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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N? 1310/97 DO CONSELHO

de 30 de Junho de 1997
que altera o Regulamento (CEE) n ? 4064/89 relativo ao controlo das operações de
concentração de empresas
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia, e, nomeadamente, os seus artigos 87? e 235?,

que esses critérios devem revestir a forma de novos

limiares expressos em termos de volume de negócios
total das empresas abrangidas, realizado tanto a nível
mundial como comunitário e em pelo menos três
Estados-membros;

Tendo em conta as propostas da Comissão ('),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social 0,

( 1 ) Considerando que as concentrações que tenham um
impacto significativo em vários Estados-membros e
sejam inferiores aos limiares referidos no Regula

(4) Considerando que, apos a fase inicial de aplicação do
presente regulamento, convém que a Comissão apre
sente um relatório ao Conselho sobre a instituição de
todos os limiares e critérios aplicáveis, para que o
Conselho possa, nos termos do artigo 145? do
Tratado, alterar os critérios ou ajustar os níveis dos
limiares previstos no presente regulamento;

mento n ? 4064/ 89 do Conselho, de 21 de Dezembro

de 1989, relativo ao controlo das operações de
concentrações de empresas (4), podem preencher as
condições de exame no âmbito de determinados
regimes nacionais de controlo das concentrações; que
a notificação múltipla de uma mesma operação

aumenta a insegurança jurídica, os esforços e os
custos para as empresas e pode conduzir a aprecia
ções contraditórias;

(2) Considerando que o alargamento do controlo comu
nitário das concentrações às concentrações com um

impacto significativo em diversos Estados-membros
assegurará um sistema de «balcão único» e permitirá,
no respeito do princípio da subsidiariedade, uma
apreciação do impacto dessas concentrações sobre a
concorrência no conjunto da Comunidade;

(3) Considerando que, para alcançar os referidos objecti
vos, há que estabelecer critérios adicionais para a
execução do controlo comunitário das concentrações;
(') JO n ? C 350 de 21 . 11 . 1996, pp. 8 e 10.
(2) JO n? C 362 de 2. 12. 1996, p. 130.

(3) JO n ? C 56 de 24. 2. 1997, p. 71 .

(4) JO n? L 395 de 30. 12. 1989, p. 1 . Regulamento rectificado no
JO n? L 257 de 21 . 9. 1990, p. 13 alterado pelo Acto de Ade
são de 1994.

(5) Considerando que e conveniente definir o conceito
de concentração de modo a abranger as operações de
que resulte uma alteração duradoura na estrutura das
empresas em causa; que, no caso específico das

empresas comuns, é adequado incluir no âmbito de
aplicação e no procedimento do Regulamento (CEE)
n ? 4064/89 todas as empresas comuns de pleno
exercício; que, para além do critério de posição
dominante previsto no artigo 2? do referido regula
mento, se deve prever que a Comissão aplique a essas
empresas comuns os critérios dos n ?s 1 e 3 do
artigo 85? do Tratado, na medida em que da sua cria
ção resulte directamente uma restrição significativa
da concorrência entre empresas que se mantêm inde
pendentes; que, se os efeitos dessas empresas comuns
sobre o mercado forem principalmente estruturais, o
n ? 1 do artigo 85? não é aplicável de um modo geral;
que o n? 1 do artigo 85? pode ser aplicável se duas
ou mais empresas fundadoras continuarem activas
no mercado da empresa comum ou, sendo o caso, se
a criação da empresa comum tiver por objecto ou
efeito impedir, restringir ou falsear o jogo da concor
rência entre as empresas-mãe em mercados situados
a montante, a jusante ou em mercados vizinhos; que,
nestas circunstâncias, a apreciação de todos os
aspectos da criação da empresa comum quanto à
concorrência

deve

ser

mesmo procedimento;

efectuada

no

âmbito

do

N ? L 180/2
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(6) Considerando que, para efeitos do cálculo do volume
de negócios das instituições de crédito e outras insti
tuições financeiras, o proveito bancário constitui

melhor critério do que uma percentagem dos activos,
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trar, no pedido de reenvio, que a concentração
ameaça criar ou reforçar uma posição dominante
nesse mercado distinto;

uma vez que reflecte mais adequadamente a reali
dade económica do conjunto do sector bancário;

( 12) Considerando que o prazo em que a Comissão deve
tomar uma decisão no âmbito da primeira fase do
processo pode ser suspenso excepcionalmente;

(7) Considerando que é conveniente prever expressa
mente que as decisões tomadas no final da primeira
fase do procedimento abranjam as restrições directa
mente relacionadas com a realização da concentração

(13) Considerando que é conveniente prever expressa
mente que dois ou mais Estados-membros possam

e a ela necessárias;

(8) Considerando que, na segunda fase do processo, a
Comissão pode declarar uma concentração compa
tível com o mercado comum na sequência de
compromissos assumidos pelas partes que sejam
proporcionais à restrição de concorrência e o
eliminem completamente; que há igualmente que
aceitar compromissos na primeira fase do processo,
quando o problema em termos de concorrência seja
rapidamente identificável e possa ser facilmente
sanado; que é conveniente prever expressamente que
nesses casos a Comissão pode fazer acompanhar a
sua decisão de condições e obrigações; que, nas duas
fases do processo, deve ser assegurada a transparência
e

a consulta efectiva

aos

Estados-membros e

apresentar um pedido conjunto nos termos do

artigo 22? do Regulamento (CEE) n? 4064/89; que,
para garantir um controlo efectivo, se deve prever
que as concentrações reenviadas à Comissão por um
ou mais Estados-membros sejam suspensas;
( 14) Considerando que a Comissão deve ser autorizada a

adoptar disposições de execução, sempre que neces
sário,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n? 4064/89 é alterado da seguinte
forma:

a

terceiros interessados;

(9) Considerando que, para garantir um controlo eficaz,
as concentrações devem ser suspensas até que seja
tomada uma decisão final; que, por outro lado, se
deve poder conceder uma derrogação da obrigação de
suspensão, quando apropriado; que, ao decidir da
concessão ou não de uma derrogação, a Comissão
deve atender a todos os factores pertinentes, como a
natureza e gravidade do prejuízo causado às empresas
em causa numa operação de concentração ou a
terceiros, bem como a ameaça à concorrência origi
nada pela concentração;

( 10) Considerando que as regras que regulam o reenvio
das concentrações entre a Comissão e os Estados
-membros devem ser revistas simultaneamente com

o estabelecimento de critérios adicionais para a apli
cação do controlo comunitário das operações de
concentração; que essas regras protegem de forma
adequada os interesses dos Estados-membros quanto
à concorrência e tomam em devida consideração a

necessidade de segurança jurídica e o princípio do
«balcão único»; que, contudo, determinados aspectos
dos procedimentos de reenvio devem ser melhorados
ou clarificados;

( 11 ) Considerando, em especial, que a Comissão apenas
pode declarar uma concentração incompatível com o
mercado comum se esta impedir uma concorrência
efectiva numa parte substancial deste; que, por conse
guinte, a aplicação da legislação nacional em matéria
de concorrência é especialmente apropriada no caso
de uma concentração afectar a concorrência num
mercado distinto de um Estado-membro que não
constitua uma parte substancial do mercado comum;

que, nesse caso, não deverá ser necessário demons

1 . No artigo 1 ?:

a) O n ? 1 passa a ter a seguinte redacção:

Sem prejuízo do artigo 22?, o presente regu
lamento é aplicável a todas a operações de concen
«1 .

tração de dimensão comunitária definidas nos
n ?s 2 e 3 .».

b) O n ? 3 passa a ter a seguinte redacção:

«3. Para efeitos da aplicação do presente regula
mento, uma operação de concentração que não
atinja os limiares estabelecidos no n ? 2 tem

dimensão comunitária quando:

a) O volume de negócios total realizado à escala
mundial pelo conjunto das empresas em causa
representar um montante superior a 2 500
milhões de ecus;

b) O volume de negócios total realizado pela tota
lidade das empresas em causa em cada um de

pelo menos três Estados-membros for superior
a 100 milhões de ecus;

c) Em cada um de pelo menos três Estados-mem
bros considerados para efeitos do disposto na
alínea b), o volume de negócios total realizado
individualmente por pelo menos duas das
empresas em causa for superior a 25 milhões de
ecus ; e

d) O volume de negócios total realizado indivi
dualmente na Comunidade por pelo menos
duas das empresas em causa for superior a 100
milhões de ecus,

a menos que cada uma das empresas em causa
realize num único Estado-membro mais de dois

terços do seu volume de negócios total na Comu
nidade .».
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c) São aditados os seguintes números:

«4.

N ? L 180/3

valor acrescentado ou outros impostos directa
mente aplicáveis aos referidos proveitos.

Antes de 1 de Julho de 2000, a Comissão

apresentará um relatório ao Conselho sobre a apli

i) juros e proveitos equiparados,

cação dos limiares e critérios referidos nos n?s 2 e
3.

ii) receitas de títulos:

5.

Na sequência do relatório a que se refere o

— rendimentos de acções e de outros
títulos de rendimento variável,

n ? 4, e sob proposta da Comissão, o Conselho,
deliberando por maioria qualificada, poderá rever

— rendimentos de participações,

os limiares e os critérios mencionados no n ? 3 .».

— rendimentos de partes de capital em
empresas coligadas,

2. No artigo 2? é aditado o seguinte número:

«4.

iii) comissões recebidas,

Na medida em que a criação de uma empresa

comum que constitua uma operação de concentração
na acepção do artigo 3 ? tenha por objecto ou efeito a
coordenação do comportamento concorrencial de
empresas que se mantêm independentes, essa coorde
nação será avaliada segundo os critérios previstos nos
n?s 1 e 3 do artigo 85? do Tratado, a fim de deter
minar se a operação é ou não compatível com o

iv) lucro líquido proveniente de operações
financeiras,

v) outros proveitos de exploração.
O volume de negócios de uma instituição
de crédito ou de uma instituição financeira

mercado comum .

na Comunidade ou num Estado-membro

incluirá as rubricas de proveitos, tal como
definidas supra, da sucursal ou da divisão

Nessa avaliação, a Comissão terá em conta designada
mente :

dessa instituição estabelecida na Comuni

— a presença significativa e simultânea de duas ou
mais empresas fundadoras no mesmo mercado da
empresa comum, num mercado situado a
montante ou a jusante desse mercado ou num
mercado vizinho estreitamente ligado a esse
mercado,

— a possibilidade de as empresas envolvidas,
apoiadas na coordenação directamente resultante
da criação da empresa comum, eliminarem a

concorrência em relação a uma parte significativa
dos produtos e serviços em causa.».
3 . No artigo 3 ?, o n ? 2 é alterado do seguinte modo:

a) É revogado o primeiro parágrafo;
b) No segundo parágrafo, é suprimida a expressão
«que não implique uma coordenação do comporta
mento concorrencial quer entre as partes, quer
entre estas e a empresa comum;».

4. No artigo 5?:

— O n ? 3 passa a ter a seguinte redacção:

«3 .

dade ou no Estado-membro em causa,
consoante o caso;

b) No caso das empresas de seguros, pelo valor
dos prémios ilíquidos emitidos, que incluem
todo os montantes recebidos e a receber ao

abrigo de contratos de seguro efectuados por
essas empresas ou por sua conta, incluindo os

prémios cedidos às resseguradoras e após dedu
ção dos impostos ou taxas para-fiscais cobrados
com base no montante dos prémios ou no seu
volume total; no que respeita ao n ? 2, alínea b)
e n ? 3, alíneas b), c) e d) e à última parte destes
dois números, ter-se-ão em conta, respectiva
mente, os prémios ilíquidos pagos por resi
dentes na Comunidade e por residentes num
Estado-membro .

0 JO n ? L 372 de 31 . 12. 1986, p. 1 .»;
— no n ? 4, o cabeçalho passa a ter a seguinte redac
ção :

«4. Sem prejuízo do n? 2, o volume de negó
cios de uma empresa em causa, na acepção dos
n ?s 2 e 3 do artigo 1 ?, resulta da adição dos
volumes de negócios:»,

O volume de negócios é substituído:

— no n ? 5, o cabeçalho passa a ter a seguinte redac

a) No caso das instituições de crédito e de outras
instituições financeiras, no que diz respeito aos

ção :

n ?s 2 e 3, pela soma das seguintes rubricas de
proveitos, definidas na Directiva 86/635/CEE

«5. No caso de várias empresas em causa na
operação de concentração disporem, conjunta

do Conselho, de 8 de Dezembro de 1986, rela

mente, dos direitos ou poderes enumerados na
alínea b) do n ? 4, há que, no cálculo do volume

tiva às contas anuais e às contas consolidadas

dos bancos e outras instituições finaceiras (*),
deduzidos, se for caso disso, o imposto sobre o

de negócios das empresas em causa na acepção
dos n ?s 2 e 3 do artigo 1 ?:».

N? L 180/4
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mercado comum por uma decisão tomada nos termos
do n? 1 , alínea b), do artigo 6?, ou do n ? 2 do artigo
8 ?, ou com base na presunção prevista no n ? 6 do
artigo 10?»;

5. No artigo 6?:
a) No n ? 1 :

— na alínea b) é inserido o seguinte parágrafo:

b) É revogado o n? 2;
«A decisão que declara a concentração compa
tível abrange igualmente as restrições directa
mente relacionadas com a realização
concentração e a ela necessárias.»,

da

— a alínea c) passa a ter a seguinte redacção:
«c) Sem prejuízo do n ? IA, se a Comissão veri
ficar que a operação de concentração notifi
cada está abrangida pelo presente regula
mento e suscita sérias dúvidas quanto à sua
compatibilidade com o mercado comum,
decidirá dar início ao processo.»;

b) São inseridos os seguintes números:
« IA.

Se a Comissão verificar que, na sequência

das alterações introduzidas pelas empresas em

causa, uma operação de concentração notificada
deixou de suscitar sérias dúvidas na acepção da
alínea c) do n ? 1 , pode decidir declarar a concen
tração compatível com o mercado comum nos
termos da alínea b) do n! 1 .

c) O n? 3 é alterado do seguinte modo:
A expressão «n ?s 1 e 2» no início desse número é
substituída pela expressão «n? 1 »;
d) O n? 4 passa a ter a seguinte redacção:

«4.

A

Comissão

pode,

mediante

pedido,

conceder uma derrogação ao cumprimento das
obrigações previstas nos n ?s 1 ou 3 . O pedido de
derrogação deve ser fundamentado. Ao decidir do
pedido, a Comissão tomará em consideração,
nomeadamente, os efeitos que a suspensão poderá
produzir numa ou mais das empresas em causa
numa operação de concentração ou em relação a

terceiros e a ameaça à concorrência colocada pela
concentração. A derrogação pode ser acompanhada
de condições e de obrigações destinadas a asse
gurar condições de concorrência efectiva. A derro
gação pode ser pedida e concedida a qualquer
momento, quer antes da notificação quer depois
da transacção.»;

A Comissão pode acompanhar a sua decisão
tomada nos termos da alínea b) do n ? 1 de condi
ções e obrigações destinadas a garantir que as
empresas em causa cumpram os compromissos
perante ela assumidos para tornar a concentração
compatível com o mercado comum.
IB. A Comissão pode revogar a decisão por si
tomada nos termos das alíneas a) e b) do n ? 1 , se:

a) A decisão se basear em informações inexactas
pelas quais uma das empresas em causa seja
responsável ou se tiver sido obtida fraudulenta
mente ;
ou

b) As empresas em causa violarem uma obrigação
que acompanhe a decisão.
IC. Nos casos a que se refere o n ? 1B, a
Comissão pode tomar uma decisão nos termos do
n? 1 sem estar vinculada aos prazos referidos no
n ? 1 do artigo 10 ?».

6. No artigo 7?:

a) O n ? 1 passa a ter a seguinte redacção:
«1.

Uma concentração, tal como definida no artigo

1 ?, não pode realizar-se antes de ser notificada nem
antes de ter sido declarada compatível com o

e) O n? 5 passa a ter a seguinte redacção:
« 5. A validade de qualquer transacção realizada
sem que se observe o n ? 1 dependerá da decisão
tomada ao abrigo do n? 1 , alínea b), do artigo 6?
ou dos n?s 2 ou 3 do artigo 8 ? ou da presunção
estabelecida no n ? 6 do artigo 10 ?

Todavia, o presente artigo não produz qualquer
efeito sobre a validade das transacções de títulos,

incluindo os que são convertíveis noutros títulos,
admitidos à negociação num mercado regulamen
tado e controlado pelas autoridades reconhecidas
pelos poderes públicos, com funcionamento
regular e directiva ou indirectamente acessível ao
público, salvo se os compradores ou vendedores
souberem ou deverem saber que a transacção se
realiza sem que seja observado o n? 1 .».
7. No artigo 8 ?:

a) O n? 2 passa a ter a seguinte redacção:
«2. Se a Comissão verificar que uma concentra
ção notificada, eventualmente após as alterações
introduzidas pelas empresas em causa, preenche o
critério do n ? 2 do artigo 2? e, nos casos previstos
no n? 4 do artigo 2?, os critérios do n ? 3 do artigo
85? do Tratado, tomará a decisão de declarar a

concentração compatível com o mercado comum .
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A Comissão pode acompanhar a sua decisão de
condições e obrigações destinadas a garantir que as
empresas em causa respeitem os compromissos
perante ela assumidos para tornar a concentração
compatível com o mercado comum. A decisão que
declara a concentração compatível abrange igual
mente as restrições directamente relacionadas com
a realização da concentração e a ela necessárias.»;

b) O n ? 3 passa a ter a seguinte redacção:
«3 . Se a Comissão verificar que uma operação
de concentração preenche o critério do n? 3 do
artigo 2? ou, nos casos previstos no n ? 4 do artigo
2?, não preenche os critérios do n ? 3 do artigo 85?
do Tratado, tomará a decisão de declarar a concen

tração incompatível com o mercado comum.».

8 . No artigo 9 ?:

a) O n ? 2 passa a ter a seguinte redacção:

«2. No prazo de três semanas a contar da recep
ção da cópia da notificação, um Estado-membro
pode comunicar à Comissão, a qual informará do
facto as empresas em causa, que:

a) Uma operação de concentração ameaça criar ou

reforçar uma posição dominante que terá como
consequência a criação de entraves significa

N? L 180/ 5

9. No artigo 10 ?:

a) No n ? 1 , é aditado o seguinte texto ao final do
segundo parágrafo:
«ou se, depois da notificação de uma operação de
concentração, as empresas em causa apresentarem

compromissos em aplicação do n ? l.B do artigo
6?, com o objectivo, para as partes, de serem
tomados em consideração numa decisão nos

termos do n ? 1 , alínea b), do artigo 6?»;
b) No início do n ? 4, a expressão «O prazo fixado no
n? 3» é substituída pela expressão «Os prazos
fixados nos n ?s 1 e 3 ».

10. No artigo 18 ?:

a) No n? 1 , a expressão «n?s 2 e 4 do artigo 7?» é
substituída pela expressão «n? 4 do artigo 7?»;
b) O n ? 2 passa a ter a seguinte redacção:
«2.

Em derrogação do n? 1 , as decisões de

dispensa da suspensão referidas no n ? 4 do artigo
7? podem ser tomadas, a título provisório, sem dar

às pessoas, empresas e associações de empresas
interessadas a oportunidade de se pronunciarem
previamente, na condição de a Comissão lhes

fornecer essa oportunidade o mais rapidamente
possível após a tomada de decisão.».

tivos a uma concorrência efectiva num mercado

no interior desse Estado-membro que apresenta
todas as características de um mercado distinto;
ou

b) Uma operação de concentração afecta a concor

11 . No artigo 19?, é aditado o seguinte período ao n? 1 :
« Esses documentos deverão consignar os compro
missos que as partes pretendam sejam considerados
numa decisão nos termos do n? 1 , alínea b), do artigo
6? ou do n? 2 do artigo 8 ?».

rência num mercado no interior desse Estado

-membro que apresenta todas as características
de um mercado distinto e não constitui uma

parte substancial do mercado comum.».
b) No n ? 3 :

— a alínea b) passa a ter a seguinte redacção:

«b) Remeterá o caso, na sua totalidade ou em
parte, para as autoridades competentes do
Estado-membro em causa com vista à apli
cação da respectiva legislação nacional
sobre concorrência.»,

— é aditado o seguinte parágrafo:
«Se um Estado-membro informar a Comissão

de que uma operação de concentração afecta a
concorrência num mercado distinto no seu

território que não constitui uma parte substan
cial do mercado comum, a Comissão remeterá,
na totalidade ou em parte, o caso relativo ao
mercado distinto em causa, se considerar que
esse mercado distinto é afectado .»;

c) O n? 10 passa a ter a seguinte redacção:

« 10 .

O presente artigo pode ser reanalisado em

simultâneo com os limiares referidos no artigo 1 ?».

12. No artigo 22?:

a) Os n ?s 1 e 2 passam a ter a seguinte redacção:

« 1 . Apenas o presente regulamento é aplicável
às operações de concentração definidas no artigo
3?, não o sendo os Regulamentos n ? 17 ('), (CEE)
n? 1017/68 (2), (CEE) n ? 4056/86 (3) e (CEE)
n ? 3975/87 (4), salvo no que se refere às empresas
comuns sem dimensão comunitária e cuja activi
dade tenha por objecto ou efeito a coordenação do
comportamento concorrencial de empresas que se
mantenham independentes.»;
b) O n ? 3 passa a ter a seguinte redacção:

«3 . Se a Comissão verificar, a pedido de um
Estado-membro ou a pedido conjunto de dois ou
mais Estados-membros que uma operação de
concentração, tal como definida no artigo 3 ? mas
sem dimensão comunitária na acepção do artigo
1 ?, cria ou reforça uma posição dominante,
gerando entraves significativos a uma concorrência
efectiva no território do Estado-membro ou dos

Estados-membros que apresentaram o pedido
conjunto, pode, na medida em que essa concentra
ção afecte o comércio entre Estados-membros,
tomar as decisões previstas no n ? 2, segundo pará

grafo, e nos n?s 3 e 4 do artigo 8 ?»;

N? L 180/6
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c) O n? 4 passa a ter a seguinte redacção:
«4.

13. No artigo 23 ?:

a) A expressão «prazos fixados nos termos do artigo
10?» é substituída pela expressão «prazos fixados
nos termos dos artigos 7?, 9?, 10? e 22?»;

O n ? 1 , alíneas a) e b), do artigo 2?, e os

artigos 5?, 6?, 8? e 10 ? a 20? são aplicáveis aos
pedidos apresentados nos termos do n? 3. O artigo
7? é aplicável desde que a concentração não tenha

b) É inserido o seguinte parágrafo:
«A Comissão tem o poder de estabelecer o proce
dimento e o prazo de apresentação dos compro
missos nos termos do n? 1B do artigo 6? e do
n ? 2 do artigo 8 ?».

ainda sido realizada na data em que a Comissão
informar as partes de que foi apresentado um
pedido.

O prazo para o início do processo fixado no n? 1
do artigo 10? começa a correr no dia seguinte à
data de recepção do pedido do Estado-membro ou
Estados-membros em causa. Esse pedido deve ser
feito o mais tardar no prazo de um mês a contar
da data em que a operação de concentração tiver
sido comunicada ao Estado-membro ou Estados

-membros em causa, ou realizada. Este prazo corre

a partir da data em que se verificar o primeiro
destes acontecimentos .»;

d) No n ? 5, após a expressão «no território do Esta

9 . 7. 97

Artigo 2 ?

O presente regulamento não é aplicável às operações de
concentração que, antes da sua entrada em vigor, tenham
sido objecto de acordo ou de publicação ou tenham sido
realizadas por via de aquisição, na acepção do n ? 1 do
artigo 4? do Regulamento (CEE) n ? 4064/89, e, em qual
quer caso, não é aplicável a operações sobre as quais, antes
da referida data, esteja pendente um processo instaurado
num Estado-membro por uma autoridade competente em
matéria de concorrência.

do-membro», é aditada a expressão «ou dos Esta

Artigo 3 ?

dos-membros »;

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Março de

e) É revogado o n? 6

1998 .

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

Feito no Luxemburgo, em 30 de Junho de 1997.
Pelo Conselho
O Presidente
A. NUIS
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REGULAMENTO (CE) N ? 1311 /97 DA COMISSÃO
de 8 de Julho de 1997

que altera pela terceira vez o Regulamento (CE) n? 2177/96 que abre a destilação
preventiva referida no artigo 38 ? do Regulamento (CEE) n ? 822/87 do Conselho
para a campanha de 1996/1997
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 822/87 do
Conselho, de 16 de Março de 1987, que estabelece a orga
nização comum do mercado vitivinícola ('), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 536/97 (2), e, nomeadamente, o n ? 5 do seu artigo 38 ?,

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1 ?

Considerando que, em determinadas regiões vitícolas, as
autoridades administrativas enfrentaram dificuldades insu

peráveis no cumprimento dos prazos para aprovação dos
contratos e declarações de destilação fixados no Regula
mento (CE) n ? 2177/96 da Comissão f), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 81 4/97 (4); que é, por tal motivo, necessário diferir a
data-limite de aprovação dos contratos e a da comunica
ção à Comissão dos volumes de vinho sob contrato,
respectivamente, para 5 de Junho de 1997 e 15 de Junho
de 1997;

Considerando que, em determinadas regiões vitícolas, as
destilarias enfrentam dificuldades insuperáveis no cumpri
mento dos prazos previstos no n ? 2 do artigo 2? do Regu
lamento (CE) n ? 2177/96 para a entrega do vinho; que é,
por tal motivo, necessário diferir a data-limite de entrega
do vinho para 31 de Julho de 1997;

O Regulamento (CE) n? 2177/96 é alterado do seguinte
modo:

1 . No n ? 3 do artigo 1?B, a data « 16 de Maio de 1997» é
substituída por «5 de Junho de 1997» e a data «23
de Maio de 1997» é substituída por « 15 de Junho de
1997».

2. No n? 2 do artigo 2°, a data « 15 de Junho de 1997» é
substituída por «31 de Julho de 1997».
Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Julho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(<) JO n? L 84 de 27. 3. 1987, p. 1 .
(2) JO n? L 83 de 25. 3. 1997, p. 5.

(j JO n? L 291 de 14. 11 . 1996, p. 17.
b) JO n? L 116 de 6. 5. 1997, p. 21 .
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REGULAMENTO (CE) N? 1312/97 DA COMISSÃO
de 8 de Julho de 1997
que altera o Regulamento (CE) n? 3582/93 que estabelece normas de execução do

Regulamento (CEE) n? 2073/92 do Conselho relativo à promoção do consumo na
Comunidade e ao alargamento do mercado do leite e dos produtos lácteos
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2073/92, de 30
de Junho de 1992, relativo à promoção do consumo na
Comunidade e ao alargamento dos mercados do leite e
dos produtos lácteos ('), e, nomeadamente, o seu artigo 4?,
Considerando que o n ? 4, alínea b), do artigo 4? do Regu
lamento (CE) n ? 3582/93 da Comissão, de 21
de Dezembro de 1993, que estabelece normas de execu
ção do Regulamento (CEE) n ? 2073/92 do Conselho rela
tivo à promoção do consumo na Comunidade e ao alarga
mento do mercado do leite e dos produtos lácteos (2), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 750/97 (3), prevê que os pedidos de financiamento no
âmbito do regulamento só serão válidos se forem acom

panhados do compromisso escrito de mandar efectuar um
estudo de avaliação, a expensas do requerente, mediante
pedido eventual da Comissão ou do organismo compe
tente ;

Considerando que, à luz da experiência adquirida e para
garantir o mesmo tipo de abordagem que no caso das
medidas de promoção de outros produtos agrícolas, a refe
rida disposição deve ser alterada; que todos os contratos
relativos a medidas de promoção devem ser objecto de
estudos de avaliação; que esses estudos devem ser conside
rados parte integrante das medidas do programa e que,
consequentemente, devem ser financiados nas mesmas
condições que as outras medidas previstas; que e estudo

contem a lista dos organismos competentes nos termos do
n? 2 do artigo 4?;

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O Regulamento (CE) n? 3582/93 é alterado do seguinte
modo:

1 . O n? 4, alínea b), do artigo 4? passa a ter a seguinte
redacção:

«b) Enviar à autoridade competente e à Comissão os
resultados de um estudo de avaliação a efectuar por
um organismo independente seleccionado pela
autoridade competente e previamente aprovado
pela Comissão; o estudo de avaliação será finan
ciado nas mesmas condições que as outras medidas
previstas;»;

2. O anexo é substituído pelo anexo do presente regula
mento .

de avaliação deve ser efectuado por um organismo inde

pendente seleccionado pela autoridade competente e
previamente aprovado pela Comissão;
Considerando que, devido ao último alargamento da
Comunidade Europeia, é necessário alterar o anexo que

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Julho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 215 de 30. 7. 1992, p. 67.
(2) JO n ? L 326 de 28 . 12. 1993, p. 23.

b) JO n? L 110 de 26. 4. 1997, p. 28.
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ANEXO

LISTA DOS ORGANISMOS COMPETENTES NOS TERMOS DO N? 2 DO ARTIGO 4?

Organismo competente

Estado-membro

Áustria

Agrarmarkt Áustria (AMA)
Dresdner Straße 70
A- 1201 Wien

Bélgica

Bureau d intervention et de restitution belge (BIRB)
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles

Belgische Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)
Trierstraat, 82
B-1040 Brussel
Dinamarca

EU-Direktoratet

Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Finlandia

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
Kluuvikatu 4A
PO BOX 232
FIN-00171 Helsinki

França

Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONI
LAIT)
2, rue Saint-Charles
F-75740 Paris Cedex 15

Alemanha

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 18 02 30
D-60083 Frankfurt am Main

Grécia

Direction for the management of agricultural products (DIDAGEP)
241 Acharnon Street
GR - 104-46 Athens

Irlanda

Department of Agriculture, Food and Forestry
Milk Policy Division
Agriculture House
IRL-Dublin 2

Italia

Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
I-00185 Roma

Luxemburgo

Países Baixos

Administration des services techniques de 1 agriculture
Division agronomique
Service de la production animale
16, route d'Esch
Boîte postale 1904
L-1019 Luxembourg
Productschap Zuivel
Sir Winston Churchillaan 275
Postbus 5806

NL-2280 HV Rijswijk
Suécia

Jordbruksverket
Vallgatan 8
S-551 82 Jönköping
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Organismo competente

Estado-membro

Reino Unido

Intervention Board

Kings House, 33 Kings Road
PO Box 69

UK-Reading RGl 3BU

Espanha

Secretaria General de Alimentación

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Paseo Infanta Isabel 1
E-28014 Madrid

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantía Agrícola

(INGA)
Rua Camilo Castelo Branco, 45, 2?
P- 1 000 Lisboa
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REGULAMENTO (CE) N ? 1313/97 DA COMISSÃO
de 8 de Julho de 1997
que estabelece, para a campanha de comercialização de 1997/1998, um
ajustamento da ajuda de adaptação e da ajuda complementar à indústria da
refinação no sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1 599/96 (2), e, nomeadamente, o n ? 6 do seu artigo
36?,

Considerando que o artigo 36? do Regulamento (CEE)
n? 1785/81 estabelece que, durante as campanhas de
comercialização de 1995/ 1996 a 2000/2001 , seja conce
dida, a título de medida de intervenção, uma ajuda de

adaptação à indústria da refinação do açúcar de cana bruto
preferencial importado na Comunidade, de 0,10 ecu por
100 quilogramas de açúcar, expresso em açúcar branco;
que, nos termos desta norma, é concedida uma ajuda
complementar igual a este montante, durante o mesmo
período, à refinação de açúcar de cana bruto produzido
nos departamentos franceses ultramarinos;
Considerando que o n ? 4 do artigo 36? do Regulamento
(CEE) n ? 1 785/8 1 prevê que a ajuda de adaptação e a
ajuda complementar supramencionadas se ajustam para
uma determinada campanha de comercialização, tendo
em conta o montante da quotização de armazenagem
fixada para a mesma e os ajustamentos anteriores; que o
montante da quotização de armazenagem para a
campanha de comercialização de 1997/ 1998 foi fixado

pelo Regulamento (CE) n? 1208/97 da Comissão (3) em
2,00 ecus por 100 quilogramas de açúcar branco; que este
montante representa um montante inferior ao aplicável
para a campanha de comercialização de 1996/ 1997; que,
atendendo aos ajustamentos anteriores, é, pois, necessário
fixar o montante destas ajudas, para a campanha de
comercialização de 1997/ 1998, em 2,92 ecus por 100
quilogramas de açúcar expresso em açúcar branco;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do açúcar,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O montante da ajuda de adaptação e o montante da ajuda
complementar referidas, respectivamente, nos n ?s 1 e 3
do artigo 36? do Regulamento (CEE) n ? 1785/81 são alte
rados, em relação à campanha de comercialização de
1997/ 1998 para 2,92 ecus por 100 quilogramas de açúcar
expresso em açúcar branco.

Artigo 2?

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

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Julho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n? L 206 de 16. 8. 1996, p. 43.

(3) JO n? L 170 de 28 . 6. 1997, p. 34.
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REGULAMENTO (CE) N? 1314/97 DA COMISSÃO
de 8 de Julho de 1997

que abre contingentes pautais de importação de açúcar de cana em bruto
preferencial especial dos países ACP e da índia para o abastecimento das
refinarias no período compreendido entre 1 de Julho de 1997 e 28 de Fevereiro de
1998

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1 599/96 (2), e, nomeadamente, o n ? 2 do seu artigo

de compra igual ao preço garantido do açúcar em bruto,
diminuído da ajuda de adaptação fixada para a campanha
de comercialização em causa; que é, pois, necessário fixar
esse preço mínimo, tendo em conta os elementos aplicá
veis à campanha de comercialização 1997/ 1998;
Considerando que as medidas estatuídas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do açúcar,

14? e o n ? 6 do seu artigo 37?,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o artigo 37? do Regulamento (CEE)
n? 1785/81 estabelece que, durante as campanhas 1995/
/ 1996 a 2000/2001 e com vista a um abastecimento

adequado das refinarias comunitárias, seja cobrado um
direito reduzido especial na importação de açúcar de cana
em bruto originário de Estados com os quais a Comuni
dade concluiu acordos de fornecimento em condições

preferenciais; que, de momento, tais acordos só foram
celebrados, pela Decisão 95/284/CE do Conselho (3), por

um lado, com os países de África, das Caraíbas e do Pací

fico (ACP) partes do protocolo n? 8 sobre o açúcar ACP,
anexo à quarta Convenção ACP-CEE, e, por outro, com a

Artigo IP
Para o período compreendido entre 1 de Julho de 1997 e
28 de Fevereiro de 1998, e no âmbito da Decisão

95/284/CE, são abertos, para a importação de açúcar de
cana em bruto para refinação:
a) Um contingente pautal de 255 000 toneladas, expressas
em açúcar branco, originárias dos países ACP referidos
na mesma decisão;

República da índia;

e

Considerando que as quantidades de açúcar preferencial
especial a importar são determinadas em conformidade

b) Um contingente pautal de 10 000 toneladas, expressas

em açúcar branco, originárias da República da índia.

com o referido artigo 37?, com base numa estimativa
comunitária anual; que esta estimativa revela a necessi

dade de importar açúcar em bruto e de abrir neste estádio,
para a campanha de comercialização 1997/ 1998, um
contingente pautal com o direito reduzido especial
previsto nos acordos supracitados que permita cobrir as
necessidades das refinarias comunitárias durante uma

parte dessa campanha; que as previsões de produção de
açúcar de cana em bruto são conhecidas para a campanha
1997/ 1998; que é conveniente abrir aquele contingente
em relação a uma parte da campanha; que, à luz das quan
tidades máximas estimadas de refinação fixadas por Esta

do-membro e das quantidades em falta decorrentes da
estimativa, devem ser previstas as autorizações de importa

ção por Estado-membro de refinação no período
compreendido entre 1 de Julho de 1997 e 28 de Fevereiro
de 1998 ;

Considerando que os acordos supracitados estatuem que

os refinadores em causa devem pagar um preço mínimo

Artigo 2 ?

1.

À importação das quantidades referidas no artigo 1 ?

aplica-se um direito reduzido especial de 5,41 ecus por
100 quilogramas de açúcar em bruto de qualidade-tipo.

2. Sem prejuízo do artigo 7? do Regulamento (CE)
n? 1916/95 da Comissão (4), o preço mínimo de compra a
pagar pelos refinadores comunitários é fixado, para o
período referido no artigo 1 ?, em 49,68 ecus por 100
quilogramas de açúcar em bruto da qualidade-tipo.
Artigo 3 ?

No âmbito dos contingentes estabelecidos no artigo 1 ? e
nas condições do n ? 1 do artigo 2?, os seguintes Estados
-membros são autorizados a importar as quantidades em

falta infra, expressas em açúcar branco:
(■) JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n? L 206 de 16. 8. 1996, p. 43.
3 JO n? L 181 de 1 . 8 . 1995, p. 22.

(") JO n? L 184 de 3. 8 . 1995, p. 18 .

9 . 7. 97

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

a) 48 000 toneladas, no que se refere a Finlandia;

N? L 180/ 13

d) 0 toneladas no que se refere ao Reino Unido.
Artigo 4?

b) 1 2 000 toneladas, no que se refere à França metropoli

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

tana;

c) 205 000 toneladas, no que se refere a Portugal conti
nental;

peias.

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Julho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N° 1315/97 DA COMISSÃO
de 8 de Julho de 1997
relativo à emissão de certificados de importação para os alhos originários da
China

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 2200/96 do
Conselho, de 28 de Outubro de 1996, que estabelece a

organização comum de mercado no sector das frutas e
produtos hortícolas ('),

tadas em 4 de Julho de 1997 superam a quantidade
mensal máxima mencionada no anexo do referido regula
mento para o mês de Julho de 1997; que, em consequên
cia, é conveniente determinar em que medida podem ser
emitidos certificados de importação para esses pedidos;
que, consequentemente, se justifica recusar a emissão de
certificados para os pedidos apresentados após 4 de Julho
de 1997 e antes de 5 de Agosto de 1997,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 903/97 da
Comissão, de 21 de Maio de 1997, relativo a uma medida

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

de protecção aplicável às importações de alhos originários
da China (2), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 1 ?,
Considerando que, em aplicação do Regulamento (CEE)
n? 1859/93 da Comissão (3), alterado pelo Regulamento

(CE) n? 1 662/94 (4) a introdução em livre prática na
Comunidade de alhos importados dos países terceiros está
subordinada à apresentação de um certificado de importa
ção;

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

(CE) n? 903/97 limita, em relação aos alhos originários da
China e aos pedidos apresentados entre 1 de Junho de
1997 e 31 de Maio de 1998, a emissão de certificados de

Artigo 1 ?
Tendo em conta as informações recebidas pela Comissão
em 7 de Julho de 1997, os certificados de importação soli
citados, a título do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 1859/93, em 4 de Julho de 1997, para os alhos do
código NC 0703 20 00, originários da China, são emitidos
até ao limite de 0,16877 % da quantidade pedida.
Serão recusados os pedidos de certificados de importação
para os produtos mencionados apresentados após 4 de
Julho de 1997 e antes de 5 de Agosto de 1997.

importação a uma quantidade mensal máxima;
Considerando que, atendendo aos critérios definidos no
n? 2 do artigo 1 ? do referido regulamento e aos certifi
cados de importação já emitidos, as quantidades solici

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 9 de Julho de
1997.

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Julho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 297 de 21 . 11 . 1996, p. 1 .
(2) JO n? L 130 de 22. 5. 1997, p. 6.
(3) JO n? L 170 de 13. 7. 1993, p. 10.
(4) JO n? L 176 de 9. 7. 1994, p. 1 .
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REGULAMENTO (CE) N? 1316/97 DA COMISSÃO
de 8 de Julho de 1997

que fixa, para o mês de Junho de 1997, a taxa de conversão agrícola específica do
montante do reembolso dos custos de armazenagem no sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 1599/96 (2),

temporis, das taxas de conversão agrícolas aplicáveis

no mês de armazenagem; que esta taxa de conversão agrí
cola específica deve ser fixada mensalmente, para o mês
anterior,

Considerando que a aplicação destas disposições conduz à
fixação, para o mês de Junho de 1997, da taxa de conver
são agrícola específica do montante do reembolso dos
custos de armazenagem nas várias moedas nacionais
conforme consta do anexo do 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),

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1 ?

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1713/93 da
Comissão, de 30 de Julho de 1993, que estabelece normas

A taxa de conversão agrícola específica a utilizar para

especiais para a aplicação da taxa de conversão agrícola
no sector do açúcar (*), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 59/97 (6), e, nomeada

montante do reembolso dos custos de armazenagem refe
rido no artigo 8 ? do Regulamento (CEE) n ? 1785/81 é

mente, o n ? 3 do seu artigo 1 ?,

Considerando que o n? 2 do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n ? 1713/93 dispõe que o montante do reembolso
dos custos de armazenagem referido no artigo 8 ? do
Regulamento (CEE) n ? 1785/81 é convertido em moedas

conversão, em cada uma das moedas nacionais, do

fixada, para o mês de Junho de 1997, no anexo.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 9 de Julho de
1997.

nacionais mediante utilização de uma taxa de conversão

agrícola específica igual à média, calculada pro rata

É aplicável com efeitos desde 1 de Junho de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Julho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
(*)
0
(s)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

177 de 1.7. 1981 , p. 4.
206 de 16. 8. 1996, p. 43.
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
159 de 1 . 7. 1993, p. 94.
14 de 17. 1 . 1997, p. 25.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 8 de Julho de 1997, que fixa, para o mês de Junho de 1997,
a taxa de conversão agrícola específica do montante de reembolso dos custos de
armazenagem no sector do açúcar
Taxas de conversão agrícolas
1 ecu =

40,4285

francos belgas e francos luxemburgueses

7,49997

coroas dinamarquesas

1,95929

marcos alemães

312,011

165,571

6,61023
0,759189
1 973,93
2,20397

13,7910
198,202

dracmas gregas
pesetas espanholas
francos franceses
libra irlandesa
liras italianas
florins neerlandeses

xelins austríacos

escudos portugueses

6,02811

marcos finlandeses

8,88562

coroas suecas

0,723694

libra esterlina
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N? L 180/ 17

REGULAMENTO (CE) N? 1317/97 DA COMISSÃO
de 8 de Julho 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,

Artigo 1 ?

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

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

Artigo 2?

Considerando que o Regulamento (CE) n? 3223/94 prevê,
em aplicação dos resultados das negociações comerciais

O presente regulamento entra em vigor em 9 de Julho de

multilaterais do «Uruguay Round», os critérios para a fixa

1997 .

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Julho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
0 JO n? L 325 de 14. 12. 1996, p. 5.
(3) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

M JO n? L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

do Regulamento da Comissão, de 8 de Julho 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

ex 0707 00 25

0709 90 77

0805 30 30

0808 10 71 , 0808 10 73, 0808 10 79

Código

Valor forfetario

países terceiros (')

de importação

052

53,5

052

81,3

999

81,3

388

77,1

524

57,9

528

57,3

999

64,1

388

85,4

400

78,9

508

87,1
70,6

512

0808 20 47

0809 20 49

0809 30 31 , 0809 30 39

l

53,5

999

524

68,4

528

71,6

800

140,9

804

96,8

999

87,5

388

70,0

512

34,0

528

68,2

804

124,8

999

74,3

052

270,8

064

209,5

068

193,3

400

210,1

616

218,3

999

220,4

052

99,9

999

99,9

(') 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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N ? L 180/ 19

REGULAMENTO (CE) N? 1318/97 DA COMISSÃO
de 8 de Julho de 1997
que altera os preços representativos e os direitos adicionais de importação de
determinados produtos do sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1599/96 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 1423/95 da
Comissão, de 23 de Junho de 1995, que estabelece as
regras de aplicação relativas à importação dos produtos do
sector do açúcar, excluindo o melaço (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 11 43/97 (4), e, nomeadamente, o n ? 2, segundo pará
grafo, do seu artigo 1 ? e o n? 1 do seu artigo 3?,
Considerando que os montantes dos preços representa
tivos e dos direitos adicionais aplicáveis na importação de
açúcar branco, de açúcar em bruto e de determinados
xaropes foram fixados pelo Regulamento (CE) n? 1222/97
da Comissão (5), alterado pelo Regulamento (CE)
n ? 1286/97 0;

Considerando que a aplicação das regras e modos de fixa
ção referidos no Regulamento (CE) n ? 1423/95 aos dados
de que a Comissão tem conhecimento implica que os
citados montantes actualmente em vigor sejam alterados
em conformidade com o anexo do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1 ?

Os preços representativos e os direitos adicionais aplicá
veis na importação dos produtos referidos no artigo 1 ? do
Regulamento (CE) n? 1423/95 são fixados conforme indi
cado no anexo.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 9 de Julho de
1997.

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Julho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
(<)
0
(«)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

177
206
141
165
173
175

de
de
de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
16. 8. 1996, p. 43.
24. 6. 1995, p. 16.
24. 6. 1997, p. 11 .
1 . 7. 1997, p. 3.
3. 7. 1997, p. 18 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 8 de Julho de 1997, que modifica os preços representativos e os
montantes dos direitos adicionais aplicáveis na importação do açúcar branco, do açúcar em bruto
e dos produtos do código NC 1702 90 99
(em ecus)

Código NC

1701 11 io C )
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 1 2 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

Montante do preço representativo
por 100 quilogramas
líquidos do produto em causa

por 100 quilogramas
líquidos do produto em causa

23,43

4,58

Montante do direito adicional

23,43

9,82

23,43

4,39

23,43

9,39

27,77

11,35

27,77

6,83

27,77

6,83

0,28

0,37

(') Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 431 /68 do Conselho, (JO n? L 89
de 10. 4. 1968, p. 3), alterado.
(2) Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 793/72 do Conselho, (JO n? L 94
de 21 . 4. 1972, p. 1 .

P) Fixação por 1 % de teor de sacarose.
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N ? L 180/21

DIRECTIVA 97/40/CE DO CONSELHO

de 25 de Junho de 1997

que altera a Directiva 93/113/CE relativa à utilização e à comercialização das
enzimas, dos microrganismos e dos seus preparados na alimentação para
animais

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

pedidos de autorização até 31 de Dezembro de 1996; que

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 43?,
Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),

é conveniente prorrogar por dezoito meses a data antes da

qual é necessário tomar uma decisão, a fim de que a
Comissão e os Estados-membros disponham do tempo
necessário para instruir convenientemente os processos
que lhes são apresentados,
ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1 ?

Considerando que a Directiva 70/524/CEE do Conselho,
de 23 de Novembro de 1970 , relativa aos aditivos na

alimentação para animais (4), estabelece os princípios rela
tivos à admissão e à utilização dos aditivos;

No artigo 5? da Directiva 93/ 113/CE, a data de 1

de Janeiro de 1997 é substituída pela de 1 de Julho de
1998 .

Considerando que a Directiva 93/ 113/CE do Conselho, de
14 de Dezembro de 1993, relativa à utilização e à comer

cialização das enzimas, dos microrganismos e dos seus
preparados na alimentação para animais (*), autoriza os
Estados-membros a admitir temporariamente a utilização
e a comercialização dos produtos em causa, desde que,
com base nos dados científicos disponíveis, não repre
sentem um perigo para a saúde humana ou animal;
Considerando que, nos termos da Directiva 93/ 113/CE,
está prevista a tomada de uma decisão, até 1 de Janeiro de
1997, sobre os processos apresentados pelos Estados
-membros até 1 de Janeiro de 1996, para a obtenção de
uma autorização comunitária nos termos da Directiva

Artigo 2?

A presente directiva entra em vigor no sétimo dia

seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
Artigo 3 ?

Os Estados-membros são destinatários da presente direc
tiva .

Feito no Luxemburgo, em 25 de Junho de 1997.

70/524/CEE;
Pelo Conselho

Considerando que o grande número de processos apresen
tados pelos Estados-membros impediu que fosse tomada
uma decisão

fundamentada relativamente

(') JO n ? C 95 de 24. 3 . 1997, p. 30 .
(2) JO n ? C 85 de 17. 3. 1997, p. 176.
(3) JO n ? C 133 de 28 . 4. 1997, p. 26.

a todos os

(4) JO n? L 270 de 14. 12. 1970, p. 1 (Directiva com a última re
dacção que lhe foi dada pela Directiva 96/66/CE da Comissão
(JO n? L 272 de 25. 10. 1996, p. 32).
(5) JO n ? L 334 de 31 . 12. 1993, p. 17.

0 Presidente

J. VAN AARTSEN
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DIRECTIVA 97/43/EURATOM DO CONSELHO

de 30 de Junho de 1997

relativa à protecção da saúde das pessoas contra os perigos resultantes de
radiações ionizantes em exposições radiológicas médicas e que revoga a
Directiva 84/466/Euratom

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

medicas, a Comissão Internacional de Protecção

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

contra as Radiações Ionizantes analisou este tema nas
suas recomendações de 1990 e 1 996;

Europeia da Energia Atómica e, nomeadamente, o seu
artigo 31 ?,

Tendo em conta a proposta da Comissão, elaborada após
parecer de um grupo de personalidades designadas pelo

(6) Considerando que esta evolução torna necessária a
revogação da Directiva 84/466/Euratom;
(7) Considerando que a Directiva 96/29/Euratom fixa as

Comité Científico e Técnico,

normas básicas de segurança para a protecção da
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu ('),

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (2),

sado;

( 1 ) Considerando que o Conselho adoptou directivas que
fixam as normas básicas de segurança relativas à
protecção sanitária dos trabalhadores e da população
em geral contra os perigos resultantes das radiações
ionizantes, cuja última alteração lhes foi dada pela
Directiva 96/29/Euratom (3);

(2) Considerando que, nos termos do artigo 33? do
Tratado, cada Estado-membro adoptará as disposições
legislativas,
regulamentares e
administrativas
adequadas para assegurar o cumprimento das normas
de base estabelecidas e tomará as medidas necessárias

em matéria de ensino, educação e formação profissio
nal ;

(3) Considerando que, em 3 de Setembro de 1984, o
Conselho adoptou a Directiva 84/466/Euratom que
determina

as

medidas

fundamentais

relativas

à

protecção contra radiações das pessoas submetidas a
exames e tratamentos médicos (4);

(4) Considerando que, tal como em 1984, as exposições
radiológicas médicas constituem ainda a principal
fonte de exposição a fontes de radiações ionizantes
artificiais dos cidadãos da União Europeia; que o uso

das radiações ionizantes permitiu obter grandes
progressos em muitos aspectos da medicina; que as

práticas que dão origem a exposições radiológicas
médicas têm de ser efectuadas em condições optimi
zadas de protecção contra as radiações;

(5) Considerando que, ao reconhecer a evolução dos
conhecimentos científicos no domínio da protecção
contra radiações aplicada às exposições radiológicas
(■)
(2)
(J)
(«)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

população e dos trabalhadores que administram as
exposições radiológicas médicas; que a mesma direc
tiva garante que o total de contribuições para a expo
sição da população em geral é constantemente anali

C
C
L
L

167
212
159
265

de
de
de
de

2. 6. 1997.
22. 7. 1996, p. 32.
29. 6. 1996, p. 1 .
5. 10. 1984, p. 1 .

(8) Considerando que os requisitos de saúde e segurança,
incluindo os aspectos de protecção contra radiações
em matéria de concepção, fabrico e colocação
no mercado de dispositivos médicos, são tratados na
Directiva 93/42/CEE do Conselho, de 14 de Junho
de 1993, relativa aos dispositivos médicos (*); que, nos
termos do n? 8 do artigo 1 ? dessa directiva, as direc
tivas específicas adoptadas ao abrigo do Tratado
Euratom não serão afectadas pelas respectivas dispo
sições; que é necessário estabelecer requisitos de
protecção contra radiações para a utilização médica
das instalações de radiologia desde a sua entrada em
funcionamento;

(9) Considerando que é necessário adoptar disposições
de protecção no que se refere às exposições a que
estão sujeitos os voluntários e as pessoas que,
conscientemente e de livre vontade, ajudam as
pessoas sujeitas a exames e tratamentos médicos;
( 10) Considerando que o Comité de Ministros do
Conselho da Europa adoptou, em 6 de Fevereiro de
1990, a Recomendação R(90)3 sobre Investigação
Médica em Seres Humanos relativa, nomeadamente,

à criação de um Comité Ético;
( 11 ) Considerando que são necessários requisitos porme
norizados para a correcta aplicação dos princípios da
justificação e optimização no que se refere às exposi
ções radiológicas abrangidas pela presente directiva;
( 12) Considerando que é necessário definir as responsabi
lidades pela aplicação das exposições radiológicas
médicas;
O JO n? L 169 de 12. 7. 1993, p. 1 .
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( 13) Considerando que são necessários uma formação
adequada do pessoal envolvido, o estabelecimento de
programas de garantia de qualidade e de auditoria,
bem como inspecções pelas autoridades competentes,
a fim de assegurar que as exposições radiológicas
médicas sejam realizadas em boas condições de
protecção contra as radiações;

( 14) Considerando que são necessárias disposições especí
ficas quanto a práticas especiais, grávidas, lactantes e
a voluntários que participem na investigação e
pessoas auxiliares;
( 15) Considerando que é necessário ter em conta as expo
sições potenciais,

N ? L 180/23

aprovadas de boas praticas de radiologia médica, com
a alteração destas práticas nos casos indicados e a apli
cação, se necessário, de novas normas,

— responsabilidade clínica: responsabilidade relativa às
exposições radiológicas individuais para fins médicos
atribuída a um médico, nomeadamente a justificação
optimização, avaliação clínica dos resultados coopera
ção com outros especialistas e outros trabalhadores,

quando necessário, relativamente aos aspectos práticos;
obtenção de informações, se necessário, sobre exames

anteriores, fornecimento das informações radiológicas
existentes e/ou de registos a outros médicos e/ou

médicos responsáveis pela prescrição, se tal for pedido,
prestação de informações, quando necessário, sobre os
riscos das radiações ionizantes para os pacientes e
outras pessoas implicadas,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1 ?

Objecto e âmbito

1 . A presente directiva complementa a Directiva
96/29/Euratom e estabelece os princípios gerais de
protecção das pessoas contra radiações nas exposições
referidas nos n ?s 2 e 3 .

2. A presente directiva é aplicável às seguintes exposi
ções radiológicas médicas:
a) Exposição de pacientes no contexto de um diagnóstico
ou tratamento médico;

b) Exposição de pessoas no contexto da medicina ocupa
cional;

c) Exposição de pessoas no contexto de programas de
rastreio médico;

— autoridades competentes: todas as autoridades desi
gnadas pelos Estados-membros,

— níveis de referência do diagnóstico: níveis de doses na
prática médica de radiodiagnóstico ou, no caso de

produtos radiofármacos, níveis de actividade para
exames típicos em grupos de pacientes de tamanho
médio ou em modelos-padrão para tipos de equipa
mento de definição alargada. Estes níveis não devem
ser ultrapassados nos procedimentos habituais quando
são aplicadas as boas práticas correntes relativas ao
diagnóstico e à qualidade técnica,

— constrangimento de dose : restrição nas doses prospec
tivas recebidas pelos indivíduos, que possam ser prove
nientes de uma determinada fonte, destinada a ser

utilizada na fase de planeamento da protecção contra
as radiações, sempre que se pretenda atingir a sua
optimização,

— exposição: o procedimento em que se é exposto a

d) Exposição de pessoas saudáveis ou de pacientes que
participam voluntariamente em programas de investi
gação médica ou biomédica, de diagnóstico ou terapêu
tica;

e) Exposição de pessoas no contexto de procedimentos
médico-legais.

3 . A presente directiva é igualmente aplicável à exposi
ção de pessoas que ajudam, conscientemente e de livre
vontade (fora do contexto da sua actividade profissional)
no apoio e conforto às pessoas sujeitas a exposições radio
lógicas médicas.

radiações ionizantes,

— rastreio médico: um procedimento de diagnóstico
precoce em grupos populacionais de risco com utiliza
ção de instalações radiológicas,

— pessoa responsável: qualquer pessoa singular ou colec
tiva juridicamente responsável, nos termos da legisla
ção nacional, por uma determinada instalação radioló
gica,
— detrimento: efeitos deletérios clinicamente observáveis

que se manifestam nos indivíduos ou nos seus descen
dentes e cujo aparecimento é imediato ou diferido,

sugerindo, neste último caso, mais uma probabilidade
Artigo 2?
Definições

Para efeitos da presente directiva, os termos adiante enun
ciados têm o significado seguinte:
— auditoria clínica: uma análise ou revisão sistemática

dos procedimentos de radiologia médica com o objec
tivo de melhorar a qualidade e os resultados dos
cuidados com o paciente, através de uma revisão estru
turada em que as práticas, procedimentos e resultados
radiológicos são examinados em função de normas

do que uma certeza,

— inspecção: a inspecção constitui uma investigação por
uma autoridade competente para verificar que o equi
pamento utilizado ou as instalações radiológicas
cumprem as disposições nacionais em matéria de
protecção radiológica,
— especialista em física médica: um perito em física das
radiações ou em tecnologia das radiações aplicada às
exposições previstas na presente directiva, cuja forma
ção e competência sejam reconhecidas pelas autori
dades competentes e que, quando necessário, actue ou
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dê parecer sobre a dosimetria a aplicar ao paciente, o
desenvolvimento e a utilização de técnicas e equipa
mentos complexos, a optimização, a garantia de quali

dade, incluindo o controlo de qualidade, e sobre
outros assuntos relacionados com a protecção contra
radiações em relação às exposições radiológicas abran

gidas pela presente directiva,

— procedimento de radiologia médica: qualquer procedi
mento relativo a exposições radiológicas médicas,

— instalação radiologica: um local que contenha equipa
mento radiológico,
— radiodiagnóstico: refere-se à medicina nuclear de
diagnóstico in vivo, à radiologia de diagnóstico médica
e à radiologia dentária,
— radioterapêutico: relativo à radioterapia, incluindo a
medicina nuclear para efeitos terapêuticos.

Artigo 3 ?

— procedimentos médico-legais: procedimentos para
efeitos jurídicos ou de seguros, sem indicação médica,
— medicina ocupacional: vigilância médica dos trabalha
dores prevista pelos Estados-membros ou pelas autori
dades competentes,

— dose do paciente: a dose relativa aos pacientes ou a
outros indivíduos sujeitos a exposições radiológicas
médicas,

— dosimetria do paciente: a dosimetria relativa aos
pacientes ou a outros indivíduos sujeitos a exposições
radiológicas médicas,

— aspectos práticos: o comportamento físico de qualquer
uma das exposições a que se refere o n? 2 do artigo 1 ?
e quaisquer aspectos acessórios incluindo a manipula
ção e a utilização de equipamento radiológico, a
avaliação dos parâmetros técnicos e físicos, incluindo
as doses de radiação, calibragem e manutenção do

equipamento, a preparação e administração de

produtos radiofarmacêuticos e a revelação de filmes,
— médico responsável pela realização: um licenciado em
medicina, «medicina dentária ou qualquer outro profis
sional de saúde habilitado a assumir a responsabili
dade clínica pela exposição radiológica de um indi
víduo para fins médicos, segundo os requisitos nacio
nais,

— médico responsável pela prescrição: um licenciado em
medicina, medicina dentária ou qualquer outro profis
sional de saúde habilitado a prescrecer exposições
radiológicas médicas a indivíduos, segundo os requi
sitos nacionais,

— garantia de qualidade: todas as acções planeadas e
sistemáticas, necessárias para garantir uma confiança
adequada quanto ao funcionamento satisfatório de
uma estrutura, sistema, componente ou procedimento,
de acordo com normas aprovadas,

— controlo de qualidade: como parte da garantia de
qualidade, consiste no conjunto das operações (progra
mação, coordenação e execução) destinadas a manter
ou a melhorar a qualidade e abrange a monitorização,
avaliação e manutenção, aos níveis exigidos de todas as
características de funcionamento do equipamento que

possam ser definidas, medidas e controladas,
— radiológico: relativo aos procedimentos de radiodia

gnóstico e radioterapêuticos, à radiologia invasiva e a
outros tipos de radiologia de planeamento e de orien
tação,
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Justificação

1 . A exposição radiológica médica referida no n ? 2 do
artigo 1 ? deve apresentar um benefício real suficiente,
tendo em conta a globalidade dos benefícios potenciais
em matéria de diagnóstico ou terapêutica que dela decor
ram, incluindo os benefícios directos para a saúde de um
indivíduo e os benefícios para a sociedade, em compara
ção com o detrimento que essas exposições possam
causar, tendo em conta a eficácia, os benefícios e os riscos

das técnicas alternativas disponíveis com o mesmo objec
tivo mas que envolvam menos ou nenhuma exposição a
radiações ionizantes.
Nomeadamente :

a) — todos os novos tipos de práticas que envolvam
exposições radiológicas médicas serão previamente
justificados antes de serem geralmente adoptados,

— os tipos existentes de práticas que envolvam expo
sições radiológicas médicas podem ser revistos
sempre que se adquiram novos dados significativos
acerca da sua eficácia ou das suas consequências;
b) Todas as exposições individuais para fins médicos
devem ser justificadas previamente, tendo em conta os
objectivos específicos da exposição e as características
do indivíduo envolvido.

Embora em geral não se justifique um tipo de prática
que envolva uma exposição para fins médicos, em
determinadas circunstâncias poderá justificar-se uma
exposição específica desse tipo, a avaliar caso a caso.

O médico responsável pela prescrição e o médico
responsável pela realização devem procurar, tal como
especificado pelos Estados-membros, e sempre que
possível, obter informações sobre diagnósticos ante
riores ou registos médicos relevantes para a exposição
prevista e considerar estes dados, a fim de evitar expo
sições desnecessárias;

c) As exposições radiológicas médicas efectuadas para fins
de investigação médica e biomédica devem ser anali
sadas por um comité de ética, instituído segundo as
formalidades nacionais e/ou pelas autoridades compe
tentes;

d) Deve prestar-se uma atenção especial à justificação das
exposições radiológicas médicas que não tragam qual
quer benefício directo para a saúde da pessoa a elas
sujeita, especialmente às exposições por motivos médi
co-legais.
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A exposição referida no n? 3 do artigo 1 ? deve apre

sentar benefícios reais suficientes, tendo também em
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3 . O procedimento de optimização deve incluir a selec
ção do equipamento, a correcta produção de informações

conta os benefícios directos para a saúde de um paciente,
os benefícios para os indivíduos referidos no n ? 3 do
artigo 1 ? e o detrimento que podem causar.

adequadas sobre o diagnóstico ou os resultados terapêu

3. Se uma exposição não puder ser justificada, deverá
ser proibida.

tendo em conta factores económicos e sociais.

Artigo 4?

ticos bem como sobre os aspectos práticos, a garantia de
qualidade incluindo o controlo de qualidade, e a avaliação
das doses dos pacientes ou das actividades administradas,

4.

Os Estados-membros garantirão:

a) A fixação de restrições de dose para as exposições
radiológicas, nos termos do n? 3 do artigo 1 ?, relativa
mente às pessoas que ajudam, conscientemente e de

livre vontade (fora do contexto da sua actividade profis

Optimização

sional) no apoio e conforto de pacientes submetidos a

1 . a) Todas as doses devidas a exposições para fins radio
lógicos referidas no n? 2 do artigo 1 ?, com excep
ção dos procedimentos radioterapêuticos devem ser
mantidas a um nível tão baixo quanto razoavel

mente possível, desde que se possam obter as infor
mações de diagnóstico necessárias, tendo em conta
factores económicos e sociais;

b) Para todas as exposições radiológicas de indivíduos
para efeitos radioterapêuticos, referidas no n? 2,
alínea a), do artigo 1 ?, as exposições de volumes

diagnósticos ou tratamentos médicos, sempre que
adequado;

b) A definição de orientações adequadas para as exposi
ções referidas no n ? 3 do artigo 1 ?;
c) No caso dos pacientes sujeitos a um tratamento ou
diagnóstico com radionuclídeos, sempre que adequado,
que o médico ou o responsável pela instalação radioló
gica forneça ao paciente ou ao responsável legal instru
ções escritas, tendo em vista a restrição das doses às

pessoas em contacto com o paciente, na medida em
que tal seja possível, e forneça informações sobre os

-alvo devem ser individualmente planificadas,
tendo em conta que as doses dos volumes e tecidos
circundantes devem ser o mais baixas possível e
coerentes com os objectivos radioterapêuticos
pretendidos pela exposição.

riscos de radiações ionizantes .

Essas instruções serão entregues em mão antes de

deixar o hospital ou a clínica, ou uma instituição simi
lar.

2.

Os Estados-membros devem :

a) Promover a fixação e a utilização de níveis de refe
rência para exames de radiodiagnóstico, tal como
previsto no n? 2, alíneas a), b), c) e e), do artigo 1 ?, e
providenciar orientações neste domínio, tendo em
conta os níveis de referência de diagnósticos europeus,

quando disponíveis.
b) Assegurar-se de que, para cada projecto de investigação
biomédica ou médica referido no n? 2, alínea d), do
artigo 1 ?:

— as pessoas envolvidas devem participar voluntaria
mente,

— essas pessoas serão informadas dos riscos dessa
exposição,
— é fixada uma restrição de dose para as pessoas para

quem não se espera qualquer benefício médico

Artigo 5 ?
Responsabilidades

1 . O médico responsável pela prescrição e o médico
responsável pela realização serão responsabilizados da
forma especificada pelos Estados-membros no procedi
mento de justificação ao nível adequado.
2. Os Estados-mèmbros garantirão que qualquer expo
sição radiológica médica referida no n? 2 do artigo 1 ? seja
efectuada sob a responsabilidade clínica de um médico .

3 . Os aspectos práticos de um procedimento ou de
parte dele podem ser delegados pela pessoa responsável
pela instalação radiológica ou pelo médico, se necessário,
numa ou em mais pessoas com uma especialização reco
nhecida.

directo dessa exposição,

— no caso dos pacientes que aceitem voluntariamente
submeter-se a uma prática experimental de

4. Os Estados-membros garantirão a definição do
método a seguir no caso de exames médico-legais.

diagnóstico ou terapêutica e que se espera
obtenham desta prática um benefício terapêutico
ou diagnóstico, o médico e/ou o médico respon
sável pela prescrição devem fixar os níveis-alvo de

Artigo 6?
Procedimento

dose individuais;

c) Prestar especial atenção à manutenção da dose das
exposições médico-legais referidas no n? 2, alínea e),
do artigo 1 ? ao nível mais baixo possível.

1.

Para cada equipamento devem ser estabelecidos

protocolos escritos relativos a cada tipo de prática radioló
gica normalizada.
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Os Estados-membros garantirão que sejam postas a

disposição dos médicos responsáveis pela prescrição de
exposições radiológicas médicas recomendações relativas
aos critérios de referência adequados para as referidas
exposições, incluindo as doses de radiação.

3. Nas práticas radioterapêuticas devem intervir activa
mente especialistas em física médica. Nas práticas norma
lizadas de medicina nuclear terapêutica e nas práticas de
medicina nuclear de diagnóstico deve recorrer-se a espe
cialistas em física médica. Para outras práticas radiológicas
deve poder consultar-se, se necessário, um especialista em
física médica sobre a optimização, incluindo a dosimetria
do paciente e a garantia de qualidade, incluindo o
controlo de qualidade, e também para dar eventualmente

parecer sobre assuntos relacionados com a protecção
contra as radiações nas exposições radiológicas médicas.
4.

Serão efectuadas auditorias clínicas de acordo com os

procedimentos nacionais.

5. Os Estados-membros devem garantir a realização de
revisões locais adequadas de cada vez que os níveis de
referência de diagnóstico sejam sistematicamente exce
didos e que sejam tomadas medidas de correcção, se
necessário.

Artigo 7?
Formação

1.

Os Estados-membros devem garantir que os médicos

e as pessoas mencionadas no n? 3 do artigo 5? e no n? 3
do artigo 6? possuam uma formação teórica e prática
adequada para as práticas radiológicas, bem como a neces
sária competência em matéria de protecção contra radia

2.
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Os Estados-membros devem garantir que:

— todo o equipamento radiológico em funcionamento
seja mantido sob rigorosa vigilância no que se refere à
protecção contra radiações,
— as autoridades competentes disponham de um inven
tário actualizado do equipamento radiológico de cada
instalação radiológica,

— o responsável pela instalação radiológica aplique
programas de garantia de qualidade adequados,
incluindo medidas de controlo de qualidade e avalia
ções da dosimetria do paciente ou da actividade admi
nistrada,

— sejam efectuados ensaios de recepção antes da
primeira utilização do equipamento para fins clínicos
e que, posteriormente, o seu desenvolvimento seja
testado regularmente e após qualquer acção de manu
tenção importante.

3. As autoridades comeptentes tomarão providências
para garantir que o responsável pela instalação radiológica
adopte as medidas necessárias para melhorar caracterís
ticas inadequadas ou defeituosas do equipamento. Essas
mesmas autoridades deverão também adoptar critérios
específicos para a aceitação do equipamento, por forma a
indicar quando será necessária uma acção correctiva
adequada, incluindo, se for caso disso, a desactivação do
equipamento.
4. No caso da fluoroscopia, não se justificam e serão
proibidos exames sem uma intensificação de imagem ou
técnicas equivalentes.
5.

As análises fluoroscópicas sem mecanismos de

controlo dos débitos de dose limitar-se-ão a circunstâncias

ções.

excepcionais.

Para o efeito, os Estados-membros devem garantir a elabo

6. O equipamento novo de radiodiagnóstico que for
utilizado terá, se possível, um mecanismo que informe o
médico da quantidade de radiação emitida pelo equipa
mento durante o procedimento radiológico.

ração de currículos apropriados e reconhecerão os diplo
mas, certificados ou qualificações formais correspon
dentes.

2. As pessoas que frequentem programas específicos de
formação poderão participar nos aspectos práticos dos
procedimentos previstos no n? 3 do artigo 5?
3 . Os Estados-membros devem garantir um ensino e
uma formação contínuos após a qualificação e, no caso

especial da utilização clínica de novas técnicas, a organiza
ção de acções de formação relativas a essas técnicas e aos
requisitos pertinentes de protecção contra as radiações.
4.

Os Estados-membros devem encorajar a introdução

de um curso sobre protecção contra radiações no currículo
básico das escolas de medicina e de odontologia.
Artigo 8?
Equipamento

1.

Os Estados-membros devem tomar as providências

que considerem necessárias para evitar a proliferação
desnecessária de equipamento radiológico.

Artigo 9?

Práticas especiais
1.

Os Estados-membros devem garantir que os equipa

mentos de radiologia, as práticas técnicas e o equipa
mento auxiliar sejam adequados às exposições radiológicas
médicas

— de crianças,

— integradas em programas de rastreio médico,
— que envolvam a administração de doses elevadas aos
pacientes, tal como na radiologia invasiva, na tomo
grafia computorizada ou na radioterapia.
Deve prestar-se, no que toca a estas práticas, especial aten
ção aos programas de garantia de qualidade, incluindo as
medidas de controlo de qualidade e a avaliação da dosi
metria individual ou da actividade administrada, conforme

referido no artigo 8?
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2. Os Estados-membros devem garantir que os médicos
e as pessoas referidas no n? 3 do artigo 5? que realizem as
exposições previstas no n? 1 , obtenham formação
adequada sobre essas práticas radiológicas nos termos dos
n?s 1 e 2 do artigo 7?

Artigo 10?

Protecção especial durante a gravidez e a lactação

Artigo 12?

Estimativas de doses para a população
Os Estados-membros garantirão que a distribuição das
estimativas de doses individuais resultantes das exposições

radiológicas médicas referidas no n ? 2 do artigo 1 ? seja
determinada para a população e para os grupos populacio
nais de referência pertinentes da forma considerada neces
sária pelo Estado-membro.

1 . a) No caso de mulher em idade fértil, o médico que
prescreve a exposição e o médico que a realiza
devem perguntar, conforme previsto pelos Estados
-membros, se está grávida ou, no caso pertinente, se
amamenta; e

b) Se não for de excluir uma gravidez, e especialmente
se tiver que se expor as regiões pélvica e abdominal,
deve prestar-se especial atenção, consoante o tipo de
exposição radiológica médica, à justificação, em
particular à urgência, e à optimização da exposição

Artigo 13 ?
Inspecção

Os Estados-membros devem garantir que um sistema de
inspecção, tal como definido no artigo 2°., assegure a apli
cação das disposições introduzidas em cumprimento da
presente directiva.

Artigo 14?
Transposição para o direito interno

radiológica médica, tendo em conta tanto a grávida
como o feto .

2.

No caso da lactante, em medicina nuclear, consoante

o tipo de exame ou tratamento médicos, deve prestar-se

especial atenção à justificação, em especial à urgência, e à
optimização da exposição radiológica médica, tendo em
conta a exposição tanto da mãe como do filho.
3. Sem prejuízo dos n ?s 1 e 2 do artigo 10?, pode ser
útil qualquer medida que contribua para a sensibilização
das mulheres abrangidas pelo presente artigo, tal como
avisos públicos nos locais adequados.

N ? L 180/27

1 . Os Estados-membros adoptarão as disposições legis
lativas, regulamentares e administrativas necessárias para
dar cumprimento à presente directiva antes de 13 de Maio
de 2000 . Do facto informarão imediatamente a Comissão .

As disposições adoptadas pelos Estados-membros inclui
rão uma referência à presente directiva ou serão dela
acompanhadas na publicação oficial. As modalidades
dessa referência serão adoptadas pelos Estados-membros.
2.

Os Estados-membros comunicarão à Comissão o

texto das principais disposições legislativas, regulamen
tares e administrativas que adoptarem nas matérias regu
ladas pela presente directiva.

Artigo 11 ?
Artigo 15 ?

Exposições potenciais

Os Estados-membros devem garantir que sejam tomadas
todas as medidas razoáveis para reduzir a probabilidade e
a intensidade de doses acidentais ou desnecessárias para os

Revogação

A Directiva 84/466/Euratom é revogada com efeitos a
partir de 13 de Maio de 2000 .

pacientes, decorrentes de exames radiológicos, tendo em
conta factores económicos e sociais.

A prevenção dos acidentes deve incidir prioritariamente
no equipamento e nos procedimentos de radioterapia,
mas deverá ser igualmente dada atenção aos acidentes
com equipamentos de diagnóstico.
As instruções de trabalho e os protocolos escritos referidos
no n? 1 do artigo 6? e os programas de garantia de quali
dade referidos no n? 2 do artigo 8 ?, bem como os crité
rios referidos no n? 3 do artigo 8 ?, são particularmente

importantes para este efeito.

Artigo 16?
Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva.

Feito no Luxemburgo, em 30 de Junho de 1997.
Pelo Conselho
0 Presidente
A. NUIS
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II

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

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO

de 30 de Junho de 1997

que altera as Decisões 93/24/CEE e 93/244/CEE, no que diz respeito a garantias
adicionais quanto à doença de Aujeszky relativamente a suínos destinados a

regiões indemnes da doença na Áustria
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(97/423/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

regiões da lista de regiões constante do anexo I da Deci
são 93/244/CEE;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 64/432/CEE do Conselho, de

26 de Junho de 1964, relativa a problemas de fiscalização
sanitária em matéria de comércio intracomunitário de

animais das espécies bovina e suína ('), com a última

redacção que lhe foi dada pela Directiva 97/ 12/CE (2), e,
nomeadamente, o n ? 3 do seu artigo 9 ? e o n ? 2 do seu
artigo 10 ?,

Considerando que a Áustria entende que parte do seu
território está indemne da doença de Aujeszky e apre
sentou provas à Comissão, conforme previsto no
artigo 10? da Directiva 64/436/CEE;

Considerando que as autoridades da Áustria aplicam, à
circulação nacional de suínos, regras pelo menos equiva
lentes às previstas na presente decisão;
Considerando que não devem ser pedidas garantias
adicionais aos Estados-membros ou suas regiões conside
rados indemnes da doença de Aujeszky;
Considerando que a Decisão 93/24/CEE da Comissão
com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão
97/30/CE, estabelece garantias adicionais quanto à doença
de Aujeszky relativamente a suínos destinados aos Esta
dos-membros ou regiões indemnes da doença e enumera
essas regiões no seu anexo I;

Considerando que as partes da Áustria que estão

Considerando que foi executado nessas regiões um

indemnes da doença de Aujeszky devem ser aditadas ao

programa de erradicação da doença de Aujeszky;

anexo I da Decisão 93/24/CEE;

Considerando que a Decisão 93/244/CEE da Comissão (3),
com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão

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

97/30/CE (4), estabelece garantias adicionais quanto à
doença de Aujeszky relativamente a suínos destinados a
determinadas partes do território da Comunidade onde foi
aprovado um programa de erradicação e enumera essas
regiões no seu anexo I;

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1 ?

Considerando que o programa foi bem sucedido na erra

dicação da doença na Baixa Áustria, Norte do Danúbio, na
Áustria; que é, por conseguinte, adequado retirar estas

1 . O anexo I da Decisão 93/24/CEE é substituído pelo
anexo I da presente decisão.
2.

(')
(2)
(-1)
4

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

121 de 29. 7. 1964, p. 1977/64.
L 109 de 25. 4. 1997, p. 1 .
L 111 de 5. 5. 1993, p. 21 .
L 12 de 15. 1 . 1997, p. 39.

O anexo I da Decisão 93 /244/CEE é substituído

pelo anexo II da presente decisão.
0 JO n? L 16 de 25. 1 . 1993, p. 18 .
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Artigo 2?

A presente decisão é aplicável a partir de 1 de Julho de 1997.
Artigo 3 ?

Os Estados-membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I

*ANEXO I

Regiões indemnes de doença de Aujeszky que não permitem a vacinação
Dinamarca:

Todas as regiões

Reino Unido :

Todas as regiões na Inglaterra, Escócia e País de Gales

França:

Os departamentos de Maine-et-Loire, Sarthe, Vendee, Charente, Charente-Maritime,
Deux-Sèvres, Vienne, Aude, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-At
lantiques, Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et
- Garonne

Finlandia:
Alemanha:

Todas as regiões

Os Länder de Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Mecklemburg-Vorpommern, Sach
sen-Anhalt

Áustria:

Todas as regiões

Suécia:

Todas as regiões.»

ANEXO II
*ANEXO I

Luxemburgo:

Estado-membro

Alemanha:

Todas as regiões, excepto os Länder de Thuringen, Sachsen, Brandenburg, Mecklem
burg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt.»
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N? L 180/31

DECISÃO DA COMISSÃO

de 30 de Junho de 1997

que liberta as existências mínimas e liberta parcialmente as existências de

reporte detidas pelas empresas açucareiras estabelecidas em Espanha, para o

abastecimento da sua região Sul durante o período compreendido entre 1 de
Julho e 30 de Novembro de 1997

(Apenas faz fé o texto em língua espanhola)
(97/424/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1 599/96 (2), e, nomeadamente, o n? 3 do seu
artigo 12?, o n ? 2A do seu artigo 27? e o seu artigo 39?,

Considerando que, para assegurar o abastecimento normal
do conjunto ou de uma das zonas da Comunidade, está
prevista a obrigação permanente de manter, no território
europeu da Comunidade, uma existência mínima por cada
empresa produtora de açúcar ou refinaria;
Considerando que o artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 1789/81 do Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que
estabelece as regras gerais relativas ao regime de existên
cias mínimas no sector do açúcar (3), com a última redac
ção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 725/97 (4),
fixou o limite das existências mínimas a manter,

consoante o caso, em 5 % da produção realizada
no âmbito a quota A ou em 5 % da quantidade de açúcar
refinado durante os 12 meses anteriores ao mês em curso;

Considerando que, nos termos do disposto no n? 1 do
artigo 12? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 , essa
percentagem pode ser reduzida; que o artigo 4? do Regu
lamento (CEE) n? 1789/81 estabelece que, sempre que o
abastecimento da Comunidade deixar de ser assegurado
em condições normais, pode prever-se que o interessado
seja desvinculado, no todo ou em parte, da obrigação de

armazenar o açúcar em questão; que, por intermédio do
Regulamento (CE) n? 1436/96 da Comissão (*), esta
percentagem foi reduzida para 3 % ;
Considerando que o Sul de Espanha foi afectado, sucessi
vamente, por grandes inundações e uma grave seca, cala
midades de que resultou a perda de cerca de 15 000

hectares; que isso provocou um défice conjuntural na
região, de abastecimento durante o período de espera pela
(')
(2)
(?)
(4)
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JO
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n?
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L
L
L
L

177
206
177
108

de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
16. 8. 1996, p. 43.
1 . 7. 1981 , p. 39.
25. 4. 1997, p. 13.

(Ó JO n? L 184 de 24. 7. 1996, p. 27.

colheita seguinte, de Julho a Outubro de 1997, da ordem
de 1 00 000 toneladas de açúcar;

Considerando que, para assegurar esse abastecimento em
condições normais, e dada a urgência, devem ser liber
tadas as existências mínimas mantidas pelas empresas
açucareiras estabelecidas em Espanha, ou sejam, 29 000

toneladas; que, como esta medida não é suficiente para
cobrir o citado défice conjuntural, e atendendo às causas

do défice, deve ser posto em execução o disposto no
n? 2A do artigo 27? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 e
libertadas as quantidades necessárias das existências de
reporte mantidas pelas empresas açucareiras estabelecidas
em Espanha;

Considerando que o Comité de gestão do açúcar não
emitiu nenhum parecer durante o prazo fixado pelo seu
presidente,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1 ?
1 . Em derrogação do n? 2 do artigo 1 ? do Regulamento
(CE) n? 1436/96, no que diz respeito ao período
compreendido entre 1 de Junho e 30 de Novembro de

1997, as percentagens referidas no artigo 1 ? do Regula
mento (CE) n? 1436/96 são reduzidas para 0 % relativa

mente às empresas açucareiras estabelecidas em Espanha.
2. A partir de 1 de Dezembro de 1997, as percentagens
referidas nas alíneas a) e b) do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n ? 1789/81 serão reduzidas para 3 % relativamente

às empresas açucareiras estabelecidas em Espanha.
Artigo 2?

1 . O período de armazenagem obrigatória referido
no n ? 2, alínea a) do segundo parágrafo, do artigo 27? do
Regulamento (CEE) n ? 1785/81 termina em 1 de Julho
de 1997 para as empresas açucareiras estabelecidas em
Espanha dentro do limite de uma quantidade total de
71 000 toneladas de açúcar expressas em açúcar branco.

2. A Espanha procederá à repartição da quantidade
referida no n? 1 entre as empresas açucareiras que
mantêm açúcar reportado, na proporção das quantidades
reportadas que mantêm.
3.

A Espanha comunicará, sem demora, à Comissão, as

quantidades de açúcar reportado libertadas pela empresa.

N ? L 180/32
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Artigo 3 ?

O Reino de Espanha é o destinatário da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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