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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N ? 487/97 DA COMISSÃO
de 17 de Março de 1997

que altera o Regulamento (CEE) n ? 1318/93, que estatui as normas de execução
do Regulamento (CEE) n ? 2067/92 do Conselho relativo a acções de promoção e
comercialização da carne de bovino de qualidade
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 ? 2067/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo a acções de
promoção e comercialização da carne de bovino de quali
dade ('), e, nomeadamente, o seu artigo 4?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 1318/93 da
Comissão (2), com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n? 715/96 (3), fixou as normas de
execução do regulamento supracitado;
Considerando que os artigos 4? e 5? do Regulamento
(CEE) n? 1318/93 previram prazos para a apresentação
dos pedidos de participação financeira ao organismo
competente de cada Estado-membro e para a sua trans
missão à Comissão;

Considerando que, na pendência das conclusões das
reflexões em curso sobre as eventuais alterações do anexo

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n ? 1318/93 é alterado do seguinte
modo :

1 . No n ? 1 do artigo 4?, o segundo período passa a ter a
seguinte redacção:

«Todavia, em relação a acções de promoção cuja execu
ção tenha início em 1998, os pedidos podem ser apre
sentados até 30 de Setembro de 1997.».

2. No n ? 1 do artigo 5?, o segundo período passa a ter a
seguinte redacção:

«Todavia, em relação aos pedidos apresentados em
1997, o organismo competente transmitirá cada pedido
e o correspondente parecer fundamentado no prazo de
15 dias após a sua recepção.».

I do Regulamento (CEE) n ? 1318/93, é conveniente adiar
a data-limite de apresentação dos pedidos relativos a
acções cuja execução tenha início em 1998 ;

Artigo 2?

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

da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
Europeias.

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Março de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 215 de 30. 7. 1992, p. 57.
(2) JO n ? L 132 de 29. 5. 1993, p. 83.
(3 JO n? L 99 de 20. 4. 1996, p. 13.
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REGULAMENTO (CE) N? 488/97 DA COMISSÃO
de 17 de Março de 1997

relativo ao fornecimento de óleo vegetal a título de ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1292/96 do
Conselho, de 27 de Junho de 1996, relativo à política e à

mento e o grande numero de destinos de fornecimentos, é
conveniente prever a possibilidade de os proponentes
indicarem dois portos de embarque não pertencentes, se
for caso disso, à mesma zona portuária,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

gestão da ajuda alimentar e das acções específicas de apoio
à segurança alimentar ('), e, nomeadamente, o n? 1 , alínea
b), do seu artigo 24?,

Considerando que o citado regulamento estabelece a lista
dos países e organismos susceptíveis de serem objecto das
acções de ajuda e determina os critérios gerais relativos ao
transporte da ajuda alimentar para lá do estádio FOB;

Considerando que, após várias decisões relativas à distri
buição da ajuda alimentar, a Comissão concedeu óleo
vegetal a certos beneficiários;
Considerando que é necessário efectuar esses forneci
mentos de acordo com as regras previstas no Regulamento

(CEE) n? 2200/87 da Comissão, de 8 de Julho de 1987,
que estabelece as regras gerais de mobilização na Comuni
dade de produtos a fornecer a título de ajuda alimentar
comunitária (2),

alterado

pelo

Regulamento

(CEE)

n? 790/91 (3);

Considerando que é necessário precisar, nomeadamente,
os prazos e condições de fornecimento bem como o

procedimento a seguir para determinar as despesas daí
resultantes;

Considerando que, a fim de garantir a realização dos
fornecimentos, é conveniente prever a possibilidade de os
proponentes mobilizarem óleo de colza ou óleo de giras
sol; que o fornecimento de cada lote será atribuído à
proposta de preço mais baixo;
Considerando que, para um dado lote, tendo em conta as
pequenas quantidades a fornecer, o modo de acondiciona

Artigo 1 ?
A título da ajuda alimentar comunitária, realiza-se, na
Comunidade, a mobilização de óleo vegetal, tendo em
vista fornecimentos aos beneficiários indicados no anexo,

em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE)
n ? 2200/87 e com as condições constantes do anexo. A

atribuição dos fornecimentos é efectuada por via de
concurso .

O fornecimento diz respeito à mobilização de óleo vegetal
produzido na Comunidade. A mobilização não pode dizer
respeito a um produto fabricado e/ou acondicionado sob o
regime do aperfeiçoamento activo.
Para cada um dos lotes referidos no anexo, as propostas
dizem respeito a óleo de colza ou a óleo de girassol . As
propostas só são admissíveis se se indicar de forma precisa
o tipo de óleo a que dizem respeito.
Relativamente ao lote A, em derrogação do n ? 3 alínea d),
do artigo 7° do Regulamento (CEE) n? 2200/87, a
proposta pode indicar dois portos de embarque não
necessariamente pertencentes à mesma zona portuária.
Considera-se que o adjudicatário tomou conhecimento da
totalidade das condições gerais e especiais aplicáveis e as
aceitou. Qualquer outra condição ou reserva contida na
sua proposta é considerada como não escrita.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no 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 17 de Março de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 166 de 5. 7. 1996, p. 1 .
(2) JO n? L 204 de 25. 7. 1987, p. 1 .

h) JO n? L 81 de 28. 3. 1991 , p. 108.
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ANEXO

LOTE A

1 . Acções n ?s ('): 131 /96 (Al ); 132/96 (A2); 133/96 (A3); 136/96 (A4); 134/96 (A5) e 137/96 (A6)
2. Programa: 1996

3. Beneficiário (2): PAM (World Food Programme), via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma [tel .: (39
- 6)57 971 ; telex: 626675 WFP I]
4. Representante do beneficiário: a designar pelo beneficiário
5. Local ou pais de destino: lote Al : Nicaragua; lote A2: Honduras; lote A3 : Guatemala; lote A4: Bolívia;
lote A5: Madagáscar e lote A6 : Ruanda

6. Produto a mobilizar: óleo vegetal: óleo de colza refinado ou óleo de girassol refinado

7. Características e qualidade da mercadoria (3) Q (8): ver JO n ? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [ponto
III.A.1.a) ou b)]
8 . Quantidade total (toneladas liquidas): 1 257

9. Número de lotes: 1 em 6 partes (lote Al : 483 toneladas; lote A2: 153 toneladas; lote A3: 200 toneladas;
lote A4: 262 toneladas; lote A5: 65 toneladas e lote A6: 94 toneladas)
10. Acondicionamento e marcação ('): ver JO n ? 267 de 13. 9. 1996, p. 1 (pontos 10.4 A, B e C2) ver JO
n ? C 114 de 29 . 4. 1991 , p. 1 (ponto IIIA.3)
Língua a utilizar na rotulagem : lotes Al a A4: espanhol ; lotes A5 e A6: francês ;

11 . Modo de mobilização do produto: mobilização de óleo vegetal refinado produzido na Comunidade. A
mobilização não pode dizer respeito a um produto fabricado e/ou acondicionado sob o regime do aper
feiçoamento activo .

12. Estadio de entrega: entregue no porto de embarque (10)
13 . Porto de embarque: —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário: —
15. Porto de desembarque: —

16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque: —
17. Período de colocação à disposição no porto de embarque: de 28 . 4 a 18 . 5. 1997
18 . Data limite para o fornecimento: —

19. Processo para determinar as despesas de fornecimento: concurso
20 . Data do final do prazo para a apresentação das propostas: 1 . 4 . 1997, às 12 horas (hora de
Bruxelas)
21 . Em caso de segundo concurso:

a) Data limite do prazo de submissão: 15. 4. 1997 às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque: de 12. 5 a 1 . 6. 1997
c) Data limite para o fornecimento: —
22. Montante da garantia do concurso: 15 ecus por tonelada

23. Montante da garantia de entrega: 10 % do montante da proposta expressa em ecus
24. Endereço para o envio das propostas e das garantias do concurso ('):
Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment « Loi 130 », bureau 7/46,
Rue de la Loi/Wetstraat 200 , B - 1 049 Bruxelles/Brussel

telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (exclusivamente)

25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatário (4): —

N ? L 76/3
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LOTES B e C

1 . Acções n?s ('): 130/96 (B); 138/96 (C)
2. Programa: 1996

3. Beneficiário (2): PAM (World Food Programme), via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma [tel.: (39-6)
57 971 ; telex: 626675 WFP I]

4. Representante do beneficiário: B: Attn WFP Representative, 1191 Corniche El Nil, Boulak, Cairo;
C: WFP Yemen, Attn Country Director, Khorashi Bldg, Siteen Street, Sana'a
5. Local ou pais de destino ('): B: Egipto; C: Iémen
6. Produto a mobilizar: óleo vegetal; óleo de colza refinado ou óleo de girassol refinado

7. Características e qualidade da mercadoria (3) (^ (s): ver JO n ? C 114 de 29 . 4. 1991 , p. 1 . [ponto
III . A. 1 . a) ou b)]
8 . Quantidade total (toneladas liquidas): 487

9. Número de lotes: 2 (lote B: 250 toneladas; lote C: 237 toneladas)
10. Acondicionamento e marcação (*) f): ver JO n ? C 267 de 13. 9. 1996, p. 1 (pontos 10.4 A, B e C.2)
ver JO n ? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (ponto III. A. 3)
Língua a utilizar na rotulagem: inglês
1 1 . Modo de mobilização do produto: mobilização de óleo vegetal refinado produzido na Comunidade. A
mobilização não pode dizer respeito a um produto fabricado e/ou acondicionado sob o regime do aper
feiçoamento activo

12. Estádio de entrega: entregue no porto de desembarque, desembarcado
13 . Porto de embarque: —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário: —
15. Porto de desembarque: B : Alexandria; C: Hodeidah

16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque: —
17. Período de colocação à disposição no porto de embarque, no caso da atribuição do forneci
mento ocorrer no estádio porto de embarque: de 28 . 4 a 11 . 5. 1997
18 . Data limite para o fornecimento: 1 . 6. 1997
19. Processo para determinar as despesas de fornecimento: concurso
20 . Data do final do prazo para a apresentação das propostas: 1 . 4. 1 997, às 1 2 horas (hora de Bruxe
las)

21 . Em caso de segundo concurso:

a) Data limite do prazo de submissão: 15. 4. 1997, às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque, no caso da atribuição do fornecimento
ocorrer no estádio porto de embarque: de 12 a 25 . 5. 1997
c) Data limite para o fornecimento: 15. 6. 1997
22. Montante da garantia do concurso: 15 ecus por tonelada

23. Montante da garantia de entrega: 10 % do montante da proposta expressa em ecus
24. Endereço para o envio das propostas e das garantias do concurso ('):
Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment « Loi 130 », bureau 7/46,
Rue de la Loi/Wetstraat 200 , B - 1 049 Bruxelles/Brussel

telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (exclusivamente)

25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatário (4): —
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Notas:

(') O número de acção deve ser incluído em toda a correspondência.
(2) O adjudicatário contactará o beneficiário, o mais rapidamente possível, com vista a determinar os docu
mentos de expedição necessários .

(3) O adjudicatário apresentará ao beneficiário um certificado passado por uma instância oficial e que
comprove que, para o produto a entregar, não foram ultrapassadas, no Estado-membro em causa, as
normas em vigor relativas à radiação nuclear. O certificado de radioactividade deve indicar o teor de césio
134 e 137 e de iodo 131 .

(4) O disposto no n? 3, alínea g), do artigo 7° do Regulamento (CEE) n ? 2200/87 não se aplica à apresenta
ção das propostas.

(5) Delegação da Comissão a contactar pelo adjudicatário: ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 33.
(6) Em derrogação do JO n? C 1 14, o ponto IIIA.3.c) passa a ter a seguinte redacção: «A menção "Comuni
dade Europeia"».
Ç) O adjudicatário transmite ao beneficiário ou seu representante, aquando da entrega, um certificado sanitá
rio .

(") As propostas só são admissíveis se se indicar de forma precisa o tipo de óleo a que dizem respeito.
(9) A franquia de detenção dos contentores deve ser de 15 dias no mínimo.
( 10) Em derrogação do n ? 3, alínea d), do artigo 7? do Regulamento (CEE) n ? 2200/87, a proposta pode
indicar dois portos de embarque não necessariamente pertencentes à mesma zona portuária.

N ? L 76/ 5

N? L 76/6
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REGULAMENTO (CE) N? 489/97 DA COMISSÃO
de 17 de Março de 1997

que fixa as regras de execução relativas às medidas específicas decididas a favor
dos departamentos franceses ultramarinos nos sectores das frutas e produtos
hortícolas frescos, das plantas e das flores
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

dades que se comprometam a respeitar certas disciplinas
permitirá uma gestão satisfatória do regime de abasteci
mento ;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3763/91 do
Conselho, de 16 de Dezembro de 1991 , que estabelece

medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor dos departamentos franceses ultramari
nos ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n ? 2598 /95 (2), e, nomeadamente, o n ? 4 do
seu artigo 13 ? e o seu artigo 16 ?,

Considerando que o artigo 13 ? do Regulamento (CEE)
n ? 3763/91 instaurou uma ajuda ao abastecimento do
mercado regional dos departamentos franceses ultrama
rinos em frutas, produtos hortícolas, flores e plantas vivas,
bem como uma ajuda à produção de baunilha verde e

uma ajuda à produção de óleos essenciais de gerânio e
vetiver; que é necessário adoptar as respectivas regras de
execução;

Considerando que, no que diz respeito, em primeiro
lugar, à ajuda à produção de baunilha verde, de um
montante de 6,04 ecus por quilograma, e, em segundo
lugar, à ajuda à produção de óleos essenciais de gerânio e
de vetiver, de um montante de 44,68 ecus por quilograma,
um mecanismo de aprovação, no primeiro caso, dos

preparadores de baunilha seca ou de extractos de baunilha
e, no segundo caso, dos organismos locais de recolha e
comercialização que se comprometam nomeadamente a
pagar a totalidade das ajudas aos produtores beneficiários
e a satisfazer as exigências dos controlos requeridos
permite assegurar, no âmbito das estruturas de comerciali
zação existentes, uma aplicação satisfatória dessas medidas;

que as quantidades fixadas nos n ?s 2 e 3 do artigo 13 ? já
referido constituem limites que, segundo as últimas esti
mativas comunicadas pelas autoridades francesas, não
serão alcançados a médio prazo; que, numa preocupação
de boa gestão, atendendo às necessidades das regiões
ultraperiféricas em causa, é indicado utilizar as disponibi
lidades correspondentes para a aplicação do regime de
abastecimento dos mercados regionais atrás referido;

Considerando que, em aplicação das disposições do artigo

13? já referido, a ajuda ao abastecimento do mercado
regional dos departamentos franceses ultramarinos deve

Considerando que, por razões de simplificação legislativa,
é conveniente incluir, no texto do presente regulamento,

ser fixada, numa base forfetária, em função do seu valor

as disposições adoptadas para a execução do regime de
ajuda à comercialização, no âmbito de contratos de
campanha, previsto pelo artigo 15? do Regulamento (CEE)

médio, para cada um dos produtos a determinar e
no âmbito de quantidades anuais estabelecidas por cate
goria de produtos; que é conveniente, por um lado, esta
belecer a lista dos produtos elegíveis para a ajuda em
função das necessidades de abastecimento dos mercados

n ? 3763/91 ; que é, pois, conveniente retomar as disposi
ções do título III do Regulamento (CEE) n ? 667/92 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo

regionais e, por outro, estabelecer as categorias com base

Regulamento (CE) n ? 1363/95 (4), e revogar este último

no valor médio dos produtos abrangidos e, por fim, fixar
uma quantidade máxima para o conjunto dos departa
mentos franceses ultramarinos prevendo uma repartição
das quantidades a cargo das autoridades nacionais para

regulamento;

permitir uma melhor adaptação das disponibilidades às
necessidades regionais; que essa mesma exigência autoriza
o fornecimento de produtos num departamento francês
ultramarino diferente daquele em que o produto foi
colhido;

Considerando que é conveniente adoptar regras especí
ficas para assegurar o controlo das quantidades fixadas,
bem como o respeito das condições a que está sujeita a
concessão da ajuda; que, para esse efeito, a aprovação dos
operadores co-signatários dos contratos de fornecimento,

Considerando que, no que diz respeito a esta última
medida, é necessário definir a noção de contrato de

campanha e especificar a base para o cálculo do montante
da ajuda, fixado em 10 % do valor da produção comercia
lizada, entregue na zona de destino, pelo artigo 15? refe
rido e em 13 % em caso de aplicação do seu n ? 4; que é
ainda necessário prever o mecanismo de repartição das
quantidades que beneficiam da ajuda em caso de supera
ção dos limites previstos nesse artigo;

Considerando que as disposições finais aplicáveis ao
conjunto dessas medidas, nomeadamente em matéria de
controlo e de comunicação, devem ser incluídas num

dos sectores da distriuição, da restauração e das colectivi

capítulo final;

(') JO n ? L 356 de 24. 12. 1991 , p. 1 .

(3) JO n ? L 71 de 18 . 3 . 1992, p. 13 .
4 JO n ? L 132 de 16. 6. 1995, p. 8 .

h) JO n? L 267 de 9. 11 . 1995, p. 5.
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Considerando que os elementos essenciais das ajudas a

produção de baunilha verde e de óleos essenciais de
gerânio e de vetiver foram adoptados pelo novo artigo 13 ?,
n ?s 2 e 3, do Regulamento (CEE) n ? 3763/91 , que entrou
em vigor em Novembro de 1995; que, em consequência, é
necessário prever o seu pagamento a título de 1996
segundo as condições específicas transitórias determinadas
pelas autoridades francesas;
Considerando que, para assegurar a gestão do conjunto
das medidas por ano civil, é conveniente prever, salvo
derrogação específica, uma aplicação das disposições do
presente regulamento a partir de 1 de Janeiro de 1997;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer conjunto
do Comité de gestão das frutas e produtos hortícolas e do
Comité de gestão das plantas vivas e dos produtos da flori
cultura,

3 . A ajuda sera paga no limite das quantidades anuais
fixadas na parte 1 do anexo I por categoria de produtos .

As autoridades competentes determinarão em cada depar
tamento francês ultramarino os produtos, bem como as
quantidades dos mesmos, que podem beneficiar da ajuda .
Adaptarão esta repartição em função das necessidades
específicas e das quantidades disponíveis.
4. Quando as necessidades de abastecimento para um
ou mais produtos o justificarem, as autoridades compe
tentes concederão a ajuda para o fornecimento num

departamento francês ultramarino que não aquele em que
o produto tenha sido colhido.

Artigo 3 ?
1.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

CAPÍTULO I

Ajuda ao abastecimento do mercado regional
Artigo 1 ?

As frutas e produtos hortícolas frescos, excluindo as
bananas plátanos do código NC 0803 00 11 , as flores e as
plantas vivas dos capítulos 6, 7 e 8 da Nomenclatura
Combinada, as pimentas e os pimentos do código
NC 0904 e as especiarias do código NC 0910, destinados
ao abastecimento do mercado dos departamentos fran
ceses ultramarinos beneficiarão da ajuda prevista no
artigo 13 ? do Regulamento (CEE) n ? 3763/91 , nas condi
ções do presente capítulo.
Artigo 2?
1 . A ajuda será paga aos produtores referidos no artigo
3 ? relativamente aos produtos indicados no anexo I, clas
sificados nas três categorias A, B e C :

a) Conformes às normas estabelecidas em aplicação do
título I do Regulamento (CE) n ? 2200/96 da Comis
são (') no que respeita às frutas e produtos hortícolas
ou, na ausência de tais normas para o produto conside
rado, conformes às especificações de qualidade
previstas nos contratos de fornecimento adiante referi
dos; no entanto, não ficam excluídos os produtos que
apresentam características específicas ligadas às condi
ções de produção tropicais;

b) Que sejam objecto de contratos de fornecimento entre
os tipos de operadores mencionados no artigo 3 ?, pela
duração de um ou vários períodos de comercialização,
concluídos antes do início dos mesmos ou antes de

uma data fixada pelas autoridades competentes.

N ? L 76/7

Os contratos de fornecimento são concluídos entre,

por um lado, produtores individuais ou agrupamentos de
produtores e, por outro lado, operadores do sector da
distribuição, empresas do sector da restauração ou colecti
vidades estabelecidas na região de produção, aprovadas
pelas autoridades nacionais, sem prejuízo da aplicação do
n ? 4 do artigo 2?

O acréscimo da ajuda previsto no n? 1 , sexto parágrafo,
do artigo 13 ? do Regulamento (CEE) n ? 3763/91 aplica-se
no âmbito de contratos celebrados por organizações de
produtores reconhecidas em aplicação do artigo 1 1 ? do
Regulamento (CE) n ? 2200/96 ou por agrupamentos de
produtores reconhecidos a título do Regulamento (CEE)
n ? 1360/78 do Conselho (2), com operadores do sector da
distribuição ou empresas do sector da restauração ou das
colectividades .

2. As autoridades nacionais concedem a aprovação aos
operadores ou empresas dos sectores da distribuição e da
restauração e às colectividades mencionados no n ? 1 e a

pedido dos mesmos, desde que estas se comprometam por
escrito :

a) A abastecer o mercado regional com os produtos
abrangidos pelos contratos de fornecimento;
b) A manter uma contabilidade específica para a execução
dos contratos de fornecimento;

c) A comunicar, a pedido dos serviços competentes, todos
os documentos comprovativos e os documentos rela
tivos à execução dos contratos e ao respeito dos
compromissos subscritos a título do presente regula
mento .

Artigo 4 ?

1 . Os produtores que desejam beneficiar do regime de
ajuda enviarão aos serviços designados pelas autoridades
competentes, antes de uma data determinada por estas,

2.
Os montantes de ajuda aplicáveis para cada categoria
de produtos são fixados no anexo II .

uma declaração acompanhada da cópia do contrato ou de
um pré-contrato de fornecimento referido no n ? 1 do
artigo 3 ?, que inclua, no mínimo, os seguintes elementos:

(') JO n ? L 29 de 7. 2. 1996, p. 3 .

(2) JO n ? L 166 de 23 . 6. 1978 , p . 1 .
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num prazo máximo de um mes a contar do paga
mento da ajuda pelos serviços competentes,

— designação precisa do ou dos produtos abrangidos pelo
contrato de fornecimento,

— a manter uma contabilidade distinta para as tran

sacções relativas à aplicação do presente artigo,

— indicação das quantidades a fornecer durante o ou os
períodos de comercialização,

— a permitir todos os controlos exigidos pelos
serviços competentes e a comunicar todas as infor

— calendario previsional dos fornecimentos.

mações relativas à aplicação do presente artigo.

2. As autoridades competentes podem fixar uma quan
tidade mínima para todos os pedidos de ajuda. Sempre
que as quantidades globais resultantes das declarações

Artigo 7?

acima mencionadas ultrapassem, relativamente a uma ou
várias categorias de produtos, as quantidades que podem
beneficiar da ajuda, as autoridades competentes podem
fixar, para esta ou estas categorias de produtos, uma
percentagem que represente a parte do contrato de forne
cimento para a qual pode ser apresentado um pedido de
ajuda.

de vetiver dos códigos NC 3301 21 e NC 3301 26,
prevista no n ? 3 do artigo 13 ? do Regulamento (CEE)
n? 3763/91 , será paga aos produtores por intermédio de
organismos locais de recolha e de comercialização apro
vados pelas autoridades competentes .

Artigo 5 ?

Sempre que as quantidades para as quais é pedida a ajuda
ultrapassem as quantidades máximas fixadas para um
produto ou uma categoria de produtos, as autoridades
competentes fixarão um coeficiente de redução a aplicar a
todos os pedidos de ajuda relativos a esse produto ou a
essa categoria de produtos.

CAPÍTULO II

1.

A ajuda à produção de óleos essenciais de gerânio e

A ajuda será paga relativamente aos produtos acabados
obtidos em conformidade com os processos técnicos de
fabrico reconhecidos e que apresentem as características
técnicas publicadas pelas autoridades competentes.

2.

As autoridades competentes concedem a aprovação

aos organismos mencionados no n ? 1 estabelecidos na

região de produção que se comprometam por escrito:
a) A pagar aos produtores a totalidade do montante de
44,68 ecus por quilograma de óleos essenciais de
gerânio e de vetiver, em execução de um ou vários
contratos de entrega, num prazo máximo de um mês a
contar do pagamento da ajuda pelos serviços compe
tentes ;

Ajuda a produção de baunilha verde e de oleos
essenciais de gerânio e de vetiver

b) A manter uma contabilidade distinta para as transac
ções relativas à aplicação do presente artigo;

c) A permitir todos os controlos exigidos pelos serviços
Artigo 6?

1 . A ajuda à produção de baunilha verde do código
NC ex 0905 destinada à produção de baunilha seca
(escura) ou de extractos de baunilha, prevista no n ? 2 do
artigo 13 ? do Regulamento (CEE) n? 3763/91 , é paga ao
produtor de baunilha verde por intermédio de prepara
dores aprovados pelas autoridades competentes.

Caso seja necessário para a aplicação da medida, essas
autoridades especificarão as características técnicas da
baunilha verde cuja produção beneficia da ajuda.
2. As autoridades competentes concedem a sua aprova
ção aos preparadores estabelecidos na região de produção
que :

a) Tenham instalações/equipamentos adaptados à prepa
ração de baunilha seca (escura) ou de extractos de
baunilha;

b) Se comprometam por escrito:

— a pagar a totalidade do montante de 6,04 ecus por
quilograma ao produtor de baunilha verde em
execução de um ou vários contratos de entrega

competentes e a comunicar todas as informações rela

tivas à aplicação do presente artigo.
Artigo 8?

1 . Sempre que as quantidades que são objecto de
pedidos de ajuda, a título do artigo 6? ou do artigo 7?,
ultrapassem as quantidades anuais fixadas na parte 2 do
anexo I, as autoridades competentes fixarão uma percen
tagem de redução a aplicar a cada pedido .
2. As autoridades competentes adoptarão as modali
dades administrativas complementares necessárias à apli
cação dos artigos 6? e 7?, nomeadamente em matéria de
apresentação dos pedidos de ajuda, e realizarão os
controlos necessários junto dos produtores de baunilha
verde, dos preparadores de baunilha seca ou de extractos

de baunilha, dos produtores de óleos essenciais de gerânio
e de vetiver, bem como dos organismos de recolha e de
comercialização dos mesmos .

Podem nomeadamente subordinar o pagamento da ajuda

à apresentação de notas de entrega co-assinadas pelo
produtor e, conforme o caso, pelos preparadores ou os
organismos de recolha ou comercialização aprovados.
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produto no mes seguinte ao termo do período de comer
cialização.

Ajuda à comercialização no âmbito de contratos de
campanha

Artigo 9?
1.
Para efeitos do artigo 15? do Regulamento (CEE)
n ? 3763/91 , entende-se por «contrato de campanha» o
contrato pelo qual um operador, pessoa singular ou colec
tiva, estabelecido no resto da Comunidade, fora dos depar
tamentos ultramarinos, se compromete, antes do início do

período de comercialização do ou dos produtos em causa,
a comprar a totalidade ou parte da produção de um
produtor individual, associação ou união de produtores
dos departamentos franceses ultramarinos, tendo em vista
a sua comercialização fora desses departamentos.

2. O operador que pretenda apresentar um pedido de
ajuda deve enviar o contrato de campanha ao serviço
competente francês antes do início do período de comer
cialização do ou dos produtos em causa.
O contrato incluirá, no mínimo, os seguintes elementos:
a) Firma das partes contratantes e local de estabeleci

Na medida em que tal seja necessário para a gestão do
regime de ajuda, os serviços competentes podem deter
minar períodos ou campanhas de comercialização por
produto.

6. Sempre que, para um dado produto e departamento
ultramarino, as quantidades relativamente às quais é
pedida a ajuda superem o volume de 3 000 toneladas
fixado no artigo 15? do Regulamento (CEE) n ? 3763/91
ou, no que diz respeito aos melões do código
NC ex 0807 10 90, o limite previsto no n ? 5 da disposi
ção referida, as autoridades nacionais determinarão uma

percentagem uniforme de redução a aplicar a todos os
pedidos de ajuda.

7. O complemento de ajuda previsto no n ? 4 do artigo
15? do Regulamento (CEE) n ? 3763/91 será pago
mediante apresentação de compromissos subscritos pelos
parceiros segundo os quais estes colocarão em comum os
conhecimentos e as competências necessários à realização
do objectivo da empresa comum, durante um período
mínimo de três anos. Este compromissos incluem uma
cláusula de proibição de rescisão antes do termo do refe
rido período de três anos.

mento ;

b) Designação do ou dos produtos;
c) Quantidades em causa;

Em caso de incumprimento dos compromissos supracita
dos, o comprador não pode apresentar pedidos de ajuda a
título da campanha de comercialização em causa.

d) Duração do compromisso;
CAPÍTULO IV

e) Calendário de comercialização;
f) Modo de acondicionamento e dados relativos ao trans
porte (condições e custos);

Disposições gerais

g) Estádio exacto de entrega.
3 . Os serviços competentes examinarão a conformidade
dos contratos com o disposto no artigo 15? do Regula
mento (CEE) n ? 3763/91 e no presente regulamento.
Assegurar-se-ão nomeadamente de que os referidos
contratos incluem todas as indicações mencionadas no
n? 2.

Os serviços competentes informarão, se for caso disso, o
operador da aplicação do disposto no n ? 6.
4.
Para a determinação do montante da ajuda, o valor
da produção comercializada, colocada na zona de destino,
será avaliado com base no contrato de campanha, em
documentos específicos de transporte e em todos os docu
mentos comprovativos apresentados para fundamentar o
pedido de pagamento.

O valor da produção comercializada a tomar em conside
ração é o da entrega no primeiro porto ou aeroporto de
desembarque .
Os serviços podem solicitar qualquer informação ou docu
mento comprovativo complementar útil para determinar o
montante da ajuda.

5. O pedido de ajuda será apresentado pelo comprador
que subscreveu o compromisso de comercialização do

Artigo 10?
1 . Os pedidos relativos à ajuda ao abastecimento do
mercado local objecto do capítulo I, à ajuda à produção

objecto de capítulo II e à ajuda à comercialização objecto
do capítulo III saerão apresentados aos serviços desi
gnados pelas autoridades francesas, em conformidade com
os modelos estabelecidos por estas últimas, durante o ou
os períodos por elas determinados.
2.

Os pedidos serão acompanhados das facturas e de

qualquer outro documento comprovativo respeitantes às
acções levadas a cabo, nomeadamente da referência dos

contratos de fornecimento para as ajudas que são objecto
dos capítulos I e III.
3.

Os serviços competentes, após verificação dos

pedidos de ajuda e dos respectivos documentos comprova
tivos, pagarão a ajuda determinada em aplicação dos capí
tulos I, II e III nos dois meses seguintes ao termo do
período de apresentação dos pedidos referido no n ? 1 .
Artigo 11 ?

1 . As autoridades nacionais adoptarão todas as medidas
necessárias para se assegurarem do respeito das condições
a que está subordinada a concessão das ajudas previstas
nos artigos 13 ? e 15? do Regulamento (CEE) n ? 3763/91 .
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Para esse efeito, efectuarão controlos no local por amos
tragem incidente num número de pedidos de ajuda que
represente pelo menos 20 % das quantidades e 10 % dos

ção dos artigos 13? a 15? do Regulamento (CEE)

beneficiários . Procederão nomeadamente à retirada das

Artigo 13 ?

aprovações referidas no n ? 2 do artigo 3 ?, no n ? 2 do
artigo 6? e no n ? 2 do artigo 7? quando os compromissos
que as condicionam não são satisfeitos. Podem suspender
o pagamento das ajudas em função da gravidade das irre
gularidades constatadas.

n ? 3763 /91 .

Para efeitos dos n ?s 2 e 3 do artigo 13 ? do Regulamento
(CEE) n? 3763/91 , os pedidos de ajuda a título do ano de
1996 serão apresentados junto dos serviços designados
pelas autoridades competentes nas condições por estas
decididas.

2.
Em caso de pagamento indevido de uma ajuda, os
serviços competentes procederão à recuperação dos
montantes pagos, acrescidos de um juro calculado em
função do prazo decorrido entre o pagamento e o reem
bolso do indevido pelo beneficiário.
Quando o indevido resultar de declarações falsas, de docu

mentos falsos ou de negligência grave do beneficiário, será
aplicada uma penalização igual ao montante indevido
acrescido de um juro calculado em conformidade com o
parágrafo anterior.

A taxa de juro é a aplicada pelo Fundo Europeu de
Cooperação Monetária às suas operações em ecus, publi
cada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, série
C, em vigor à data do pagamento indevido e acrescida de
três pontos percentuais.
3 . Os montantes recuperados serão pagos aos orga
nismos ou serviços pagadores e por estes deduzidos das
despesas financiadas pelo Fundo Europeu de Orientação e
Garantia Agrícola.

Artigo 12 ?

A França comunicará à Comissão, no prazo de três meses
a contar da data de entrada em vigor do presente regula
mento, as normas complementares adoptadas para aplica

A ajuda será paga mediante apresentação de prova sufi
ciente perante as autoridades competentes de que os
produtos que dão direito à ajuda foram efectivamente,
consoante os casos, colhidos e destinados à produção de
baunilha seca (escura) ou de extractos de baunilha ou
fabricados em conformidade com os processos técnicos
em uso e recolhidos pelos organismos encarregados da sua
comercialização.

As autoridades competentes certificar-se-ão, através de
controlos adequados, da veracidade e exactidão dos
pedidos de ajuda e dos documentos comprovativos apre
sentados .

Artigo 14 ?

É revogado o Regulamento (CEE) n? 667/92.
Artigo 15 ?
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

É aplicável com efeitos desde 1 de Janeiro de 1997, com
excepção do artigo 14?, aplicável a partir da sua entrada
em vigor.

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Março de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I

1 . Produtos referidos no n? 1 do artigo 2? Quantidades máximas referidas no n? 3 do artigo 2°
Categoria A
Produtos

Código NC
0701

ex 0706 10
ex 0707

0709 90 90

Batatas

Cenouras

Pepinos

10 350

Chuchus

0803 00 11

Plátanos

0804 30

Ananases

0807 11 00

Melancias

ex 0603

Quantidades

(toneladas)

\

Flores tropicais (antúrio standard, alpina, helicónia)

6 600 000

(unidades)

Categoria B
Produtos

Código NC
0702

Tomates

ex 0703 10

Cebolas

ex 0704

Couves

ex 0705

Alfaces

0709 30 00

Saladas, excepto alfaces
Beringelas

0714 20 10

Batatas-doces

0709 90 10

Quantidades

ex 0714 90 11

Inhames, taro

12 400

ex 0714 90 19

Inhames, taro

(toneladas)

ex 0709 90 90
0804 40

ex 0804 50 00
ex 0805

Abóbora de coroa
Abacates

Mangas
Citrinos (laranjas, mandarinas, limões e limas , toranjas)

0807 19 00

Melões

0807 20 00

Papaias

ex 0810 90 30

Lechias

Categoria C
Produtos

Código NC
0703 20

0708 20
ex 0710 30 10
0810 10

Alho

Feijões
Curcuma

Morangos

ex 0810 90 40

Maracujás, granadilha

ex 0810 90 85

Rambutan

ex 0603 10

Quantidades

375

(toneladas)

Flores tropicais (antúrio híbrido, orquídeas, cana-da-índia
pendula)

0603 10 11

Rosas

0603 10 51

Rosas

500 000

(unidades)
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2. Quantidades máximas referidas no artigo 8 ?

Produtos

Código NC

Quantidades

(kg)

Baunilha verde

45 000

3301 21

Óleo essencial de gerânio

12 500

3301 26

Óleo essencial de vetiver

2 500

ex 0905
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ANEXO II

Montantes das ajudas referidas no n ? 2 do artigo 2? e das ajudas acrescidas referidas no n? 1 , segundo parágrafo, do artigo 3?
Categoria A
Produtos

Código NC
0701

Batatas

ex

0706 10

Cenouras

ex

070 7

Pepinos

0709 90 9 0

Chuchus

0803 00 1 1

Plátanos

0804 30

Ananases

0807 1 1 0 0

Melancias

0603

Flores tropicais (antúrio standard, alpina, helicónia)

ex

Ajuda

Ajuda acrescida

referida no artigo 2".

referida no artigo 3°

0,15 ecus/kg

0,1575 ecus/kg

0,15 ecus/unidade

0,1575 ecus/unidade

\
\

l

l
Categoria B
Produtos

Código NC
0702

Tomates

ex

0703 10

Cebolas

ex

0704

Couves

0705

Alfaces

0709 90 1 ()

0709 30 0 (

Saladas, excepto alfaces
Beringelas

0714 20 1 (

Batatas-doces

ex

ex

0714 90 1

ex

0714 90 li

ex

0709 90 9(
0804 40

I
'I
I

Ajuda acrescida

referida no artigo 3 ?

0,23 ecus/kg

0,2415 ecus/kg

Ajuda
referida no artigo 2?

Ajuda acrescida
referida no artigo 3 ?

0,30 ecus/kg

0,3150 ecus/kg

0,30 ecus/unidade

0,3150 ecus/unidade

Inhames, taro
Inhames , taro
Abóbora de coroa
Abacates

ex

0804 50 0 (

ex

0805

Mangas
Citrinos (laranjas, mandarinas , limões e limas , toranjas)

0807 19 OC

Melões

0807 20 0 (

Papaias

0810 90 3 (

Lechias

ex

Ajuda

referida no artigo 2?

I

I
Categoria C

Produtos

Código NC
0703 20

0708 20

Alho

Feijões

ex 0710 30 10

Curcuma

0810 10

Morangos

ex 0810 90 40

Maracujás, granadilha

ex 0810 90 85

Rambutan

ex 0603 10

I

Flores tropicais (antúrio híbrido, orquídeas, cana-da-índia
pendula)

0603 10 11

Rosas

0603 10 51

Rosas

N ? L 76/ 14

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

18 . 3 . 97

REGULAMENTO (CE) N ? 490/97 DA COMISSÃO
de 17 de Março de 1997

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

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 ? 486/97,

nização comum de mercado no sector dos cereais ('), com
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?,

Artigo 1 ?
Os anexos I e II do Regulamento (CE) n ? 486/97 são
substituídos pelos anexos I e II do presente regulamento .

Considerando que os direitos de importação no sector dos
cereais foram fixados pelo Regulamento (CE) n ? 486/97

Artigo 2 ?

da Comissão (4);

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

O presente regulamento entra em vigor em 18 de Março

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

de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Março de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
í1)
P)
(*)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
126 de 24. 5. 1996, p. 37.
161 de 29. 6. 1996, p. 125.
75 de 15. 3. 1997, p. 41 .
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ANEXO I

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

Designação da mercadoria

Código NC

Direito de importação
por via terrestre, fluvial ou
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

1001 10 00

Trigo duro (')

17,96

7,96

1001 90 91

Trigo mole, para sementeira

30,73

20,73

1001 90 99

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

30,73

20,73

de qualidade média

35,74

25,74

de qualidade baixa

60,53

50,53

1002 00 00

Centeio

66,39

56,39

1003 00 10

Cevada, para sementeira

66,39

56,39

1003 00 90

Cevada, com exclusão de cevada para sementeira C)

66,39

56,39

1005 10 90

Milho para sementeira, com exclusão do híbrido

73,81

63,81

1005 90 00

Milho, com exclusão do milho para sementeira (3)

73,81

63,81

66,39

56,39

1007 00 90

Sorgo de grão, com exclusão do híbrido destinado a
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 Atlântico 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 .
(') 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

(em 14 de Março de 1997)

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

HAD2

US barley 2

1 29,43

133,81

120,37

104,37

172,43 (')

124,00 0

30,21

20,84

9,50

12,21

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

Prémio relativo aos Grandes Lagos (ecus/t)

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Fretes/despesas: Golfo do México-Roterdão: 12,90 ecus/t, Grandes Lagos-Roterdão: 24,23 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? 491 /97 DA COMISSÃO
de 17 de Março de 1997

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? 2375/96 (2), e, nomea
damente, o n ? 1 do seu artigo 4?,

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 :

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 (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1 50/95 (4), e,
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 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.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 18 de Março
de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Março de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
O JO n? L 325 de 14. 12. 1996, p. 5.
(3) 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 17 de Março de 1997, que estabelece os valores forfetários
de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos
hortícolas

(ECU/100 kg)
Código NC

0702 00 15

0707 00 15

Código

Valor forfetário

países terceiros (')

de importação

204

64,6

212

95,7

624

117,4

999

92,6

052

128,0

999

128,0

0709 10 10

220

121,3

999

121,3

0709 90 73

052

111,9

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

0805 30 20

0808 10 51 , 0808 10 53 , 0808 10 59

0808 20 31

204

85,7

999

98,8

052

56,9

204

43,9

212

46,1

448

22,9

600

41,1

624

49,1

999

43,3

052

54,6

600

73,6

999

64,1

060

66,2

388

106,0

400

100,3

404

101,6

508

87,1

512

89,7

524

80,1

528

98,7

999

91,2

039

97,7

388

64,9

400

83,3

512

67,1

528

69,2

999

76,4

(') Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n? 68/96 da Comissão (JO n? L 14 de 19. 1 . 1996, p. 6).
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 18 de Dezembro de 1996

relativa às condições impostas ao segundo operador de serviços de radiotelefonia
GSM em Espanha
(Apenas faz fé o texto em língua espanhola)

(97/ 18 l /CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

sito não se aplica ao operador publico, a Telefónica
de Espana.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o n ? 3 do seu artigo 90 ?,
A empresa e os serviços em causa

Após ter notificado, por ofício de 23 de Abril de 1996, as
autoridades espanholas e, por ofício de 30 de Maio de
1996, a Telefónica de Espana SA, para apresentarem as
suas observações sobre as objecções da Comissão quanto

(2)

A Telefónica de Espana é uma empresa pública

ao pagamento inicial imposto à Airtel Móvil SA,

espanhola para efeitos do artigo 2? da Directiva
80/723/CEE da Comissão, de 25 de Junho de 1980 ,
relativa à transparência das relações financeiras
entre os Estados-membros e as empresas públi

Considerando o seguinte:

cas (2).

O Governo espanhol tem uma influencia decisiva
OS FACTOS

A medida nacional em causa

(1 )

O Governo espanhol impôs um pagamento inicial
para a atribuição de uma segunda licença relativa à
criação e exploração, no território espanhol, de uma
rede para o fornecimento de um serviço público de
radiotelefonia móvel com base num sistema digital

paneuropeu, GSM (global system for mobile
communications) («serviço GSM»).

Este requisito baseia-se no disposto no n ? 4 do
artigo 9 ? (Bases) e no artigo 16? do caderno de
encargos aprovado por despacho ministerial
( Orden ) de 26 de Setembro de 1994 ('). Este requi
(') BOE n ? 231 de 27. 9. 1994, p. 29778 .

sobre a Telefónica de Espana pelos três motivos a
seguir referidos:
i) O Estado espanhol é o accionista mais impor
tante da Telefónica de Espana. Aquando do
início do presente processo pela Comissão, o
Estado espanhol tinha 31,8 % do capital social
da empresa, tendo actualmente 21,16 % . As
restantes acções são divididas entre aproximada
mente 300 000 accionistas;

ii) O Governo espanhol dispõe do direito de desi
gnar um representante com direito de veto em
relação às decisões tomadas pelo conselho de
administração da Telefónica de Espana . Nos
termos do n ? 9 do artigo 2? do decreto-lei real

( Real Decreto-Ley) 6/ 1996 de 7 de Junho de
1996 (3), este lugar será apenas suprimido a
partir de 1 de Janeiro de 1998;
(2) JO n ? L 195 de 29. 7. 1980 , p. 35.
H BOE n ? 139 de 8 . 6. 1996, p. 18975.
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iii) Por força do contrato de concessão de 26
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entidade que ja tem licença para a prestação de
serviços de telecomunicações globais, tendo sido
mandatada para alienar 80 % das suas acções

de Dezembro de 1991 («contrato de conces
são») ('), o Governo espanhol dispõe do direito
de nomear directamente 25 % dos membros do

no âmbito de um concurso limitado. Contudo, não

conselho de administração da Telefónica de

se prevê que a nova entidade entre em funciona

Espana. Em consequência, e devido ao facto de

mento antes de meados de 1997.

o Estado espanhol ser o accionista mais impor
tante, o governo espanhol nomeou 18 dos

As acções da Telefónica de Espana são cotadas nas
bolsas de valores em Espanha, bem como em Nova
Iorque, Londres, Francoforte e Tóquio. Em termos
de volume de negócios (1 740,57 biliões de pesetas
espanholas em 1995) e resultados ( 133,2 mil
milhões de pesetas espanholas em 1995), a Telefó
nica de Espana encontra-se entre os dez maiores
operadores de telecomunicações a nível mundial .
Emprega 69 570 trabalhadores e tem mais de 1 6

Ao abrigo da LOT e do seu contrato de concessão,
a Telefónica de Espana pode prestar serviços GSM
sem ter participado em qualquer concurso para o
efeito, tal e como descrito de forma mais pormeno
rizada no ponto 7 infra. A Telefónica de Espana
foi autorizada pelo Governo espanhol a transferir a
sua licença relativa à prestação de serviços de tele
fonia móvel — analógicos e GSM — para a Telefó
nica Servidos Móviles, SA («Telefónica Servidos
Móviles»), uma filial a 100 % da Telefónica de
Espana. Todas as referências na presente decisão
prendem-se com a Telefónica de Espana, dado que
a licença para a exploração dos serviços de radiote

milhões de assinantes .

lefonia

actuais 25 membros do conselho de administra

ção, incluindo o presidente.

GSM

foi

inicialmente

atribuída

a

esta

empresa.

Deste modo, a Telefónica de Espana constitui uma

empresa pública ou uma empresa que beneficia de
direitos especiais ou exclusivos concedidos pelos

(4)

norma GSM é um serviço recentemente desenvol
vido na Europa que permite aos assinantes efectuar

Estados-membros nos termos do n? 1 do artigo 90 ?
do Tratado CE .

(3)

A telefonia móvel digital celular que satisfaz a
e receber chamadas em qualquer parte do território
comunitário, bem como nalguns outros países euro
peus. Este sistema baseado na utilização da tecno
logia digital de um código e de um cartão SIM
(módulo
de
identificação
do
assinante),
oferece maiores potencialidades do que os sistemas
da radiotelefonia mais tradicionais que funcionam
em modo analógico. A tecnologia digital assegura
uma qualidade superior, permite a transmissão de
dados com elevado débito e a codificação, o que

A Telefónica de Espana presta serviços de teleco
municações de «transmissão», «finais» e de «valor

acrescentado» em todo o território espanhol por
força da lei 31 / 1987, de 18 de Dezembro de 1987,

relativa às telecomunicações (Ley de Ordenación de
las Telecomunicaciones) (2) (« LOT») e do contrato
de concessão. A Telefónica de Espana prestava em
regime de monopólio alguns destes serviços [como,
por exemplo, os serviços de telefonia vocal, abran
gidos pelo disposto no artigo 1 ? da Directiva

reforça a confidencialidade das comunicações, e

uma utilização mais económica das frequências do
que os sistemas analógicos. Por outro lado, o

90/388/CEE da Comissão de 28 de Junho de 1990
relativa à concorrência nos mercados dos serviços

sistema GSM baseia-se em normas comuns a nível

de telecomunicações (3)], ao passo que os outros
serviços eram prestados em condições de concor
rência limitada (como, por exemplo, os serviços
GSM). A Telefónica de Espana beneficiava igual
mente de direitos especiais juntamente com a Ente
Publico Retevisión («Retevisión ») e o organismo
autónomo de Correos y Telégrafos, ambas empresas
públicas, no que respeita ao fornecimento de capa
cidade de transmissão para os serviços de telecomu

da Comunidade no âmbito de bandas de frequên
cias comuns aprovadas a nível comunitário e,
no invés dos sistemas analógicos, muitas vezes
incompatíveis de um Estado-membro para outro,
está vocacionado para ser um dos serviços paneuro
peus cuja promoção nos termos da Recomendação
87/371 /CEE do Conselho (4), representa um dos

principais eixos da política da União Europeia em
matéria de telecomunicações. Por último, é opor
tuno assinalar que o mercado recente dos serviços
GSM é especialmente dinâmico: segundo certos
estudos, o número utilizadores apurados na Europa
Ocidental poderá passar de um pouco mais de 1
milhão em 1993 para 15 a 20 milhões no ano

nicações .

Em 7 de Junho de 1996, por força do decreto-lei
real 6/ 1996 foi formalmente suprimido o mono

pólio relativo aos serviços de telefonia vocal, bem
como o oligopólio sobre as infra-estruturas corres
pondentes. Actualmente, o Governo espanhol pode
conceder licenças a novos operadores nacionais ou
regionais. A Retevisión transferirá os seus activos

2000 O

(5)

O Conselho adoptou a Directiva 87/372/CEE, de
25 de Junho de 1987, sobre as bandas de

no domínio das telecomunicações para uma nova
(') BOE n? 20 de 23. 1 . 1992, p. 2132.

(2) BOE n? 303 de 19. 12. 1987, alterada inter alia pela lei 32/
/ 1992, de 3 de Dezembro de 1992.

(3) JO n ? L 192 de 24. 7. 1990, p. 10.

(4) JO n? L 196 de 17. 7. 1987, p. 81 .
f5) «Scenario Mobile Communications up to 2010 — study on fo
recast developments and future trends in technical develop
ment and commercial provision up to year 2010». EUTELIS
Consult, Outubro de 1993.
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frequencia a atribuir para a introdução coordenada

de Julho de 1994 (4), que aprova a regulamentação
técnica («reglamento técnico») relativo à prestação

de comunicações móveis terrestres digitais celulares

de

públicas paneuropeias na Comunidade (') que
reserva as frequências de 890-915 MHz e 935-960
MHz a um sistema comum de radiotelefonia digital
móvel GSM a introduzir. Estas frequências comuns
permitem a coexistência de vários operadores

serviços

de

telecomunicações

automáticas

móveis de «valor acrescentado». O artigo 2? do
regulamento técnico (em anexo ao decreto-real)
estabelece que os serviços GSM devem ser prestados
em condições concorrenciais. O artigo 4? do regu
lamento técnico prevê que os serviços GSM devem
ser prestados pela Telefónica de Espana e por um

concorrentes. A oferta comercial do serviço GSM na
Comunidade teve início no final de 1992; desde

essa data, todos os Estados-membros concederam já
licenças a dois operadores, excepto o Luxemburgo

operador concorrente, titular de uma licença. A

que anunciou entretanto a sua intenção de agir da
mesma forma, enquanto a Suécia concedeu três

primeira disposição transitória do regulamento
técnico estabelece o procedimento necessário para
que a Telefónica de Espana obtenha uma licença

licenças GSM.

sem participar num concurso.

A Conferência europeia dos correios e telecomuni
cações (CEPT), que agrupa as autoridades regula
mentares nacionais de 36 países (entre os quais a

O decreto-real não preve expressamente um paga
mento inicial para a atribuição de uma licença

Espanha), recomendou que a concorrência entre os
operadores de serviços GSM fosse activamente

GSM. No entanto, o n ? 4, alínea a), do artigo 4? do
regulamento técnico dispõe que um dos factores a
tomar em consideração aquando da apreciação das
candidaturas para a atribuição de uma licença a um
segundo operador é a «maximização das contribui

fomentada e eliminadas as barreiras regulamentares

que restringem essa concorrência (2).
(6)

N ? L 76/21

A Alemanha, a Grécia, a França, os Países Baixos e

ções financeiras».

o Reino Unido autorizaram ou decidiram autorizar

um terceiro operador a explorar serviços de radiote
lefonia digital celular numa gama de frequências
mais elevada, com base na norma DCS 1800 . Nos

termos do artigo 2? da Directiva 96/2/CEE da
Comissão, de 16 de Janeiro de 1996, que altera a
Directiva 90/388/CEE no que respeita às comuni
cações móveis e pessoais (3), os Estados-membros

devem atribuir licenças para os sistemas móveis que
funcionem de acordo com a norma DCS 1800 , o

mais tardar, até 1 de Janeiro de 1998 . Além disso,
os Estados-membros não podem restringir a combi
nação de tecnologias ou sistemas móveis e devem

sempre tomar em consideração a exigência de
garantir uma concorrência efectiva entre os opera
dores que concorrem nos mercados relevantes.

Antecedentes

(7)

Na sequência de alterações introduzidas na LOT
pela lei 32/ 1992 de 3 de Dezembro de 1992, o
mercado da prestação de serviços GSM foi liberali
zado a partir de 31 de Dezembro de 1993. Deste
modo, a prestação de serviços GSM deixou de ser

(8)

Por despacho ministerial de 26 de Setembro de
1994 Q, o Governo espanhol aprovou o caderno de
encargos e lançou um concurso relativo à adjudica
ção de uma licença a um segundo operador para a
prestação de serviços GSM. A licença do segundo

operador tem uma vigência de 15 anos, sendo
prevista uma prorrogação de cinco anos. As outras
condições para a atribuição da licença constam dos
critérios enumerados no caderno de encargos.

Os artigos 9 ? a 16? dos cadernos de encargos
prevêem um pagamento inicial mínimo ao Tesouro
no valor de 50,095 mil milhões de pesetas espanho
las. Foram fornecidas algumas indicações sobre a
ponderação relativa que seria atribuída aos dife
rentes critérios de adjudicação. Em consequência
do disposto no último número do artigo 16?, as
propostas de valor inferior a 50 mil milhões de
pesetas espanholas seriam automaticamente elimi
nadas .

considerado um serviço «final » em relação aos quais

podem ser atribuídos direitos especiais ou exclusi
vos. Actualmente, os serviços GSM são considerados
serviços de «valor acrescentado» que devem ser
fornecidos em condições concorrenciais.

Na sequência desta alteração à LOT, o Governo
espanhol adoptou o decreto-real 1486/ 1994, de 1

O Ministério das Obras Publicas, Transportes e
Ambiente atribuiu a segunda licença de exploração
por despacho ministerial de 29 de Dezembro de
1994(6) ^ Airtel Móvil (nessa altura denominada
«Alianza Internacional de Redes Telefónicas, SA»),
não obstante o facto de o pagamento inicial de 85
mil milhões de pesetas espanholas não ser a
proposta de montante mais elevado (este ascendia a
89 mil milhões de pesetas espanholas).

(') JO n? L 196 de 17. 7. 1987, p. 85.

(2) «Review of the Requirements for the Future Harmonisation of
Regulatory Policy regarding Mobile Communication Services»
CEPT/ECTRA (92) 57, p . 17.

(3) JO n? L 20 de 26. 1 . 1996, p. 59.

(4) BOE n ? 168 de 15. 7. 1994, p. 22672.

(Ó BOE n? 231 de 27. 9. 1994, p. 29779.
h) BOE n? 4 de 5. 1 . 1994, p. 464.
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( PTl

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Nos termos do artigo 9 ? do caderno de encargos, a
Airtel Móvil devia efectuar o pagamento inicial
aquando da obtenção formal da licença mediante a
assinatura do respectivo contrato em 3 de Fevereiro
de 1995. Nesse mesmo dia, a Telefónica de Espana
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período de concessão de 15 anos. Esta redução seria

aplicável tanto à Telefónica de Espana como ao
segundo operador. Declararam que esta solução
seria efectivada em Setembro de 1996 e correspon
deria a uma redução de 25 % destas tarifas.

obteve simultaneamente uma licença GSM corres

pondente sem efectuar qualquer pagamento deste
tipo .

(9)

Pelo ofício de 6 de Fevereiro de 1995, a Comissão
manifestou as suas reservas sobre o procedimento
adoptado para a selecção do segundo operador que
tinha incluído condições menos favoráveis para o
mesmo operador em relação à Telefónica de
Espana.

A Comissão continuou a ser da opinião que esta
proposta não contribuiria para sanar o desequilíbrio
entre os dois operadores.
Por ofício de 23 de Abril de 1996, a Comissão noti

ficou formalmente o Governo espanhol a:

i) Reembolsar o pagamento inicial ao segundo
operador ou a adoptar outras medidas de correc

Por ofício de 20 de Abril de 1995, o Governo

espanhol transmitiu a sua resposta à Comissão, na
qual expunha as circunstâncias do processo de
licenciamento e que, na sua opinião, compensavam
o pagamento inicial efectuado pela Airtel Móvil .

Em 1 de Julho de 1995, a Telefónica de Espana
iniciou a exploração comercial dos seus serviços
GSM.

ção; ou

ii) A apresentar as suas observações sobre os argu
mentos invocados pela Comissão.
Por ofício de 30 de Maio de 1996, a Comissão soli

citou à Telefónica de Espana a apresentação das
suas observações sobre o seu ofício de 23 de Abril

de 1996 ao Governo espanhol, tendo sido incluído
em anexo uma cópia da notificação de 23 de Abril
de 1996.

Por ofício de 18 de Julho de 1995, a Comissão soli
citou ao Governo espanhol que clarificasse o direito
de utilização das redes de telecomunicações alterna
tivas, o direito de interconexão directa com as redes

de linhas alugadas e a metodologia que utilizaria
para reexaminar as tarifas de interconexão com a
rede fixa. Estas informações deveriam permitir à
Comissão avaliar se estes factores concederiam ao

Numa reunião realizada em 28 de Abril de 1996

entre o Governo espanhol e a Comissão, o primeiro
propôs que o desequilíbrio entre a Telefónica de
Espana e o segundo operador seria sanado se a
primeira transferisse os custos da exploração do
projecto «TRAC» («Tecnologia Rural de Acceso
Celular») para a sua filial responsável pela explora

segundo operador benefícios que compensariam a
desvantagem concorrencial decorrente da imposi

ção de serviços de telefones móveis, a Telefónica
Servidos Móviles. No âmbito deste serviço, a Tele

ção do pagamento inicial .

fónica de Espana factura aos clientes em regiões
montanhosas de reduzida densidade populacional
taxas de telefonia fixas para as conexões à rede tele
fónica pública fixa através da tecnologia e a infra
-estrutura analógica móvel . A Comissão estudou
esta de forma mais aprofundada e pelos ofícios de

Em 3 de Outubro de 1995, a Airtel Móvil iniciou as
suas operações.
Por ofício de 27 de Novembro de 1995, o Governo

29 de Abril e 10 de Maio de 1996, solicitou infor

espanhol respondeu à Comissão, declarando que o
segundo operador podia criar a sua própria infra-es

mações complementares para completar a sua aná
lise da proposta. Não tendo recebido qualquer
resposta a esses ofícios, a Comissão enviou novo
ofício em 3 de Junho de 1996. Por ofício de 7 de
Junho de 1996, o Governo espanhol apresentou
algumas das informações solicitadas. No entanto, as
informações prestadas não continham dados sufi
cientes sobre o custo real do sistema TRAC para a
Telefónica Servidos Móviles. Consequentemente, a
Comissão não podia avaliar até que ponto esta
proposta contribuiria para estabelecer a igualdade
das condições de concorrência entre os dois opera

trutura e utilizar igualmente a infra-estrutura da
Retevisión e dos Correos y Telégrafos como alter
nativa à rede da Telefónica de Espana, e que o
Governo espanhol não tinha recebido qualquer
pedido de interconexão directa e que a questão das
reduções das tarifas seria analisada em 1996.

Numa reunião realizada entre o Governo espanhol
e a Comissão em 16 de Janeiro de 1996, o primeiro
declarou que seria impossível sanar o desequilíbrio
entre a Telefónica de Espana e o segundo operador
mediante a imposição à Telefónica de Espana de
um pagamento inicial análogo no valor de 85 mil
milhões de pesetas espanholas. O Governo
espanhol propôs uma solução eventual, consistindo
na redução das tarifas de interconexão ao longo do

dores GSM.

Numa reunião realizada em 9 de Julho de 1996
entre o Governo espanhol e a Comissão, esta última
salientou que a questão não tinha sido resolvida e
que o Governo espanhol deveria apresentar uma
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radio entre a estação de base da rede móvel e a esta

nova proposta. Ate a data, não foi recebida qualquer
resposta à notificação da Comissão de 23 de Abril
de 1996, a Telefónica de Espana não apresentou
quaisquer observações sobre a mesma e o Governo
espanhol não apresentou quaisquer propostas ulte

ção móvel, o que implica que não existe um ponto
terminal físico. Por conseguinte, a definição de
serviços de telefonia vocal, tal como enunciada no

artigo 1 ? da directiva, não é aplicável aos serviços
de telefonia móvel .

riores .

( 14)
APRECIAÇÃO DA COMISSÃO

N ? 1 do artigo 90? do Tratado

( 10)

N ? L 76/23

O n ? 1 do artigo 90 ? estabelece que, no que diz
respeito às empresas públicas e às empresas a que
concedam direitos especiais ou exclusivos, os Esta
dos-membros não tomarão qualquer medida
contrária às regras do Tratado e, nomeadamente, às
vigentes no domínio da concorrência.

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias ('), a fim de
poder ser considerado objecto de um mercado sufi
cientemente distinto, um produto deve poder ser
individualizado pelas suas características específicas
que o diferenciam dos outros produtos, apresen
tando um reduzido grau de intersubstituabilidade
com estes e sofrendo uma concorrência negligen
ciável por parte dos mesmos.
E claro que a intersubstituabilidade entre a radiote
lefonia móvel e a telefonia oferecida a partir da
rede fixa é quase inexistente : os utilizadores que
subscrevem uma assinatura relativa a um telefone

A Telefónica de Espana é uma empresa pública à
qual foram conferidos direitos exclusivos para a
exploração da rede fixa de telecomunicações e para

de automóvel ou um telefone portátil não
rescindem normalmente a assinatura que subscre

a oferta de serviços de telefonia vocal e de serviços
de radiotelefonia móvel analógica. O contrato de

veram anteriormente relativamente a um telefone

concessão confere igualmente à Telefónica de
Espana o direito de explorar uma rede de radiotele
fonia GSM, o que deve ser considerado um direito
especial na medida em que o operador foi desi
gnado segundo critérios não objectivos e discrimi

trabalho. A radiotelefonia móvel constitui, por
conseguinte, efectivamente um serviço novo,

instalado no seu domicílio ou no seu local de

adicional , não substituindo o telefone tradicional .

Esta diferenciação traduz-se igualmente numa dife
rença de preços muito sensível.

natórios .

É de reconhecer que, a longo prazo, uma maior

A imposição ao segundo operador de um paga
mento inicial constitui uma medida estatal para
efeitos do n ? 1 do artigo 90 ?

difusão da radiotelefonia móvel possa conduzir a
um sistema único de telecomunicações que englobe

Artigo 86?

as condições de aplicação do artigo 86? devem ser
apreciadas com base na procura actual e não com
base numa evolução que poderá vir a esboçar-se

diferentes mercados actualmente distintos . Todavia,

num futuro indeterminado .

0 mercado relevante

( 11 )

O mercado relevante é o dos serviços de radiotele
fonia móvel digital celular. Convém distinguir este
mercado do mercado de telefonia vocal fixa, bem
como do mercado de todos os outros serviços de
telecomunicações móveis.

( 15)

Uma vez que, pelas razões acima expostas, convém
considerar que a radiotelefonia móvel não se
integra no mercado da telefonia vocal oferecida a
partir da rede fixa, resta determinar se e em que
medida se justifica distinguir os serviços de radiote
lefonia móvel celular baseada na norma GSM,

(12)

A Comissão definiu o mercado da telefonia vocal
na sua Directiva 90 /388 /CEE . Esta directiva estabe

lece uma distinção entre «os serviços que consistem,
totalmente ou em parte, na transmissão e encami
nhamento de sinais na rede pública de telecomuni
cações» e os serviços de radiotelefonia móvel, que
são excluídos do seu âmbito de aplicação .

( 13)

A telefonia vocal, nos termos da referida directiva, é
o principal serviço fornecido através da rede
pública fixa, ou seja, entre dois pontos terminais
definidos desta rede. Estes pontos terminais da rede
são definidos como «o conjunto das conexões
físicas e das especificações técnicas de acesso». No
que se refere às comunicações móveis, o ponto
terminal situa-se, em contrapartida, na interface

objecto da presente decisão (comercializados em
Espanha pela Telefónica de Espana sob a marca
«Movistar») dos serviços de radiotelefonia celular
que utilizam a tecnologia analógica (comerciali
zados em Espanha pela Telefónica de Espana sob a
marca «Moviline »).
A Comissão anota que o sistema GSM de radiotele
fonia móvel celular não representa apenas um
desenvolvimento técnico da radiotelefonia celular

analógica de concepção mais antiga. Para além das
vantagens introduzidas pelo GSM em termos de
(') Processo 27/76, United Brands/Comissão, 1978, p. 207, acór
dão de 14 de Fevereiro de 1978 .

N ? L 76/24

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

18 . 3 . 97

estabelecem uma distinção entre os mercados GSM

qualidade de reprodução da voz ou de uma melhor
utilização do espectro disponível (que permite

e analógico.

aumentar consideravelmente o número de utiliza

dores para uma mesma frequência), este serviço
proporciona novas funções adaptadas às necessi
dades de apenas uma parte dos utilizadores da

( 16)

Com base nas considerações tecidas supra e tendo
em conta as condições actuais e as possibilidades de
evolução do mercado, deverá assim concluir-se que
os serviços de radiotelefonia GSM constituem

radiotelefonia móvel :

também um mercado distinto do mercado da tele

fonia móvel analógica.

i) Uma vez que se baseia numa norma comunitá
ria, o serviço GSM pode tornar-se um serviço
paneuropeu. Ao abrigo dos acordos de mobili
dade (« roaming») entre os operadores de redes,

Em todo o caso, as conclusões da apreciação jurí
dica não seriam diferentes mesmo que a telefonia
móvel analógica e o GSM fossem apenas dois
segmentos do mesmo mercado. Como abaixo
mencionado (ponto 21 ), tal só implicaria uma
ligeira variação da primeira hipótese de abuso .

o sistema permite a qualquer utilizador efectuar
chamadas a partir do seu aparelho para fora do
território nacional do operador junto do qual
tem a sua assinatura; esta possibilidade existe
em todo o território das partes signatárias do
memorando de Acordo GSM na Europa e
noutras partes do mundo. Certos utilizadores
que recorrem por razões profissionais aos
serviços de radiotelefonia móvel apenas no terri
tório nacional ou a nível regional não estão
interessados nesta nova função. Para outros, pelo
contrário, este pode constituir o motivo deter
minante da sua assinatura;

( 17)

A posição dominante
( 18)

ii) Para além do transporte da voz, o serviço GSM
permite assegurar a transmissão de dados com
elevado débito, respondendo assim novamente a
necessidades específicas de apenas uma parte da
clientela efectiva ou potencial dos serviços de

que, até recentemente, eram as únicas empresas
que dispunham legalmente do direito de oferecer
as redes de telecomunicações para a telefonia vocal
pública e a radiotelefonia analógica em Espanha,
três mercados em que beneficiam consequente
mente de uma posição dominante . Como referido
supra, a recente autorização, concedida à Retevisión
relativa à exploração do mercado da telefonia vocal
e da infra-estrutura correspondente, não terá qual
quer impacto significativo a nível da quota de
mercado da Telefónica de Espana no futuro
próximo.

iii) A codificação digital das mensagens permite
assegurar um nível de confidencialidade muito
superior ao garantido pelo sistema analógico,
vantagem que apresenta interesse novamente
para apenas uma parte dos utilizadores (nomea
damente no domínio comercial);

iv) A tecnologia digital permite assegurar toda uma
gama de serviços de telecomunicações avan
çados que não podem ser prestados com base
numa rede analógica (ou apenas a um custo
muito superior). Estes serviços incluem uma

segurança.

Nestas condições, não se prevê, a curto prazo, uma
substituição pura e simples da radiotelefonia analó
gica pelo sistema GSM. Ao invés, é provável que,
mesmo que se assista a uma nítida transferência da
clientela de um sistema para outro, ambos conti
nuem a subsistir lado a lado ainda durante vários

anos ('), dando resposta a necessidades extrema
mente diferenciadas . Além disso, afigura-se que,

Segundo a jurisprudência do Tribunal, uma
empresa que tenha um monopólio legal relativa
mente à prestação de certos serviços pode ter uma
posição dominante, nos termos do artigo 86? do
Tratado (2). E o caso da Telefónica de Espana e da
sua filial a 100 % , a Telefónica Servidos Móviles

radiotelefonia móvel;

identificação sofisticada da linha de chamada,
correio vocal (incluindo serviços de mensagens
curtas — «SMS») e chamadas aos serviços de

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de
Justiça, este mercado, que abrange actualmente o
conjunto do território de Espanha, constitui uma
parte substancial do mercado comum .

0 abuso de posição dominante
( 19)

O Tribunal de Justiça estabeleceu que «um sistema
de concorrência não falseada, tal como previsto
pelo Tratado, apenas pode ser garantido se estiver
assegurada a igualdade de oportunidades entre os
diversos operadores económicos» (3).

Esta igualdade de oportunidades assume especial
importância no que se refere aos novos partici
pantes num mercado em que um operador domi
nante de um mercado limítrofe mas distinto está

em vias de estabelecer-se , tal como sucede com a

Telefónica de Espana e a sua filial, a Telefónica
Servidos Móviles .

mesmo nos países em que o sistema GSM está
plenamente operacional, certos operadores conti
nuam a investir na rede analógico. Estes factores

(2) Acórdão de 3 de Outubro de 1985, processo 311 /84, Centre

(') Despacho ministerial de 13 de Março de 1995, BOE n . 101

(3) Ver acórdão de 19 de Março de 1991 , processo C-202/88 ,
França/Comissão, Colectânea 1991 , 1-1223, ponto 51 , p. 1261 .

de 28 . 4. 1995, p. 12573.

belge d'études de marché — Telemarketing (CBEM) SAJCom

pagnie luxembourgeoise de télédiffusion SA e Information
publicité Benelux SA, Colectânea 1985, p. 3261.
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A Telefónica de España beneficia ja de importantes
vantagens para conquistar uma quota preponde

N ? L 76/25

radiotelefonia GSM através do aumento dos custos

suportados pelo seu concorrente (por exemplo,
mediante a imposição de tarifas de interconexão
desproporcionadas em relação aos custos), tal viola
o disposto no artigo 86? A mesma análise é válida
se existir um único mercado para todos os serviços
de radiotelefonia móvel e a Telefónica de Espana
tiver reforçado a sua posição nesse mercado do

rante do mercado de radiotelefonia GSM:

i) Uma vantagem à partida: ja iniciou o desenvol
vimento da sua rede antes do segundo operador
e pode, por conseguinte, oferecer uma melhor
cobertura geográfica; começou a comercializar o
seu serviço em 1 de Julho de 1995, enquanto o
segundo operador apenas arrancou com os seus

mesmo modo .

serviços em 3 de Outubro de 1995;

ii) Clientes potenciais: o serviço de radiotelefonia
analógica da Telefónica de Espana, a Moviline,
dispunha de 1 235 690 assinantes em Outubro
de 1996 e tem vindo a adquirir entre 10 000 a
20 000 novos assinantes todos os meses .

Os assinantes existentes da Moviline, o serviço

analógico, podem ser considerados uma base de
clientela potencial para a Movistar, o serviço
GSM;

iii) Uma rede de distribuição existente: a rede é
conhecida do público, uma vez que a Telefó
nica de Espana pode comercializar o seu serviço
GSM em conjunto com os seus distribuidores
Moviline;

iv) Informações privilegiadas: através da sua expe

(21 )

Nos termos do n? 1 do artigo 90 ? do Tratado CE, a
Espanha deve abster-se de tomar medidas que, ao
aumentarem os custos de acesso suportados pelo
único concorrente de uma empresa pública num
mercado recentemente liberalizado, falseiem signi
ficativamente a concorrência. Face ao encargo
financeiro suplementar que é imposto ao seu único
concorrente, a Telefónica de Espana poderá, com
efeito, optar entre duas estratégias comerciais,
ambas das quais conduzirão a uma violação do n ? 1
do artigo 90 ? em articulação com o artigo 86? Estas
estratégias comerciais consistem no seguinte : i)
extensão ou reforço da sua posição dominante; ou
ii) limitar a produção, os mercados ou o desenvolvi
mento técnico nos termos da alínea b) do artigo
86 ?

riência com a Moviline, dispõe de informações

privilegiadas sobre os hábitos dos assinantes
espanhóis em matéria de chamadas telefónicas,
por grupos de utilizadores e por regiões. Além
disso, uma vez que beneficia igualmente de
uma posição dominante no que se refere ao
fornecimento de ligações fixas para as redes dos
operadores GSM, continuará a obter informa
ções importantes quanto aos fluxos de tráfego.
Na realidade, o segundo operador não dispõe de
outra alternativa senão a de recorrer à rede da

Telefónica de Espana;

v) Economias de escala em matéria de infra-estru
tura: a Telefónica de Espana era, até Junho de
1996, o único titular de uma licença para a

prestação de serviços de telefonia vocal fixa,
sendo actualmente o único operador que exerce
actividades nesse mercado. Era igualmente, até
3 de Outubro de 1995, o único operador da
telefonia móvel. Em consequência de tal facto, a
Telefónica de Espana dispôs de instalações e
equipamentos para a criação da sua rede GSM,
ao contrário do seu concorrente . Por outro lado,
várias comunidades autónomas subvencionam o
desenvolvimento da rede de radiotelefonia

i) Extensão (') ou reforço da posição domi
nante da empresa pública
O pagamento inicial de 85 mil milhões de
pesetas espanholas efectuado pelo segundo
operador neste mercado deverá ser forçosamente
amortizado através de receitas. O segundo
operador terá, consequentemente, dificuldades
em concorrer com o primeiro operador através
de tarifas mais reduzidas. O primeiro operador, a
Telefónica de Espana, que não é obrigado a efec
tuar a mesma contribuição e que tem conheci
mento, por outro lado, da estrutura de custos do
segundo devido à posição dominante que tem no
mercado da infra-estrutura, poderia ser assim
tentado, mediante a redução das suas tarifas, a

alargar a sua actual posição dominante no
mercado da infra-estrutura fixa e no mercado de

telefonia analógica ao mercado de radiotelefonia
GSM. Se existir apenas um mercado de serviços
de radiotelefonia, pode produzir-se um refroço da
posição dominante da Telefónica de Espana
nesse mercado, em lugar de uma extensão.

analógica nas áreas em que a rede fixa não está
suficientemente desenvolvida
projecto TRAC).

(mediante

o

Em contrapartida, o segundo operador opera,
conforme acima descrito, em condições menos

favoráveis do que a Telefónica de Espana devido ao
pagamento inicial supramencionado que teve de

Além disso, a Telefónica de Espana pode utilizar
o montante não desembolsado no valor de 85

mil milhões de pesetas espanholas para alargar a
sua rede de distribuição, adoptar uma política de
preços agressiva no mercado GSM em que se
defronta com a concorrência por parte do

efectuar.

Se a Telefónica de Espana tiver alargado a sua posi
ção dominante no mercado da telefonia por fio ou
da telefonia móvel analógica para o mercado da

(') Ver, por exemplo, acordão do Tribunal de Justiça de 17 de
Novembro de 1992, processos apensos C-271 /90, C-281 /90 e
C-289/90, Reino de Espanha, Reino da Bélgica e República
Italiana/Comissão, Colectânea 1992, 1-5833 , ponto 36.
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segundo operador, fazer ofertas especiais aos
potenciais assinantes e/ou levar a cabo intensas
campanhas de publicidade, por exemplo . A
opção desta estratégia (induzida pela medida
estatal) pode ameaçar a viabilidade económica do
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elevadas do que na ausência da medida estatal

em questão. Ao fazê-lo, limitaria a produção ou
o desenvolvimento técnico em detrimento dos

consumidores, nos termos da alínea b) do artigo
86?, no que se refere ao serviço GSM, que exite

segundo operador.

uma tecnologia mais avançada, em benefício do

Deste modo, a Telefónica de Espana encontra-se

serviço analógico mais antigo. Este facto viria,
por outro lado, provocar atrasos na evolução em

numa situação em que pode alargar ou reforçar a
sua posição dominante devido à vantagem
concorrencial de que beneficia com a distorção
da estrutura de custos decorrente do pagamento
inicial . Tal torna a medida estatal contrária ao

direcção

às

comunicações

pessoais

que

combinam redes móveis e fixas. Com efeito, esta
convergência só poderá concretizar-se se as
tarifas das comunicações móveis forem substan
cialmente reduzidas.

disposto no artigo 90 ?, conjugado com o artigo
86 ?

ii) Limitação da produção , dos mercados ou
do desenvolvimento técnico na acepção
da alínea b ) do artigo 86 ?
A necessidade de financiar 85 mil milhões de

pesetas espanholas
realizar pelo novo
grar uma parte do
este efeito, não
adequadamente no

irá atrasar os investimentos a
operador, que deverá consa
seu capital de arranque para
podendo assim investi-lo
desenvolvimento da sua rede

ou em tarifas mais baixas. Com efeito, o

segundo operador teve de aumentar o seu capital
em cerca de 40 mil milhões de pesetas espa
nholas em Fevereiro de 1996, para respeitar o
seu plano de investimento.

O facto de a Telefónica de Espana adoptar um
comportamento deste tipo pode advir de, por
um lado, a empresa beneficiar de uma posição

favorável em consequência do seu monopólio
no que respeita ao sistema Moviline e do facto

de lhe serem garantidas frequências suficientes
para prosseguir este serviço e de, por outro, o
Governo espanhol penalizar financeiramente a
única empresa autorizada a criar um serviço
GSM concorrente. A medida estatal em causa,
isto é, a imposição de um pagamento de 85 mil
milhões de pesetas espanholas somente ao
segundo operador pode, consequentemente,
implicar atrasos na difusão do serviço GSM e
limitar deste modo o progresso técnico em
detrimento dos consumidores .

A Comissão efectuou uma análise análoga num
Tal poderá incitar a Telefónica de Espana a
atrasar igualmente o desenvolvimento da rede de
radiotelefonia GSM e a centrar os seus esforços

no sistema analógico Moviline . Este último é
mais atraente, uma vez que a maior parte dos
investimentos foi já amortizada e a rede dispõe
de uma melhor cobertura.

processo que envolvia um pagamento inicial na
Itália. Após ter solicitado a introdução de
medidas de correcção sem quaisquer resultados

na prática, a Comissão adoptou a Decisão
95/489/CE dirigida à Itália nos termos do n? 3
do artigo 90 ? do Tratado CE ('). Desde essa data,
a Comissão foi informada que essas medidas de

correcção foram já ou estão em vias de ser adop
tadas .

O investimento inicial para a criação de uma
rede GSM em Espanha cifra-se em cerca de 250
mil milhões de pesetas espanholas. O paga
mento inicial, quando acrescido ao investimento
inicial, aumenta por conseguinte as necessidades
de financiamento do segundo operador em mais
de um terço. O facto de os candidatos à segunda

Em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal de Justiça (2), o n? 1 do artigo 90?
impede os Estados-membros de adoptar
medidas susceptíveis de levar uma empresa a

licença terem conhecimento da futura distorção

violar as disposições em causa, nomeadamente,
no caso em apreço, as previstas no artigo 86?

da concorrência no mercado GSM em Espanha
a favor da Telefónica de Espana não implica a
inexistência de qualquer desequilíbrio neste
contexto. As empresas que desejavam penetrar

Em suma, em qualquer das hipóteses, a medida
estatal em causa é contrária ao n? 1 do artigo

no mercado não teriam outra alternativa senão a

de tomar em consideração esta desvantagem no
seu plano de actividades.

90 ? do Tratado CE, em articulação com a alínea
b) do artigo 86? do Tratado.
(') JO n ? L 280 de 23. 11 . 1995, p. 49.

Na segunda hipótese, a Telefónica de Espana
que, conforme salientado, tem conhecimento da
estrutura de custos do segundo operador devido
à sua posição dominante no mercado da infra
-estrutura, pode ser incentivada a imputar, relati
vamente ao seu serviço GSM, tarifas mais

(2) Ver, por exemplo, acórdão de 23 de Abril de 1991 , processo
C-41 /90, Hófner/Macroton, Colectânea 1991 , 1-1979, bem
como os acórdãos de 18 de Junho de 1991 , processo C-260/
/89, EPT/A thj- O tiicíi Exaipcía n ^T)pocpópr|crr|ç e outros, Co

lectânea 1991 , 1-2925 e de 5 de Outubro de 1994, processo
C-323/93, Société civile agricole d'insémination de la Crespel
le/Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du
département de la Mayenne, Colectânea 1994, 1-5077.
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A responsabilidade que incumbe a um Estado
-membro por força do n ? 1 do artigo 90 ? e do
artigo 86? do Tratado CE só intervém quando o
comportamento abusivo da empresa em questão é
susceptível de afectar o comércio entre os Estados

N ? L 76/27

sistemas « call back » a fim de tirar partido das
tarifas mais reduzidas noutros Estados-mem
bros.

— Qualquer limitação a nível da produção, dos

-membros . Neste contexto, as trocas comerciais

mercados ou do desenvolvimento técnico na

entre os Estados-membros podem ser afectadas
pelos seguintes motivos.

acepção da alínea b) do artigo 86? pode reduzir
o nível de importações provenientes de outros
Estados-membros quanto ao equipamento
técnico necessário para investir no mercado de
telefonia móvel e para desenvolver uma infra

Qualquer alargamento ou reforço da posição domi
nante da Telefónica de Espana, bem como qual
quer limitação da produção, dos mercados ou do
desenvolvimento técnico no que respeita aos
serviços GSM, é susceptível de implicar atrasos no

-estrutura eficiente e eficaz.

Resposta das autoridades espanholas

processo da redução gradual das tarifas relativas à
telefonia GSM. Com efeito, na ausência do paga
mento inicial de 85 mil milhões de pesetas espan

(23)

O Governo espanhol apresentou os seguintes argu
mentos à Comissão :

holas imposto ao segundo operador, a concorrência
em matéria de preços teria sido mais acentuada,
uma vez que após a introdução de serviços GSM em
Espanha as tarifas nesse mercado teriam diminuído

— nos termos da licença concedida pelo Governo
espanhol à Telefónica de Espana em 1991 , esta
última obteria uma licença GSM sem qualquer
pagamento suplementar. Por conseguinte, o
Governo espanhol não pode impor um paga
mento inicial de 85 mil milhões de pesetas
espanholas à Telefónica de Espana. Além disso,
o Governo espanhol argumentou, rejeitando
simultaneamente o princípio da compensação,
que o valor relevante do pagamento inicial se
cifrava em 50,095 mil milhões de pesetas
espanholas e não em 85 mil milhões de pesetas
espanholas. Argumentou que a Airtel Móvil
tinha aumentado o pagamento inicial solicitado
de 50,095 mil milhões de pesetas espanholas
para 85 mil milhões sem qualquer obrigação de
o fazer. O pagamento inicial mínimo imposto

mais rapidamente .
— Se as tarifas GSM não sofrerem uma redução tão

rápida como a que se teria verificado na
ausência da medida estatal em causa, é pouco
provável que os residentes de outros Estados
-membros façam assinaturas junto dos opera
dores espanhóis, como alternativa a outros

operadores nacionais ou estrangeiros. A título
ilustrativo, uma empresa ou particular estabele
cido em França não seria incentivado a adquirir
um cartão SIM espanhol e a efectuar chamadas
através desse cartão ao abrigo de acordos de
mobilidade entre operadores, uma vez que as
tarifas espanholas não seriam tão reduzidas
quanto possível, caso o segundo operador esti

por lei era de 50,095 mil milhões de pesetas
espanholas pelo que este devia ser o valor rele
vante a tomar em consideração,

vesse em condições de investir o montante do

pagamento inicial de 85 mil milhões de pesetas
espanholas na redução das suas tarifas.

— o governo espanhol considerou que uma
possível solução consistiria numa redução das
tarifas de interconexão durante o período de
vigência da licença, ou seja, 15 anos,

— Qualquer atraso no processo da redução gradual

— por último, o Governo espanhol propos igual
mente transferir para a Telefónica Servicios
Móviles os custos do projecto TRAC.

das tarifas provocaria, por seu turno, atrasos no
desenvolvimento

dos

serviços

de

telefonia

móvel como, por exemplo, melhores condições
e modalidades de assinatura e serviços técnicos

mais avançados, conforme descritos supra. Tal
desincentivará

mercados

de

novos

serviços

investimentos

de

nos

Apreciação da Comissão

telecomunicações

espanhóis pelas empresas estabelecidas noutros
Estados-membros em que se verifica já uma
concorrência efectiva e em que se assistiu à
emergência de novos serviços.

— Qualquer atraso no processo de redução gradual
das tarifas pode diminuir, em geral, o nível do

tráfego internacional de chamadas telefónicas a
partir de Espanha. As empresas e os particulares
com importantes necessidades em matéria de
telecomunicações móveis tenderão a subscrever

junto de operadores estrangeiros ou a utilizar

(24)

Embora o segundo operador tenha, por iniciativa
própria, proposto o pagamento de 85 mil milhões
de pesetas espanholas, a Comissão não pode aceitar
o argumento de que o pagamento inicial foi volun
tário, uma vez que tal constituía um dos critérios de
adjudicação no âmbito do concurso ('). Cada candi
dato devia propor o maior pagamento inicial
possível ao abrigo do seu plano de actividades para
aumentar a possibilidade de obter a licença. Foram

(') Acórdão de 26 de Abril de 1994, processo C-272/91 , Comis
são/Itália, Colectânea 1994, p. 1-1409, ponto 11 .
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cia. A medida mais evidente seria o reembolso do

apenas fornecidas algumas indicações quanto a
ponderação relativa que seria atribuída aos dife

pagamento efectuado pela Airtel Móvil.

rentes critérios de seleccção. A indicação mais clara

foi dada relativamente ao pagamento inicial
mínimo. Deste modo, o pagamento inicial constitui
um dos critérios de selecção no âmbito do
concurso, devendo ser pago na data de assinatura da

Se o Governo espanhol assim o solicitar, a Comis
são estaria disposta a examinar a possibilidade de
este pôr termo à infracção através da adopção de
outras medidas de correcção, desde que
compensem efectivamente a desvantagem que recai
sobre o segundo operador.

licença. Deste modo, trata-se claramente de uma
medida estatal .

O processo de selecção do segundo operador GSM
não foi, na realidade , um verdadeiro concurso. O

Cabe ao Governo espanhol apresentar propostas na

procedimento de selecção em Espanha constituiu
um processo híbrido, que conjugava as caracterís
ticas de uma comparação de propostas e de um
concurso. Um dos critérios comparados incidia
sobre ó pagamento inicial proposto pelo candidato

matéria, devendo, em todo o caso, fornecer dados

quantificados no que se refere a estas propostas, por
forma a demonstrar que constituem uma compen
sação adequada dos 85 mil milhões de pesetas
espanholas pagos pelo segundo operador.

a fim de obter a segunda licença. Era, por conse
guinte, difícil saber quais os critérios fundamentais.
O facto da licença ter sido atribuída sem quaisquer
indicações claras sobre os critérios, implica que
qualquer destes pode ter sido importante .

No entanto, a imposição à Telefónica Servidos
Móviles de um pagamento idêntico não seria consi
derada uma medida de compensação adequada nas
circunstâncias actuais, e, nomeadamente, atendendo

(25)

ao facto de as contas não estarem ainda claramente

A Comissão não aceita a redução nas tarifas de
interconexão proposta pelo Governo espanhol para
o estabelecimento da igualdade das condições de
concorrência, dado que o Governo espanhol

separadas e baseadas nos custos, a fim de assegurar
que o ónus do referido pagamento seja imputado
exclusivamente à Movistar.

recusou considerar uma redução nas tarifas assimé

trica unicamente a favor do segundo operador.
(26)

A solução proposta pelo Governo espanhol
mediante a qual os investimentos no projecto
TRAC compensariam o pagamento inicial efec

tuado pelo segundo operador também não pode ser
aceite nas circunstâncias actuais .

Para além do facto de as informações prestadas
pelas autoridades espanholas não permitirem efec
tuar uma análise adequada do impacto real desses
investimentos e de não poder ser garantido que esta
solução seja algo mais do que uma pura operação
contabilística, a solução não pode ser aceite na fase
actual, dado que a prestação de um serviço
universal pela Telefónica de Espana, incluindo
áreas remotas, é compensada, na situação actual,

pelos direitos exclusivos ou especiais concedidos à
Telefónica de Espana. Além disso, na execução do
sistema TRAC, a Telefónica de Espana beneficiou
de subvenções públicas, incluindo auxílios atri
buídos pelo Feder.

(29)

Algumas medidas de correcção foram já referidas
no decurso das negociações bilaterais realizadas
com o Governo espanhol :
i) Concessão à Airtel Móvil de acesso à base de
dados TACS 900 da Telefónica de Espana rela
tiva à sua clientela, mantendo a confidenciali
dade dos dados individuais;

ii) Revisão das condições tarifárias numa base assi
métrica em matéria de interconexão com a rede

telefónica comutada da Telefónica de Espana;
iii) Acesso em condições não discriminatórias tanto

pela Telefónica Servidos Móviles (serviço GSM)
e pela Airtel Móvil ao mesmo número de
frequências GSM, incluindo a rápida liberaliza
ção das frequências GSM actualmente utilizadas
pela Telefónica de Espana para a prestação no
seu serviço analógico;
iv) Prorrogação da vigência da licença da Airtel
Móvil, em consonância com a recente decisão

(27)

(28)

A Comissão considera que no presente caso a obri
gação imposta somente ao segundo operador
espanhol de proceder a um pagamento inicial de
85 mil milhões de pesetas espanholas é incompa
tível com o disposto no n ? 1 do artigo 90 ?, em arti

espanhola relativa às licenças para a televisão
por cabo.

culação com o artigo 86?

Além disso, a rescisão da concessão já atribuída à
Airtel Móvil não pode , de modo algum, ser consi
derada uma solução adequada para esta infracção.
Tal deve-se ao facto de que esta rescisão suprimiria

O objectivo do presente processo consiste em fazer
com que o Governo espanhol tome as medidas
necessárias para eliminar a distorção da concorrên

dos Móviles no mercado GSM; além disso, o

o único concorrente existente da Telefónica Servi

monopólio da Telefónica de Espana em relação aos
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serviços GSM e telefonia movil analógica tornaria
ainda mais difícil a concorrência durante o período
necessário para a realização de um novo concurso
em virtude da vantagem temporal suplementar que

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

lhe seria deste modo conferida.

A Espanha deve tomar as medidas necessárias a fim de
eliminar a distorção da concorrência resultante do paga
mento inicial imposto à Airtel Móvil SA e assegurar a
paridade de condições entre os operadores de radiotele
fonia GSM no mercado espanhol, o mais tardar, até 24 de

N? 2 do artigo 90?

(30)

N ? L 76/29

O n ? 2 do artigo 90 ? do Tratado prevê que as
empresas encarregadas da gestão dos serviços de
interesse económico geral estão submetidas às
regras da concorrência, na medida em que a aplica
ção destas regras não constitua um obstáculo ao
cumprimento, de direito ou de facto, da missão
particular que lhes foi confiada. O Governo
espanhol não invocou esta disposição para justificar

Artigo IP

Abril de 1997:

i) Quer reembolsando o pagamento inicial imposto à
Airtel Móvil;

ii) Quer adoptando, após acordo da Comissão, medidas de
correcção equivalentes em termos económicos ao paga
mento efectuado pelo segundo operador GSM.

a imposição do pagamento inicial exclusivamente
ao segundo operador.

As medidas concretas adoptadas não podem prejudicar a
concorrência criada na sequência da autorização de um

A Comissão considera, por seu lado, que no caso
em apreço, não é aplicável a derrogação prevista no
n ? 2 do artigo 90 ? do Tratado CE, uma vez que
não dispõe de qualquer elemento que lhe permita
concluir que o pagamento inicial se justifica devido
ao cumprimento, de direito ou de facto, de um
serviço de interesse económico geral.

segundo operador GSM em 29 de Dezembro de 1994.

Artigo 2?
A Espanha deve informar a Comissão das medidas
tomadas no prazo de três meses a contar da data da notifi
cação da presente decisão.
Artigo 3 ?

CONCLUSÃO

(31 )

Tendo em conta o que precede, a Comissão consi
dera que a desvantagem concorrencial constituída
pelo pagamento inicial imposto exclusivamente ao
segundo operador pela licença para a exploração de
uma rede GSM em Espanha constitui uma infrac
ção ao n ? 1 do artigo 90 ? do Tratado, em articula
ção com o artigo 86?,

O Reino de Espanha é o destinatário da presente decisão .
Feito em Bruxelas, em 18 de Dezembro de 1996 .
Pela Comissão
Karel VAN MIERT

Membro da Comissão

N ? L 76/30
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 24 de Fevereiro de 1997

que altera o anexo da Directiva 91/629/CEE do Conselho relativa às normas
mínimas de protecção dos vitelos
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(97/ 1 82/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91 / 629 /CEE do Conselho, de

19 de Novembro de 1991 , relativa às normas mínimas de

protecção dos vitelos ('), alterada pela Directiva 97/2/

Considerando que, para garantir um nível suficiente de
imunoglobulina no sangue, os vitelos devem ingerir
colostro suficiente nas primeiras seis horas de vida e assim
que possível a seguir ao nascimento;

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

/CE (2), e, nomeadamente, o seu artigo 5°,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Considerando que, conforme previsto no artigo 6? da
Directiva 91 /629/CEE, o Comité científico veterinário

emitiu o seu parecer em 9 de Novembro de 1995, tendo a
Comissão, com base nesse parecer, elaborado um relatório
que apresentou ao Conselho e ao Parlamento;

Considerando que, com base nas conclusões desse relató
rio, importa alterar determinadas disposições do anexo da
Directiva 91 / 629/CEE;

Considerando que os vitelos criados no interior de edifí
cios devem ser inspeccionados pelo proprietário ou pelo

responsável pelos animais pelo menos duas vezes por dia,
enquanto os vitelos criados ao ar livre devem ser inspec
cionados pelo menos uma vez por dia;

Artigo 1 ?
O anexo da Directiva 91 /629/CEE é alterado da seguinte
forma :

1 . O ponto 6 passa a ter a seguinte redacção:
« 6.

Todos os vitelos criados em estábulo devem ser

inspeccionados pelo menos duas vezes por dia
pelo proprietário ou pelo responsável pelos
animais, devendo os vitelos criados ao ar livre ser

inspeccionados pelo menos uma vez por dia.
Qualquer vitelo que pareça estar doente ou ferido
deve ser tratado adequadamente sem demora,
devendo, logo que possível, consultar-se um vete
rinário no caso de o vitelo não reagir ao trata
mento aplicado pelo criador. Quando seja neces

Considerando que, segundo os dados relativos à inci
dência de doenças, à função imunitária e ao exercício, os
vitelos devem ser alimentados de forma a que o teor de

sário, os vitelos doentes ou feridos serão isolados

hemoglobina do sangue não desça abaixo de um determi

camas secas e confortáveis .».

em compartimentos adequados equipados com

nado nível ;

Considerando que a prática de amarrar os vitelos causa

problemas; que, por essa razão, os vitelos alojados em
compartimentos individuais não devem ser amarrados e os
vitelos alojados em grupo só podem ser amarrados durante
períodos curtos, aquando do aleitamento;
Considerando que os vitelos devem ser alimentados com
material fermentescível, de qualidade adequada e em

quantidade suficiente para manter a flora microbiana do
tubo digestivo, e fibras suficientes para estimular o desen
volvimento de vilosidades no rúmen ;

2. O ponto 7 passa a ter a seguinte redacção:
«7. As instalações para os vitelos devem ser cons
truídas de modo a permitir que cada animal se
deite, descanse e levante e satisfaça as suas neces

sidades fisiológicas sem dificuldades e sem peri
go .».

3 . O ponto 8 passa a ter a seguinte redacção:
« 8 . Os vitelos não devem estar amarrados, com excep
ção dos vitelos alojados em grupo, que podem ser
amarrados por períodos não superiores a uma hora
na altura em que é administrado o leite ou leites
de substituição. No caso de estarem amarrados, as

Considerando que, além de deverem ser cumpridas as
outros líquidos, deve assegurar-se que os vitelos tenham

amarras não devem provocar ferimentos nos vite
los, devendo ser inspeccionadas regularmente e, se
necessário, ajustadas, de modo a não constituírem

acesso a água fresca quando doentes ou sujeitos a tempe

um incómodo . Todas as amarras devem ser de

raturas elevadas por força das condições meteorológicas;

molde a excluir qualquer possibilidade de estran
gulamento ou ferimento e a permitir que os

exigências em vigor para o fornecimento de água ou

(') JO n ? L 340 de 11 . 12. 1991 , p. 28 .
(2) JO n ? L 25 de 18 . 1 . 1997, p. 24.

animais

se

no ponto 7 .».

movimentem

conforme

descrito
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4. O ponto 11 passa a ter a seguinte redacção:
« 11 . Para favorecer a saúde e o bem-estar dos vitelos,
deve -lhes ser ministrada uma alimentação

adequada à sua idade, peso e necessidades
comportamentais e fisiológicas. Para tal, essa
alimentação deve fornecer uma quantidade sufi
ciente de ferro para garantir um teor médio de
hemoglobina no sangue de, pelo menos, 4,5

N ? L 76/31

7. É aditado um novo ponto, com a seguinte redacção:
« 15. Todos os vitelos devem receber colostro de vaca

logo que possível a seguir ao nascimento e, em
qualquer caso, nas primeiras seis horas de vida .».

Artigo 2?

mmol/litro e incluir uma ração diária mínima de

A presente decisão entra em vigor em 1 de Janeiro de

alimentos fibrosos para cada vitelo a partir da
idade de duas semanas, a qual deve ser aumentada
de 50 g para 250 g em relação aos vitelos com
idade compreendida entre oito e 20 semanas. Os

Artigo 3 ?

vitelos não devem ser açaimados.».

5. Na primeira frase do ponto 12, os termos «uma vez »
são substituídos pelos termos «duas vezes».

6. Ao ponto 13 é aditado o seguinte :
« No entanto, quando sujeitos a temperaturas elevadas
por força das condições meteorológicas ou quando
doentes, os vitelos devem dispor permanentemente de
água fresca para abeberamento.».

1998 .

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão .

Feito em Bruxelas, em 24 de Fevereiro de 1997 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

N? L 76/32
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 25 de Fevereiro de 1997

que altera a Decisão 96/659/ CE relativa a medidas de protecção respeitantes à

febre hemorrágica da Crimeia e do Congo na África do Sul
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(97/ 1 83/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91 /496/CEE do Conselho, de

15 de Julho de 1991 , que fixa os princípios relativos à
organização dos controlos veterinários dos animais prove
nientes de países terceiros introduzidos na Comunidade e
que altera as Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE e
90/675/CEE ('), com a última redacção que lhe foi dada
pela Directiva 96/43/CE (2), e, nomeadamente, o n ? 7 do

a importação de aves de capoeira de países terceiros; que,
no caso das ratites, não foram ainda adoptados certificados
e condições veterinárias pormenorizadas;

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

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

seu artigo 18 ?,

Artigo 1 ?

Tendo em conta a Directiva 90 / 675/ CEE do Conselho, de

10 de Dezembro de 1990, que fixa os princípios relativos

à organização dos controlos veterinários dos produtos
provenientes de países terceiros introduzidos na Comuni
dade (3), com a última redacção que lhe foi dada pela

A Decisão 96/659/CE é alterada do seguinte modo:

1 . No título, são suprimidos os termos «na África do Sul».

artigo 19?,

2. No artigo 1 ?, os termos «da África do Sul» são substi
tuídos pelos termos «dos países da Ásia e de África».

Considerando que a presença da febre hemorrágica da

3 . O artigo 2? passa a ter a seguinte redacção:

Directiva 96/43/CE, e, nomeadamente , o n ? 7 do seu

Crimeia e do Congo foi confirmada na África do Sul;
Considerando que a Decisão 96/659/CE da Comissão (4)
proibiu a importação de ratites vivas e de carne de ratites
da África do Sul até a situação estar clarificada;

Considerando que a investigação científica permitiu
recentemente clarificar a questão dos riscos decorrentes da
importação de ratites vivas e de carne de ratites; que a
Decisão 96/659/CE pode agora ser alterada de modo a ter
em conta os conhecimentos entretanto adquiridos;

Considerando, no entanto, que é adequado alargar a deci

são a fim de abranger todas as áreas onde a ocorrência da

«Artigo 2 ?
1.
Em derrogação do artigo 1 ? supra, os Estados
- membros podem autorizar a importação de carne de
ratites desde que, além das exigências da Directiva
91 /494/CEE do Conselho, sejam cumpridas as disposi
ções do anexo I.

2.
Em derrogação do artigo 1 ? supra, os Estados
-membros podem autorizar a importação de ratites
desde que, além das exigências da Directiva
90/539/CEE do Conselho, sejam cumpridas as disposi
ções do anexo II.»

doença é provável;

4. É suprimido o artigo 3?

Considerando que o capítulo III da Directiva 91 /494/CEE
do Conselho (^ estabelece as disposições sanitárias gerais
para a importação de carne de aves de capoeira de países
terceiros; que, no caso da carne de ratites, não foram ainda
adoptados certificados e condições veterinárias pormenori

5. São aditados os seguintes anexos I e II:

zadas;

CARNE DE RATITES

Considerando que o capítulo III da Directiva 90/539/CEE
do Conselho (6) estabelece as normas sanitárias gerais para
(')
(2)
3
(4)
(s)
i6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

«ANEXO I

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

L
L
L
L
L
L

268
162
373
302
268
303

de
de
de
de
de
de

24. 9. 1991 , p. 56.
1 . 7. 1996, p. 1 .
31 . 12. 1990 , p. 1 .
26. 11 . 1996, p. 27.
24. 9 . 1991 , p . 35.
31 . 10 . 1990, p. 6.

As autoridades competentes assegurarão que as ratites
são isoladas em locais à prova de roedores, isentos de
ácaros, durante pelo menos 14 dias antes do abate .
Antes de serem conduzidas para os locais isentos de
ácaros, as aves serão examinadas para verificar que
estão isentas de ácaros ou tratadas para assegurar a
destruição de quaisquer ácaros que apresentem. O
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tratamento utilizado deve ser especificado no certifi
cado de importação. O tratamento não deve deixar
quaisquer resíduos detectáveis na carne de ratites.

Comunidade, o tratamento para os ectoparasitas e o
teste serológico serão repetidos.»

Antes do abate, cada lote de ratites será examinado

para a pesquisa de ácaros. Se estes forem detectados,
todo o lote será novamente submetido ao isolamento

pré-abate.
ANEXO II

Artigo 2 ?

Os Estados-membros modificarão as medidas que aplicam
relativamente à importação de ratites e de carne de ratites
a fim de as tornar conformes à presente decisão. Do facto
informarão a Comissão .

RATITES VIVAS

As autoridades competentes assegurarão que as ratites
são isoladas em locais à prova de roedores, isentos de
ácaros, durante pelo menos 21 dias antes da exportação.
Antes de serem conduzidas para os locais isentos de
ácaros, as aves serão tratadas para assegurar a destruição
de todos os ectoparasitas que apresentem . Após 14 dias

Artigo 3 ?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão .

Feito em Bruxelas, em 25 de Fevereiro de 1997.

nos locais isentos de ácaros, as ratites serão submetidas

a um teste ELISA competitivo para detecção de anti

corpos da febre hemorrágica da Crimeia e do Congo.
Todos os animais postos em isolamento devem apre
sentar resultados negativos no teste. A chegada à

Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

Antibióticos

Macrolidos

1.2 .

1 . 2.2 .

Tilosina

Eritromicina

1.2.2.3 . Eritromicina

Espiramicina

Resíduo marcador

/

suínos,

aves

de

Aves de capoeira

Bovinos, ovinos

de capoeira

Bovinos, ovinos, suínos, aves

Bovinos

Bovinos,
capoeira

Suínos

Espécie animal

Fígado, rim, músculo, tecido
adiposo
Leite
Ovos

40 μg/kg
200 μg/ kg

Leite

Músculo, fígado, rim

Tecido adiposo

Rim, músculo

Fígado

Tecidos-alvo

400 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

600 μg/kg
300 μg/ kg
200 μg/kg

LMR

Os LMR aplicam-se a todos os re
síduos microbiológicos activos
como eritromicina equivalente".».

O LMR provisório termina em 1
de Junho de 2000.

O LMR provisório termina em 1
de Julho de 1997.

Os LMR aplicam-se a todos os re
síduos microbiológicos activos
como espiramicina equivalente.

O LMR provisório termina em 1
de Julho de 1997.

Observações

das Comunidades

1.2.2.2 . Tilosina

" 1.2.2.1 . Espiramicina

activa(s)

farmacologicamente

Jornal Oficial

Substância(s)

Agentes anti-infecciosos

m

1.

« C. O anexo III e modificado no seguinte:

redacção:

Nas paginas 29 e 30, no anexo, os pontos 1.2.2.1 , 1.2.2.2 e 1.2.2.3 da letra C passam a ter a seguinte

(« Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n ? L 143 de 27 de Junho de 199 5)

processo comunitário para o estabelecimento de limites máximos de resíduos de medica
mentos veterinários nos alimentos de origem animal

Rectificação ao Regulamento (CE) n? 1442/95 da Comissão, de 26 de Junho de 1995 , que
altera os anexos I, II , III e IV do Regulamento (CEE) n? 2377/90 do Conselho, que prevê um
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