer ou de
sigilos comerciais recebidos pelo informador do
informado ou resultantes da cooperação. Neste
contexto, deve entender-se pelo termo «saber-fazer»
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(7)

O BNP e o DB acordaram já anteriormente a
nomeação de um administrador representante do
BNP no Conselho de fiscalização do DB e de um

administrador representante do DB do Conselho de
administração do BNP.

Além disso, criaram uma empresa comum para
aceder ao mercado da antiga Checoslováquia. Por

o definido no artigo 10? do Regulamento (CE)

outro lado, o BNP e o DB têm cada um 37 % do

n ? 240/96 da Comissão, de 31 de Janeiro de 1996,
relativo à aplicação do n ? 3 do artigo 85? do
Tratado a certas categorias de acordos de transfe
rência de tecnologia ('). Estes limites do direito de
recusa no que respeita à cooperação de um dos

BNP-KH-Dresdner Bank RT situado na Hungria,
tendo o Országos Kereskedelmi és Hitelbank RT

26 % . Estas duas operações foram autorizadas pela
Comissão (a).

bancos com um concorrente nacional do outro

foram fixados num anexo ao acordo de cooperação
notificado à Comissão em 23 de Janeiro de 1995.

O BNP e o DB possuem igualmente as seguintes

Convém precisar que a anuência do parceiro não é,

— United Overseas Bank, Genebra, Lugano,
Luxemburgo, Mónaco, Bahamas, Montevideo: o

participações conjuntas:

no entanto, necessária se o acordo se referir a activi

BNP e o DB têm cada um 50 % ,

dades correntes, muito embora os dois parceiros se
concedam reciprocamente um tratamento preferen

— BNP-AK-Dresdner

cial neste domínio.

(5)

Bank

AS

Instanbul,

Esmirna: BNP 30 % , DB 30 % e Grupo
AK-Bank 40 % ,

Os órgãos criados pelo acordo

— Société Financière pour les Pays d Outre-mer
O Comité de direcção do BNP e o Conselho de

com actividades em África: BNP 48,4 %; DB

administração do DB reunir-se-ão duas vezes por
ano para tomar as decisões necessárias em matéria
de estratégia comum e para deliberar por unanimi
dade sobre as propostas do acordo de cooperação
notificado que lhes tenham sido apresentadas pela

25,8 %; BBL 25,8 % ,

— BNP-Dresdner Bank (Polska) SA, Varsóvia:
BNP 50 %, DB 50 % ,

comissão .

— BNP-Dresdner Bank (Rossija), S. Petersburgo
( 4- sucursal em Moscovo): BNP 33 %, Dresdner
Bank 33 % , Europabank (filial a 100 % do DB)
17 %, SFA (Société Financière Auxilière, Paris,
filial a 100 % do BNP) 17 % ,

Esta comissão, que se reunirá três vezes por ano sob
a presidência de um dos dois bancos, a qual será
rotativa para cada reunião, tem por função definir
as prioridades e as medidas a tomar pelos dois
parceiros. Deve, nomeadamente, examinar as reco
mendações do secretariado e apresentar propostas
sobre as alterações necessárias a introduzir neste

— BNP-Dresdner Bank (Bulgaria) AD, Sófia: BNP
e DB 40 % cada um, EBR 20 % .

acordo nas reuniões bianuais do Comité de direc

ção do BNP e do Conselho de administração do
3. AS EMPRESAS PARTICIPANTES NO ACORDO

DB.

NOTIFICADO

O secretariado da cooperação será constituído por
representantes dos dois parceiros. Deve assistir os
parceiros na realização prática da cooperação, mas
deve igualmente apresentar recomendações no que
respeita às melhorias necessárias a este acordo, que

(6)

E

A

SUA

POSIÇÃO

NOS

MERCADOS FINANCEIROS

(8)

a) O Banque Nationale de Paris
O BNP SA é um banco universal que exerce as

deve submeter à apreciação da comissão.

suas actividades financeiras directa ou indirecta

A tomada de participações cruzadas

também nos outros países europeus, nos países

Os parceiros pretendem oportunamente reforçar a
sua cooperação mediante o estabelecimento de

participações cruzadas na ordem de 10 % .
(') JO n? L 31 de 9. 2. 1996, p. 2.

mente através de filiais, sobretudo em França, mas

(2) Decisão da Comissão de 4. 2. 1991 no processo IV/M.021 —
BNP/Dresdner Bank (OKHB), ver JO n? C 34 de 9. 2. 1991 ,
p. 20.
Decisão da Comissão de 26. 8. 1991 no processo IV/M.124 —
BNP/Dresdner Bank (CS), ver JO n? C 226 de 31 . 8. 1991 , p.
28 .
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francofonos e no mundo em geral. Na Alemanha,
possui uma sucursal em Frankfurt à qual estão
ligadas duas agências. Além disso, possui aí uma
filial especializada em operações de concentração e
aquisições.

N ? L 188/41

— Empregados e pensionistas:
1,90 % ,
— Publico geral e investidores institucionais:
54,95 % .

Com base no balanço de 1993, o DB situa-se na

segunda posição na Alemanha, na décima segunda

Em 1994 ( 1993), o total do seu balanço consolidado
ascendia a 222 (224) mil milhões de ecus. Dos seus
54 469 (56 141 ) empregados, 13 169 (13 851 )
trabalham no estrangeiro. O BNP possui no total
2 511 (2 575) unidades, das quais 497 (567) se

na Europa e na vigésima sexta a nível mundial .
4. A POSIÇÃO DOS DOIS BANCOS NOS ESTADOS
PERTENCENTES AO EEE EM 1994

situam no exterior da França.

O grupo BNP tem 100 % do capital da empresa
Natio-Vie, companhia de seguros de vida. Com a
UAP, criou uma empresa comum, a Natio-Assu
rance, para a comercialização de contratos de
seguro de indemnização da UAP.

O capital encontra-se repartido da seguinte forma:

(10)

A cooperação notificada tem um impacto sobre
todas as actividades dos dois bancos. Afectará prati
camente todos os mercados de serviços bancários e
financeiros em que estes dois bancos exercem acti

vidades, exceptuando o domínio dos seguros.
O quadro subsequente apresenta a posição dos dois
bancos nos diferentes Estados-membros do EEE,
sem qualquer distinção em termos de actividade. As
percentagens indicam a posição do BNP e do DB

— UAP:

14,32 % ,

— Accionistas no núcleo duro:

15,48 % ,

nestes países se compararmos, para cada país, o

2,31 % ,

balanço realizado por cada um dos dois bancos com
o total do balanço realizado por todos os bancos.

— Estado francês:

— Público em geral :

67,89 % .

Com base no total do balanço consolidado em

País

BNP

DB

FR

± 7%

menos de 1 %

DE

menos de 1 %

± 5%

b) O Dresdner Bank

LX

menos de 3 %

± 5%

0 Dresdner Bank AG é um banco universal que

(Os valores exactos constituem sigilo comercial).

1993, o BNP situa-se na quarta posição em França,

na sétima na Europa e na décima nona a nível
mundial .

(9)

exerce as suas actividades financeiras directa ou

indirectamente através de filiais, sobretudo na

Alemanha, mas também noutros países europeus e
fora da Europa. Possui, entre outras, duas filiais em
França, sendo uma o Banque Veuve Morins-Pons
SA, com sucursais em Paris, Leão e Estrasburgo e a
outra o Banque Internationale de Placement, em
Paris.

Em 1994 ( 1993), o seu balanço consolidado ascen
dia, no total, a 210 ( 197) mil milhões de ecus. Dos
seus 44 884 empregados ( 1994), aproximadamente
3 000 trabalham no estrangeiro. De um total de
1 583 sucursais, 58 encontram-se situadas fora da
Alemanha.

Em certos Estados federados da Alemanha, o

Dresdner Bank é — no que respeita à distribuição
dos contratos de seguro — agente da Société
Allianz, e noutros Estados federados, da empresa
Hamburg-Mannheimer.

O capital encontra-se repartido da seguinte forma:
— Allianz AG Holding:

21,97 % ,

— FGF Frankfurter Gesellschaft für Finanzwerte

mbH:

10,60 % ,

— Vermo Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH:
10,58 % ,

Nos restantes países da CE, na Islandia e na
Noruega, a posição de cada um dos dois bancos é, à
excepção do BNP na Irlanda, negligenciável, ou
seja, é inferior a 1,4 % em dois casos (na Irlanda
para o DB e na Grécia para o BNP), não excedendo
1 % nos restantes casos.

Nos cinco domínios principais de actividade
bancária (empréstimos a bancos, empréstimos à

clientela, títulos, depósitos bancários e depósitos de
clientela) as posições respectivas do BNP e do DB
não se afastam em mais de 2 % da sua posição
supramencionada.

As quotas de mercado em relação a 1994 podem
resumir-se da seguinte forma:
Mercado alemão

Os valores apresentados de forma pormenorizada
sobre quarenta e seis serviços bancários e finan
ceiros diferentes indicam que o DB ocupa nos
mercados de serviços prestados aos particulares e às
pequenas empresas posições que ultrapassam o

valor indicado supra, num número limitado de
casos em aproximadamente 2 % , e num único caso
em ± 5 % , ao passo que na maioria dos casos este
valor é inferior à percentagem supramencionada.
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Em contrapartida, as quotas de mercado nos
mercados de clientes comerciais excedem nitida

mente, na maioria dos casos, o valor indicado supra
em ± 5 % . Em relação a dois serviços bancários

propostos aos clientes comerciais, a quota de
mercado do DB eleva-se mesmo a ± 20 % . A

posição do BNP no que diz respeito aos diferentes
serviços bancários que presta no mercado alemão é
negligenciável.
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serviços bancarios a empresas e a organismos
públicos («wholesale banking») e as actividades
ligadas aos mercados financeiros (2). Cada uma
destas três categorias engloba um grande número
de actividades e de serviços diferentes que consti
tuem, na medida em que um serviço ou um
produto não seja suficientemente intersubstituível
com outro, um mercado relevante de serviço ou de

produto distinto (3).

Mercado francês

Os dados transmitidos de forma pormenorizada

para os vinte e seis mercados de serviços bancários
e financeiros diferentes revelam que o BNP ocupa
nos mercados de serviços prestados aos particula
res/pequenas empresas uma posição que corres

ponde, com diferenças mínimas, ao valor acima
indicado. Apenas num único mercado é que a sua
quota ascende a 10 % . As quotas de mercado relati
vamente aos serviços prestados aos clientes comer
ciais são ligeiramente mais elevadas que os valores
acima indicados, exceptuando um caso excepcional

em que a sua quota de mercado corresponde a
aproximadamente 20 % . A posição do DB relativa
mente aos diferentes serviços bancários que propõe
no mercado francês é negligenciável.

Os serviços bancarios de operações de pequeno
montante (« retail banking») comportam um grande
número de actividades: os depósitos à ordem, as
contas de poupança, a poupança não inserida no
passivo do banco (Sicav, fundos comuns de investi
mento, fundos de pensões, etc.), as contas a prazo,
os créditos aos clientes, os empréstimos garantidos
por hipotecas ou outros empréstimos, o crédito ao
consumo, quaiquer outros créditos a favor dos
clientes, os cheques, os eurocheques internacio
nais (4), os cartões de débito (*), os cheques de
viagem, etc. Incluem-se ainda outros serviços
bancários como, por exemplo, os serviços conexos
(cofres, etc.), a venda de acções e a administração de
títulos depositados.

Mercado luxemburguês
Os valores apresentados para cinco tipos de serviços
indicam, no que respeita ao DB, uma quota de
cerca de 11 % num caso, quotas inferiores a 5%
do mercado relevante em dois casos e quotas negli
genciáveis noutros dois casos. Os valores do BNP
apresentados em relação a estes mesmos cinco
serviços são num caso inferiores a 3 % , superiores a
1,5 % em três casos e num caso cerca de 8 % ,

enquanto a quota do DB neste domínio é de
aproximadamente 11 % .
(11 )

Na sequência de uma comunicação publicada por
força do n? 3 do artigo 19? do Regulamento

n? 1 7 ('), a Comissão não recebeu quaisquer obser
vações de terceiros.

B. APRECIAÇÃO JURÍDICA
1 . N ? 1 DO ARTIGO 85? DO TRATADO CE E N? 1
DO ARTIGO 53 ? DO ACORDO EEE

( 12)

clientela industrial, os créditos de investimento às

empresas, incluindo os financiamentos internacio
nais, os créditos às autarquias locais, os títulos de

tesouraria, o factoring e a locação financeira (6).
As actividades ligadas aos mercados financeiros
englobam, entre outros, os seguintes serviços finan
ceiros: a consultoria sobre as fusões e aquisições, a
mobilização de capitais e a subscrição e tomada
firme de emissões, a intervenção e a medição nos

mercados financeiros, a gestão de activos Ç7).
(2) Decisão da Comissão de 11 de Abril de 1995 no processo IV/
/M.573 ING-Barings, ponto 13, (JO n? C 114 de 6. 5. 1995,
p. 6); Decisão da Comissão de 23 de Novembro de 1995 no
processo IV/M.643 CGER-Banque/SNCI, ponto 11 (JO n? C

Tradicionalmente, as actividades bancárias e outros

293 de 8. 11 . 1995, p. 8).
(3) Ver comunicação da Comissão de 3 de Setembro de 1986 rela
tiva aos acordos de pequena importância que não são abrangi
dos pelo disposto no n? 1 do artigo 85? do Tratado que insti
tui a Comunidade Económica Europeia, ponto 11 (JO n?
C 231 de 12. 9. 1986, p. 2).
(4) Decisão 92/21 2/CEE da Comissão, ponto 8 e seguintes (JO n?
L 95 de 9. 4. 1992, p. 50).
(5) Decisão da Comissão de 20 de Dezembro de 1993 no proces
so IV/M.391 — BAI/Banca Popolare di Lecco, ponto 7 (JO
n ? C 4 de 6. 1 . 1994, p. 3).
(é) Decisão da Comissão de 23 de Outubro de 1995 no processo
IV/M.643 — CGER-Banque/SNCI, ponto 1 1 (JO n? C 293

serviços financeiros podem ser divididos em três
grandes categorias: os serviços bancários de opera
ções de pequeno montante («retail banking»), os

C7) Decisão da Comissão de 30 de Agosto de 1993 no processo
IV/M.319 — BHF/CCF/Charterhouse, ponto 6 (JO n? C 247
de 10. 9. 1993, p. 4); para uma descrição pormenorizada destes

a)

Acordo entre empresas

O acordo de cooperação notificado constitui um
acordo entre empresas.

b) Restrição da concorrência

(13)

Os serviços bancarios a empresas e a pessoas colec
tivas de direito público («wholesale banking»)
comportam as seguintes actividades: os depósitos da

aa) Definição dos mercados relevantes no domínio
dos serviços financeiros

(') JO n? C 312 de 23. 11 . 1995, p. 13.

de 8 . 11 . 1995, p. 8).

mercados, ver Decisão da Comissão de 28 de Junho de 1 995

no processo IV/M.597 — Swiss Bank Corporation/S.G. War
burg, pontos 8-19 (JO n? C 180 de 14. 7. 1995, p. 4).

27. 7. 96

IPTl

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

No que respeita aos mercados geográficos rele
vantes, impõe-se a seguinte distinção: os particu
lares e as pequenas empresas apenas têm acesso às
instituições de crédito estabelecidas no seu Estado
-membro nacional por motivos que se prendem
com os volumes financeiros envolvidos, a moeda

em causa, a falta de transparência dos mercados
bancários estrangeiros e as dificuldades de ordem
linguística. Os mercados geográficos relevantes no
que diz respeito às actividades do sector bancário
de operações de pequeno montante têm uma
dimensão nacional (').
Os serviços bancários prestados a empresas e a
pessoas colectivas de direito público («wholesale
banking») assumem uma dimensão essencialmente
nacional, visto que a prestação destes serviços exige
uma relação estreita entre o banco e o respectivo
cliente a fim de proporcionar os serviços adequa
dos (2). Tal não é o caso, contudo, das actividades
em que participam bancos de diversos países como,

por exemplo, os financiamentos internacionais. Em
relação a esta actividade, o mercado geográfico
assume uma dimensão internacional .

No que se refere às actividades dos mercados finan
ceiros, a Comissão verificou nomeadamente que as
actividades de emissão de acções ou de títulos de

dívida («equity and debt issues») são actividades
desenvolvidas à escala mundial em que os opera
dores concorrem a nível internacional (3). Quanto
aos mercados de intervenção nos mercados monetá
rios, nos mercados cambiais e nos mercados de
instrumentos derivados («money market trading,

foreign exchange trading and derivative trading»),
concluiu que estes mercados têm uma dimensão
internacional (4). Em contrapartida, no que respeita
à consultoria em matéria de fusões e aquisições

(«merger and acquisition advice »), o mercado
geográfico tem assumido até à data uma dimensão
nacional Q. No que se refere aos outros serviços
deste segmento de actividade bancária, a dimensão
geográfica é igualmente internacional, não obstante
o facto de os serviços serem também frequente
mente prestados pelas agências nacionais a clientes
locais.

(14)

No capítulo subsequente [alínea bb)], serão anali

(15)

N ? L 188/43

bb) Efeitos restritivos do acordo notificado sobre

os mercados bancários com dimensão nacional

í)

Alemanha e França

Actualmente, a presença de cada um dos dois
bancos no mercado nacional de serviços financeiros
do seu parceiro (isto é, BNP no mercado alemão e
DB no mercado francês) é limitada, conforme
atestam os valores do balanço, bem como as quotas
de mercado por eles detidas nestes países . A coope
ração no domínio da organização (nomeadamente,
desenvolvimento de novos instrumentos informáti

cos, intercâmbio de informações) dos mercados de
capitais e da gestão de activos não irá consequente
mente conduzir a uma restrição sensível da concor

rência actual. A mesma conclusão é válida quanto
às disposições relativas à distribuição de produtos
bancários pelos parceiros através das respectivas
agências nacionais.
Em contrapartida, o acordo conduzirá a uma restri
ção não negligenciável da concorrência potencial
entre estes dois bancos, pelos motivos a seguir
enumerados.

Importa lembrar, em primeiro lugar, que o
Conselho suprimiu há alguns anos o principal
obstáculo jurídico à penetração nos mercados
estrangeiros, tendo compelido os Estados-membros
a introduzir a autorização única para a actividade
bancária o mais tardar em 1 de Janeiro de 1993 (*),
o mais tardar. Facilitou assim consideravelmente o
acesso dos bancos a estes mercados na Comuni

dade. Num futuro próximo, as possibilidades de
expansão para além das fronteiras nacionais vão ser
ainda maiores com a passagem para a terceira fase
da união monetária com base no n ? 4 do artigo
109?J do Tratado CE e com a introdução da moeda
única. Por outro lado, as novas vias de distribuição

sados os efeitos restritivos do acordo de cooperação
a nível dos mercados bancários nacionais. O capí

de serviços bancários [por balcão automático, tele
fone e computador («home banking») irão igual

tulo posterior [alínea cc)] será consagrado à análise
das repercussões do acordo sobre os mercados

fora do mercado nacional sem necessidade de criar

bancários e financeiros de dimensão internacional .

mente facilitar a distribuição de serviços bancários

para o efeito uma rede de distribuição clássica de
elevado custo.

(') Decisão da Comissão de 28 de Julho de 1995 no processo

IV/M.61 1 — Dresdner Bank/Kleinwort Benson, ponto 1 1 (JO
n? C 207 de 12. 8 . 1995, p. 11 ).

(2) Decisão da Comissão de 17 de Julho de 1996 processo IV/

/M.596 — Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo, ponto 8 (JO n? C
198 de 2. 8 . 1995, p. 5).
(3) Decisão da Comissão de 28 de Julho de 1995 no processo
IV/M.597 — Swiss Bank Corporation/S.G. "Warburg, ponto 12
(JO n? C 180 de 14. 7. 1995, p. 4).
(4) Decisão da Comissão de 28 de Julho de 1995 no processo
IV/M.61 1 — Dresdner Bank/Kleinwort Benson, ponto 12

(JO n? C 207 de 12. 8 . 1995, p. 11 );

Graças a estas alterações do quadro regulamentar e
técnico, os grandes bancos universais estarão em
condições de desenvolver dt forma independente as
suas actividades noutros mercados que não os seus
mercados nacionais. Mais concretamente , os bancos

que celebraram o acordo pertencem à categoria de
grandes bancos universais no que respeita ao país

Decisão da Comissão de 30 de Agosto de 1993 no processo
IV/M.319 — BHF/CCF/Charterhouse, ponto 8 (JO n? C 247
de 10. 9. 1993, p. 4).

(*) Directiva 89/646/CEE. Segunda Directiva do Conselho, de 15

IV/M.597 — Swiss Bank Corporation/S.G. Warburg, ponto 9

e que altera a Directiva 77/780/CEE (JO n? L 386 de 30. 12.
1989, p. 1 ).

(*) Decisão da Comissão de 28 de Julho de 1995 no processo
(JO n? C 180 de 14. 7. 1995, p. 4).

de Dezembro de 1989, com vista à coordenação das disposi

ções legislativas, regulamentares e administrativas relativas ao

acesso a actividade das entidades de crédito e ao seu exercício
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da sua sede principal (com base no balanço consoli
dado em 1993: BNP em França tem a quarta posi
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dois bancos no que se refere aos diferentes serviços

e produtos em causa. Se um dos parceiros não
desejar distribuir através das suas agências um
serviço ou produto proposto pelo outro parceiro,
este último não pode cooperar livremente, por

ção, DB na Alemanha a segunda posição) e a nível
europeu (com base no balanço consolidado de
1993, o BNP tinha a sétima posição e a DB a
décima segunda). Por este motivo, as percentagens

exemplo, para a distribuição deste serviço ou
produto, com um terceiro banco. Por força da cláu
sula de exclusividade contida no n? 3 da secção 1
do anexo A do acordo [ver quinto e sexto pará

relativas às diferentes actividades bancárias acima

referidas (ponto 10) e que indicam a posição dos
dois bancos nos seus respectivos países não reflec
tem, por si só, o seu poder de mercado. Importa
acrescentar que os países em causa constituem
mercados geográficos limítrofes e importantes em
que os dois bancos já se encontram presentes. Dado
que existem sempre diferenças assinaláveis a nível

grafos do ponto 4, alínea d)], o parceiro que recusa
a comercialização no seu país nacional pode igual
mente impedir o outro parceiro de proceder à
distribuição deste produto através de um outro
banco neste país se o produto em causa envolver

dos serviços bancários e financeiros entre os

saber-fazer ou sigilos comerciais comuns ou que
lhe são específicos. Esta cláusula pode restringir a
concorrência potencial entre os dois bancos,
nomeadamente, para os novos produtos que sejam

grandes bancos de diferentes Estados-membros, é
bastante provável que os grandes bancos, nomeada
mente, tentem distribuir alguns destes produtos
após a passagem para a união monetária de forma
independente igualmente no exterior do seu país

susceptíveis de tornar mais difícil a comercialização
de um produto já existente. O facto de uma tal
cooperação externa de um dos bancos não poder
ser proibida pelo outro excepto se este último tiver
um interesse legítimo em vetar essa proposta
(porque o serviço ou o produto em causa envolve
saber-fazer comum ou um saber-fazer e sigilos
comerciais próprios a este último) apenas contribui
para limitar os efeitos restritivos da cláusula rele

nacional .

A cooperação no domínio da organização e do
intercâmbio de informações não irá apenas
melhorar o funcionamento dos dois bancos a nível

da sua gestão interna, como irá também conduzir a

vante, sem eliminá-los.

uma troca de saber-fazer no domínio dos instru

mentos bancários electrónicos à disposição da

ii) Os países terceiros

clientela. Daí resultará a melhoria, a harmonização
e a interconexão dos sistemas bancários electró

nicos dos dois bancos, pelo que estes poderão

A cooperação afectará igualmente os mercados
bancários en países terceiros. As medidas a nível da
organização e do intercâmbio de informação, o
reagrupamento das entidades nestes países e a
cooperação particularmente estreita, por exemplo,

propor uma gama mais vasta de serviços electró
nicos melhorados e semelhantes aos seus clientes

nos dois países. Na sequência desta harmonização,
os dois bancos deixarão de ter qualquer interesse
em aceder de forma independente aos mercados
bancários do país do parceiro a fim de nele propor

na comercialização de títulos reforçarão a ténue

posição dos bois bancos nestes países e permitir
-lhes-á concorrer com os bancos já establecidos nos

estes serviços electrónicos.

mesmos.

No

entanto,

atendendo

à

reduzida

presença dos dois bancos e à evolução previsível das
suas actividades nestes países, pode exlcuir-se a
possiblidade de uma restrição substancial da

No que diz respeito aos produtos bancarios exis
tentes e a desenvolver no futuro, os bancos compro
meteram-se a colocar à disposição do parceiro os

concorrência.

seus próprios produtos para que este possa distri
bui-los no seu mercado nacional. Deste modo, os

No que se refere ao mercado luxemburgês, o
acordo não restringe a concorrência de forma sensí
vel: o mercado luxemburguês de serviços bancários

dois bancos asseguram uma presença única nos
mercados bancários do país do parceiro. Em relação
a estes serviços e produtos tornados assim acessí
veis, deixarão de ter qualquer interesse económico

e financeiros é muito aberto e caracteriza-se pela

presença de todos os grandes grupos bancários
europeus, senão mesmo mundiais. Nestas circuns
tâncias, não é de prever uma restrição da concor
rência neste país.

em desenvolver as suas actividades de forma inde

pendente no país do parceiro e em reforçar, por
conseguinte, a concorrência entre os grandes
bancos na Alemanha e em França. O acordo

restringirá consequentemente a concorrência autó
noma dos dois bancos em França e na Alemanha

relativamente a estes produtos.

cc) Restrições da concorrência nos mercados
bancários e financeiros internacionais

A cooperação em matéria de distribuição reciproca
de produtos, descrita no parágrafo precedente,

algumas actividades bancárias respeitantes às
empresas e a maioria das actividades nos mercados

(16)

Como indicado no último parágrafo do ponto 13,
encontra-se além disso sujeita a um acordo entre os

financeiros revestem uma dimensão internacional .
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A colaboração acordada no domínio dos financia

empresas devido ao facto de que os dois bancos

mentos internacionais, designadamente, mercados
de capitais, títulos e respectivo investimento, instru
mentos derivados, gestão de activos e investimento
bancário [ver ponto 4, alínea b)] produzirá conse
quentemente efeitos nos domínios em que a activi

irão, no âmbito da cooperação, melhorar a sua orga
nização, nomeadamente no que respeita à introdu
ção de novos instrumentos informáticos a através

do alargamento das suas fontes de informação
económica. Graças à transferência do saber-fazer

dade bancária assume uma dimensão internacional .
Dada a dimensão relativa dos dois bancos no

existente, que se registrará, segundo uma análise
apresentada à Comissão pelos dois bancos, em mais
de metade dos seus serviços, o dois bancos poderão

contexto internacional e nos mercados financeiros,

a cooperação nestes domínios não permitirá ao
BNP e ao DB restringir a concorrência de forma
sensível no que se refere a estas actividades. Ao
invés, fomentará a concorrência visto que reforçará
a posição dos dois bancos a nível internacional de
tal forma que estes passarão a estar em condições
de concorrer com os grandes bancos internacionais,
nomeadamente, da América e da Ásia.

(17)
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propor serviços melhorados ou novos aos seus

clientes. A título ilustrativo, após o estabelecimento
da cooperação, os dois bancos poderão oferecer às
suas clientelas novos serviços e produtos bancários
electrónicos, novas possibilidades em matéria de
gestão de contas e créditos a nível nacional e trans
fronteiras, novas formas de informação e de consul

toria financeira e novos possibilidades a nível da
gestão das transacções nos mercados de capitais,
novos tipos de títulos e de instrumentos derivados.
Estarão igualmente em condições de desenvolver

c) Repercussões sobre o comércio transfon
teiras

novas fórmulas de empréstimos de investimento e
de financiamento da importação e da exportação.

As repercussões sobre o comércio entre a
Alemanha e a França resultarão do facto de que os
dois bancos deixarão de ter qualquer interesse
económico em concorrer entre si, após a entrada
em vigor do acordo, relativamente à maioria dos
serviços e produtos no seus respectivos mercados
nacionais. Isto é igualmente válido para os domí

A cooperação melhorara também a distribuição dos
serviços e produtos provenientes do outro parceiro.
Em cerca de metade dos serviços analisados, esta

melhoria resultará do compromisso assumido por
cada um dos dois bancos no sentido de colocar à

nios em que procedem à troca de saber-fazer para

disposição do seu parceiro os seus produtos
próprios para que este os ofereça através das suas
agências no seu mercado nacional . Deste modo,
será possível debitar, a partir de uma agência de
uma dos parceiros, um depósito à ordem detido
junto do outro parceiro. A interconexão dos
sistemas informáticos permitirá igualmente uma

desenvolver novos serviços e produtos e para os

domínios em que coloquem à disposição do
parceiro os seus produtos para que este proceda à
sua distribuição através das suas agências no respec
tivo mercado nacional .

melhoria dos serviços bancários transfronteiras,

Na medida em que os dois bancos não se ponham

incluindo nomeadamente os pagamentos transfron
teiras. A cooperação responderá, por conseguinte,
ao objectivo da Comissão de contribuir para a
melhoria dos serviços prestados através dos sistemas
de pagamentos transfronteiras (').

de acordo sobre esta distribuição mútua dos seus

serviços e produtos, a cláusula que permite a um
banco impedir o seu parceiro de proceder a uma
distribuição no seu mercado nacional em coopera
ção com um banco terceiro confere a cada um o

direito de proibir uma concorrência transfronteiras
e afecta, por conseguinte, o comércio entre dois
Estados-membros no domínio dos serviços bancá

( 19)

rios.

2. POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DO ACORDO POR
FORÇA DO N? 3 DO ARGTIGO 85? DO
TRATADO CE E DO N? 3 DO ARTIGO 53? DO

ACÓRDO EEE NO QUE RESPEITA ÀS RESTRI

ÇÃO DA CONCORRÊNCIA NOS MERCADOS DE
SERVIÇOS BANCÁRIOS COM UMA DIMENSÃO
NACIONAL NA ALEMANHA E EM FRANÇA

(18)

a) Melhoria da produção e da distribuição
Verificar-se-á uma melhoria da produção dos
serviços financeiros oferecidos aos particulares e às

b) Vantagens para os utilizadores

Os utilizadores, nomeadamente, os particulares e as
empresas na Alemanha e em França tirarão partido
das melhorias qualitativas e quantitativas dos

serviços bancários e da sua distribuição recíproca
através das agências dos dois bancos e mediante a
criação de novos formas e meios de serviços bancá
rios electrónicos.

(') Comunicação de 18 de Novembro de 1994 [COM(94)436] re

lativa às transferências de fundos na União Europeia: transpa
rência, eficácia e estabilidade; comunicação da Comissão rela

tiva à aplicação da regras comunitárias da concorrência às

transferências bancárias transfronteiras (JO n ? C 251 de 27 . 9 .
1995, p. 3).
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Caracter indispensável das restrições para
a prossecução destes objectivos

fixar o período de eficácia da isenção, a Comissão
teve em conta, por um lado, o facto de, no futuro,
os mercados financeiros irem sofrer alterações
fundamentais devido, nomeadamente, à criação da
União monetária. Estas alterações conduzirão
provavelmente, a médio prazo, a um aumento da

As cláusulas relativas à cooperação entre os dois
bancos, nomeadamente, as respeitantes à troca de
saber-fazer entre si e à colocação de produtos à
disposição do parceiro para que este proceda à sua
distribuição no seu mercado nacional são indispen
sáveis para a prossecução dos referidos objectivos.

Por outro lado, a cooperação notificada é complexa
e afectará praticamente todas as actividades da BNP

O facto de cada parceiro dispor de um direito de
veto na eventualidade de o outro parceiro desejar
cooperar com um concorrente nacional do
primeiro sempre que esta cooperação envolver
saber-fazer comum ou o saber-fazer e sigilos comer

anos. Um período de isenção de dez anos conside
ra-se, por isso, adequado antes de reexaminar, com
base num eventual pedido das partes, os efeitos da
cooperação sobre a concorrência. O prazo de isen

ciais do primeiro é indispensável para atingir estas
melhorias. Sem este direito de veto, nenhum dos

dois bancos estará estará disposto a colocar à dispo
sição do outro o saber-fazer necessário para a
melhoria dos serviços. Deste modo, é necessário

conferir aos dois bancos a possibilidade de proteger
os seus sigilios comerciais, uma vez que a interco
nexão a nivel de informática possibilitará inevita
velmente o acesso a determinadas informações

confidenciais do parceiro.

(21 )
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concorrência nos mercados financeiros na Europa.
e da DB. O seu desenvolvimente eficaz levará vários

ção começará a contar a partir da data em que os
dois bancos confirmaram a sua anuência quanto à
alteração da cláusula que lhes confere um direito de
veto absoluto no caso de um dos parceiros desejar
celebrar um acordo de cooperação com um concor
rente nacional do outro parceiro, a saber, 23 de
Janeiro de 1995.
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

d) Supressão da concorrência

É de excluir a supressão da concorrência nos

Artigo 1 ?

parceiros (ver ponto 10), não é de prever que a
cooperação a nível da distribuição e do desenvolvi

Nos termos do n ? 3 do artigo 85? do Tratado (CE) e do n?
3 do artigo 53? do Acordo EEE, e o disposto no n? 1 do
artigo 85? do Tratado (CE) e no n? 1 do artigo 53 ? do
Acordo EEE é declarado inaplicável, para o período
compreendido entre 23 de Janeiro de 1995 e 22 de
Janeiro do ano 2005, ao acordo de cooperação celebrado
entre o Banque Nationale de Paris SA e o Dresdner Bank

mento de novos serviços e produtos lhes permita
eliminar a concorrência nos diferentes segmentos

AG, conforme notificado à Comissão com a sua alteração
relativa ao último trecho do n? 3 da secção 1 do anexo A.

mercados alemão e francês. Dada a posição relativa
dos dois bancos face a outros bancos activos neste

dois países e a posição dos dois bancos nos dife
rentes domínios da actividade bancária dos dois

de actividade bancária.

Além disso, os novos produtos bancários que os dos
bancos irão propor no futuro não são protegidos

por quaisquer direitos de propriedade intelectual. É

consequentemente bastante provável que as outras
instituições de crédito, nomeadamente os grandes
bancos universais presentes neste mercado, alguns
dos quais exercem actividades importantes no
estrangeiro ou celebraram igualmente acordos de

cooperação com instituições de crédito estrangeiras
estejam igualmente em condições de propor novos
produtos.
3. PRAZO DE EFICÁCIA DA ISENÇÃO

(22)

Por força do artigo 8? do Regulamento n? 17, a
decisão de execução do n? 3 do artigo 85? do

Tratado é eficaz por um período determinado. Para

Artigo 2?
São destinatários da presente decisão:
1 ) Banque Nationale de Paris SA
16, boulevard des Italiens
F-75009 Paris,

2) Dresdner Bank AG
Jurgen-Ponto-Platz 1
D-60301 Frankfurt-am-Main .

Feito em Bruxelas, em 24 de Junho de 1996.
Pela Comissão
Karei VAN MIERT

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 25 de Junho de 1996

relativa às

medidas

de

informação e publicidade

a aplicar pelos

Estados-membros e pela Comissão no que diz respeito às actividades
desenvolvidas pelo Fundo de Coesão ao abrigo do Regulamento (CE) n? 1164/94
do Conselho

(96/455/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 1164/94 do
Conselho, de 16 de Maio de 1994, que institui o Fundo de
Coesão ('), e, nomeadamente, o seu artigo 14?, que estabe
lece as disposições relativas à informação e à publicidade
respeitantes às actividades do Fundo de Coesão,

Considerando que o artigo 14?, último parágrafo do n? 1 ,
do Regulamento (CE) n ? 1164/94 estabelece que a Comis
são assegurará a informação dos Estados-membros sobre
as actividades do Fundo;

Considerando que o artigo 14?, primeiro parágrafo do
n? 2, do Regulamento (CE) n ? 1164/94 estabelece que os
Estados-membros responsáveis pela execução de uma
acção que beneficie da contribuição financeira do Fundo
deverão tomar as medidas adequadas para que ela seja
objecto da publicidade adequada, a fim de sensibilizar a
opinião pública quanto ao papel desempenhado pela
Comunidade na acção, bem como os potenciais beneficiá
rios e as organizações profissionais quanto às possibili
dades que a acção oferece;

Considerando que, em conformidade com o artigo 14?,
terceiro parágrafo do n? 2, do Regulamento (CE)
n? 1 1 64/94, os Estados-membros informam a Comissão

das iniciativas adoptadas na acepção do supramencionado
parágrafo;

(') JO n? L 130 de 25. 5. 1994, p. 1 .

Considerando que, em conformidade com o n ? 3 do
artigo 14? do Regulamento (CE) n ? 1164/94, a Comissão
adoptará disposições pormenorizadas em matéria de infor
mação e publicidade,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

As disposições pormenorizadas aplicáveis em matéria de
informação e publicidade relativamente às actividades do
Fundo de Coesão constam dos anexos infra.
Artigo 2?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão .

Feito em Bruxelas, em 25 de Junho de 1996 .
Pela Comissão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comissão
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ANEXO I

DISPOSIÇÕES PORMENORIZADAS EM MATÉRIA DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE
RELATIVAS ÀS ACTIVIDADES DO FUNDO DE COESÃO

1.

Objectivo e campo de aplicação

As disposições em matéria de informação e publicidade relativas a todos os projectos co-financiados pelo
Fundo de Coesão têm por objectivo reforçar a sensibilização da opinião pública e a transparência da
acção comunitária em todos os Estados-membros, bem como criar uma imagem consistente das acções
empreendidas nos quatro Estados-membros beneficiários. Todos os projectos contemplados com contri
buições financeiras da Comunidade serão objecto de informação e publicidade.

As presentes disposições são complementares das medidas de informação e publicidade adoptadas pela
Comissão e pelos Estados-membros noutras áreas das políticas regional e de coesão, especialmente a
título da Decisão 94/342/CE da Comissão, de 31 de Maio de 1994, em matéria de acções de informação

e publicidade a levar a efeito pelos Estados-membros relativamente às intervenções dos fundos estrutu
rais e do Instrumento financeiro de orientação da pesca (EFOP) (').

2.

Princípios gerais

As autoridades nacionais, regionais ou locais responsáveis pela execução dos projectos do Fundo de
Coesão serão responsáveis por todas as medidas de publicidade a adoptar ao nível local e em todo o
território do Estado-membro em que o projecto é executado. A acção de publicidade é realizada em
colaboração com a Comissão, que será informada das medidas tomadas para o efeito.
As autoridades nacionais, regionais ou locais competentes tomarão todas as medidas administrativas
necessárias no sentido de garantir a aplicação efectiva das supramencionadas disposições e de colaborar
com os serviços da Comissão.

As medidas em matéria de informação e publicidade serão tomadas em tempo oportuno, logo que a
intervenção do Fundo de Coesão tenha sido decidida. A Comissão reserva-se o direito de dar início a um

procedimento em conformidade com o disposto no artigo H do anexo II do Regulamento (CE)
n? 1164/94 (redução, suspensão e supressão da contribuição), se um Estado-membro não cumprir as
obrigações que lhe competem por força da presente decisão.

3.

Princípios gerais aplicáveis à acção publicitaria

Não obstante as disposições pormenorizadas estabelecidas no ponto 4, os princípios gerais infra serão
aplicáveis a todas as medidas de informação e publicidade.
Media

As autoridades competentes utilizarão os meios mais adequados para informar os media das acções
co-financiadas pelo Fundo de Coesão. Essa informação deve reflectir correctamente a participação da
Comunidade .

Para esse efeito, o lançamento de projectos (após a sua adopção pela Comissão) e de grandes fases de
execução dos mesmos constituirá objecto de medidas de informação, especialmente no que diz respeito
aos media regionais (imprensa, rádio, televisão). Deve ser garantida uma colaboração adequada com o
gabinete da Comissão no Estado-membro em causa.

Os princípios estabelecidos nos dois parágrafos supra aplicam-se também a anúncios, tais como comu
nicados de imprensa ou mensagens publicitárias, emitidos pelos Estados-membros.
(') JO n? L 152 de 18. 6. 1994, p. 39.
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Campanha de informação

Os organizadores de manifestações de informação, tais como conferências, seminários, feiras e exposi
ções, consagradas à execução de projectos co-financiados pelo Fundo de Coesão, agirão no sentido de
tornar explícita a participação comunitária. A oportunidade deverá ser aproveitada, segundo as circuns
tâncias, para arvorar a bandeira europeia em salas de reunião ou ostentar, em documentos, o emblema
europeu. Os gabinetes da Comissão estabelecidos nos Estados-membros participarão, sempre que neces
sário, na preparação e organização de semelhantes manifestações.
Material de informação

A capa ou folha de rosto das publicações (tais como brochuras e folhetos) dedicadas a projectos e acções
similares devem conter uma menção clara da participação da Comunidade e ostentar o emblema
europeu ao lado do nacional, regional ou local.
Nas publicações prefaciadas, o prefácio deve ser assinado simultaneamente pela pessoa responsável do
Estado-membro e, no que diz respeito à Comissão, pelo membro da Comissão responsável ou por um
representante designado para o efeito, de forma a tornar clara a participação da Comunidade. Essas
publicações devem referir os organismos nacionais, regionais ou locais responsáveis pela informação das
partes interessadas .

Os princípios supramencionados aplicam-se também aos meios audiovisuais.

4.

Obrigações dos Estados-membros em matéria de informação e publicidade
A acção de informação e publicidade será objecto de um conjunto coerente de medidas definidas pelas
autoridades nacionais, regionais e locais competentes em colaboração com a Comissão para o período de
duração do projecto. Nessa medida, os Estados-membros velarão por que os representantes das institui
ções comunitárias participem devidamente nas actividades públicas de maior importância respeitantes ao
Fundo.

Os comités de acompanhamento examinarão a aplicação dessas medidas e informarão a Comissão a esse
respeito.

Aquando da execução dos projectos, as autoridades competentes dos Estados-membros tomarão as
medidas infra para publicitar a participação do Fundo de Coesão nos referidos projectos:
a) Devem ser adoptadas, ao nível local, medidas de informação e publicidade destinadas a sensibilizar a
opinião pública quanto ao apoio comunitário prestado através do Fundo de Coesão. O conteúdo de
todos os projectos co-financiados pelo Fundo de Coesão será objecto de publicação sob a forma
considerada mais adequada. As autoridades velarão por que esses documentos sejam difundidos, pelo
menos junto dos media locais e regionais, colocando exemplares à disposição das partes interessadas.
Velarão, ainda, pela apresentação consistente, em todo o território do Estado-membro, do material de
informação e publicidade produzido;
b) No caso de investimentos superiores a 1 000 000 de ecus, além da alínea a):
— as autoridades competentes dos Estados-membros organizarão regulamente conferências de
imprensa locais a fim de informar a população de todos os factos relativos ao projecto que sejam
de interesse público,
— as medidas locais compreendem:
— a instalação de painéis no local do projecto,
— a instalação definitiva de placas comemorativas em infra-estruturas acessíveis ao grande
público,
ambas em conformidade com o disposto no anexo II.

c) No caso de investimentos superiores a 10 000 000 de ecus, além das alíneas a) e b):
As autoridades competentes do Estado-membro procederão, além disso, à elaboração de uma
brochura de interesse geral e de material audiovisual de carácter profissional (por exemplo, um
video-clip) sobre o projecto, destinados às estações de rádio e de televisão tanto nacionais como regio
nais, à Comissão e, a pedido, a pessoas e empresas interessadas.
A supramencionada brochura e qualquer outro material de informação devem ser regularmente
actualizados .

d) No caso de investimentos superiores a 20 000 000 de ecus, além das alíneas a), b) e c):
As autoridades competentes realizarão também, regulamente, conferências de imprensa a nível
nacional consagradas aos projectos e à respectiva execução, durante as quais assegurem a apresentação
do material audiovisual mencionado na alínea c).

5.

Iniciativas da Comissão em matéria de informação e de publicidade

A Comissão comunicará regularmente aos Estados-membros todo o material de informação adequado
relativo aos projectos co-financiados pelo Fundo de Coesão, colocando-o à disposição da população dos
Estados-membros que não participam na respectiva execução.

Além disso, a Comissão organizará, nos referidos Estados-membros, conferências de imprensa anuais
consagradas à actividade do Fundo de Coesão, em geral, e, em especial, aos projectos de investimento
superior a 20 000 000 de ecus.
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De dois em dois anos, a conferencia de emprensa será parte integrante de uma exposição aberta ao
público, organizada pela representação competente da Comissão a fim de apresentar a actividade do
Fundo de Coesão mediante a projecção dos supramencionados video-clips e outro material de informa
ção.

6.

Actividade dos comités de acompanhamento

6.1 . Os comités de acompanhamento velarão por assegurar uma informação adequada sobre a respectiva acti
vidade. Para o efeito, cada comité de acompanhamento informará os media, sempre que o considere
necessário, sobre o adiantamento dos projectos pelos quais são responsáveis. O presidente do comité
assumirá a responsabilidade pelas relações com os media. Será assistido pelo representante da Comissão.

Todas as manifestações de carácter importante, tais como encontros de alto nível e inaugurações, serão
também objecto de disposições adequadas, em colaboração com a Comissão e com os respectivos gabi
netes nos Estados-membros .

6.2. Os representantes da Comissão a nível dos comités de acompanhamento colaborarão com as autoridades
nacionais, regionais ou locais competentes a fim de assegurar a aplicação das disposições adoptadas em
matéria de publicidade, especialmente as relativas aos painéis publicitários e às placas comemorativas
(vide anexo II).
As autoridades responsáveis pela execução dos projectos fornecerão aos comités de acompanhamento
informações sobre a aplicação das medidas de publicidade e elementos comprovativos da mesma, tais
como fotografias. Deve ser enviada à Comissão uma cópia desse material.
6.3. Os Comités comunicarão à Comissão todas as informações de que ela necessitar para a elaboração do
relatório anual previsto no n? 1 do artigo 14? do Regulamento (CE) n? 1164/94.

Essas informações devem permitir que a Comissão se certifique do respeito pelas disposições da
presente decisão.
7.

Disposições finais

As autoridades nacionais, regionais ou locais, competentes podem, em todos os casos, adoptar as
medidas complementares que considerem adequadas.
Essas autoridades consultarão e informarão a Comissão sobre as iniciativas que pretendam tomar a fim
de que a Comissão possa participar de forma adequada na sua realização.
A Comissão fornecerá toda a assistência técnica necessária à aplicação das presentes disposições.
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ANEXO II

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS RELATIVAS A PAINÉIS PUBLICITÁRIOS, PLACAS COMEMORA
TIVAS E CARTAZES

A fim de garantir a visibildade das acções co-financiadas pelo Fundo de Coesão, os Estados-membros velarão
por respeitar as medidas de informação e de publicidade infra:
1 . Painéis publicitários

Em aplicação do n? 4 do anexo I, serão instalados painéis publicitários nos locais dos projectos co-fínan
ciados pelo Fundo de Coesão cujo investimento exceda os montantes mencionados na alínea b) do n? 4
do anexo I. Esses painéis incluirão um espaço reservado à menção da participação da Comunidade.
A dimensão dos painéis deve ser adequada à amplitude do projecto.
O espaço do painel reservado à Comunidade deve observar os critérios seguintes:
— ocupar, pelo menos, 50 % da superfície total do painel,
— ostentar o emblema oficial da Europa e o texto infra apresentado nos seguintes termos:
(Emblema europeu)

Projecto co-financiado em ... % pelo Fundo de
Coesão da Comunidade Europeia

Além disso, deve ser indicado o custo total estimado do projecto e/ou o montante da contribuição do
Fundo de Coesão, expressos em moeda nacional.

Mesmo que as autoridades nacionais, regionais ou locais competentes não procedam à instalação de um
painel que anuncie a sua própria participação no financiamento de um projecto, a participação comuni
tária deve ser mencionada num painel especial. Nesses casos são aplicáveis, por analogia, as disposições
supramencionadas relativas à participação da Comunidade.

Os painéis não podem ser retirados antes de dois anos após a conclusão do projecto, Senpre que possível,
serão substituídos por uma placa comemorativa em conformidade com o disposto no n? 2.
2. Placas comemorativas

As placas comemorativas serão instaladas em locais acessíveis ao grande público (aeroportos, estações de
caminho-de-ferro, áreas de estacionamento, áreas de acesso a edifícios ligados a investimentos em prol do
ambiente, etc). Além do emblema europeu, essas placas devem mencionar o co-financiamento por parte
da Comunidade, fazendo referência ao Fundo de Coesão (vide exemplo apresentado no n? 1 ). Deverá ser
instalada uma placa comemorativa para cada projecto que exceda 10 000 000 de ecus.
3 . Cartazes

Sempre que uma autoridade nacional, regional ou local, ou qualquer outro beneficiário final, decida
instalar um painel publicitário ou um placa comemorativa, afixar um cartaz ou tomar qualquer outra
medida destinada a prestar informação sobre projectos de investimento inferior a 1 000 000 de ecus, a
participação da Comunidade deve ser igualmente mencionada.
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 22 de Julho de 1996

que altera a Decisão 94/984/CE relativa às condições de polícia sanitária e à
certificação veterinária exigidas aquando da importação de carnes frescas de aves
de capoeira provenientes de países terceiros
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(96/456/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1 ?
O anexo I da Decisão 94/984/CE é alterado do seguinte
modo:

Tendo em conta a Directiva 91 /494/CEE do Conselho, de

26 de Junho de 1991 , relativa às condições de polícia
sanitária que regem o comércio intracomunitário e as
importações provenientes de países terceiros de carnes
frescas de aves de capoeira ('), com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 93/121 /CE (2), e, nomeada

a) A nota de pé-de-página (3) passa a ter a seguinte redac
ção:

«(3) Importação suspensa a partir de 1 de Agosto de
1996.»

mente, o n ? 1 do seu artigo 11 ?,

b) A partir de 1 de Outubro de 1996, na linha relativa a
Israel é suprimida a nota de pé-de-página (4);

Considerando que a Decisão 94/984/CE da Comissão (3),
com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão

c) A partir de 1 de Outubro de 1996, a nota de pé-de-pá
gina (4) passa a ter a seguinte redacção:

96/298/CE (4), estabelece as condições de polícia sanitária
e a certificação veterinária exigidas aquando da importa
ção de carnes frescas de aves de capoeira provenientes de

«(4) Apenas fígado de ganso e de pato»
Artigo 2?

países terceiros;

A presente decisão é aplicável a partir de 1 de Agosto de
Considerando que as informações recebidas de Israel
demonstraram que esse país irá cumprir, a partir de 1
de Outubro de 1996, os requisitos do modelo A no que
toca a todas as categorias de carne de aves de capoeira;
que é, portanto, possível alterar a Decisão 94/984/CE em
conformidade;

1996.

No entanto, por um período de sessenta dias a contar da
data do início de aplicação da presente decisão, os Esta
dos-membros autorização a importação de carne fresca de
aves de copoeira da China, produzida e certificada em
conformidade com as disposições em vigor antes daquela
data.

Considerando que, na sequência de uma inspecção
no local efectuada pelos serviços da Comissão, é igual
mente necessário rever as disposições relativas à China;
que essa inspecção revelou a inexactidão e inadequação da
certificação fornecida; que deve prever-se um certo tempo
até à entrada em vigor desta suspensão, para permitir às
autoridades competentes dos Estados-membros a aplica
ção da presente decisão e possibilitar a importação de
remessas expedidas antes da sua entrada em vigor;

Artigo 3?
Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.

Feito em Bruxelas, em 22 de Julho de 1996.
Pela Comissão

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité
veterinário permanente,

(')
(2)
(3)
(4)
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31 . 12. 1993, p. 39.
31 . 12. 1994, p. 11 .
8. 5. 1996, p. 33.

Franz FISCH LER

Membro da Comissão

