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

REGULAMENTO (CE) Në 899/98 DA COMISSÃO
de 28 de Abril de 1998
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) në 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 (1), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) në 2375/96 (2), e, nomeadamente, o në 1 do seu artigo 4ë,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 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) në 150/95 (4), e,
nomeadamente, o në 3 do seu artigo 3ë,
Considerando que o Regulamento (CE) në 3223/94 prevê,
em aplicação dos resultados das negociações comerciais
multilaterais do «Uruguay Round», os critérios para a

fixação 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 critérios, os valores forfetários de importação devem ser
fixados nos níveis constantes em anexo,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
Os valores forfetários de importação referidos no artigo 4ë
do Regulamento (CE) në 3223/94 são fixados como indicado no quadro constante do anexo.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor em 29 de Abril de
1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Abril de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
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JO

L
L
L
L

337 de 24. 12. 1994, p. 66.
325 de 14. 12. 1996, p. 5.
387 de 31. 12. 1992, p. 1.
22 de 31. 1. 1995, p. 1.
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ANEXO
do Regulamento da Comissão, de 28 de Abril de 1998, 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 00

0709 90 70
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

212
624
999
052
999
052
204
212
400
600
624
999
388
600
999
060
388
400
404
508
512
524
528
616
720
804
999
388
512
528
999

115,9
188,3
152,1
75,5
75,5
39,4
36,7
59,8
58,2
38,7
44,7
46,3
66,8
83,0
74,9
43,0
86,0
91,4
96,8
96,6
76,0
79,3
77,3
97,8
146,0
109,8
90,9
71,8
63,3
71,2
68,8

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) në 2317/97 da Comissão (JO L 321 de 22. 11. 1997, p. 19).
O código «999» representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) Në 900/98 DA COMISSÃO
de 28 de Abril de 1998
que determina em que medida os pedidos de certificados de exportação no sector
da carne de aves de capoeira podem ser aceites
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Communidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 1372/95 da
Comissão, de 16 de Junho de 1995, que estabelece as
normas de execução dos certificados de exportação no
sector da carne de aves de capoeira (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
në 2370/96 (2), e, nomeadamente, o në 4 do seu artigo 3ë,
Considerando que o Regulamento (CE) në 1372/95 prevê
medidas especiais sempre que os certificados de exportação sejam respeitantes a quantidades e/ou despesas que
superem ou possam superar as quantidades de escoamento normal, atendendo aos limites referidos no në 11
do artigo 8ë do Regulamento (CEE) në 2777/75 do
Conselho (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 2916/95 da Comissão (4), e/ou as
respectivas despesas durante o período considerado;
Considerando que a emissão de certificados para as quantidades pedidas de 20 a 24 de Abril de 1998 conduziria a
uma superação das quantidades de escoamento normal
dos produtos em questão; que é conveniente fixar os

coeficientes de aceitação a aplicar às quantidades solicitadas,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
No que diz respeito aos pedidos de certificados de exportação apresentados nos termos do Regulamento (CE)
në 1372/95 no sector da carne de aves de capoeira:
1. Os pedidos apresentados de 20 a 24 de Abril de 1998
serão aceites com um coeficiente de 100 % para as
categorias 1, 3 e 4 referidas no anexo I do regulamento
supracitado;
2. Os pedisos apresentados de 20 a 24 de Abril de 1998
serão aceites com um coeficiente de 44,83 % para a
categoria 6a e de 24,11 % para a categoria 6b referidas
no anexo I do regulamento supracitado.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor em 29 de Abril de
1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Abril de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

133
323
282
305

de
de
de
de

17. 6. 1995, p. 26.
13. 12. 1996, p. 12.
1. 11. 1975, p. 77.
19. 12. 1995, p. 49.
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REGULAMENTO (CE) Në 901/98 DA COMISSÃO
de 28 de Abril de 1998
que altera o Regulamento (CEE) në 3611/84, que fixa os coeficientes de adaptação
para as lulas e potas congeladas
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 3759/92 do
Conselho, de 17 de Dezembro de 1992, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos produtos
da pesca e da aquicultura (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 3318/94 (2), e,
nomeadamente, o në 5 do seu artigo 16ë e o në 6 do seu
artigo 22ë,
Considerando que o Regulamento (CEE) në 3611/84 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) në 2235/89 (4), fixou os coeficientes
de adaptação para as lulas e potas congeladas;
Considerando que, devido à evolução do mercado e dos
preços de orientação, é conveniente alterar os coeficientes
de adaptação para as lulas congeladas da espécie Loligo
spp., a fim de permitir a sua aplicação ao regime dos

preços de referência e ao regime previsto no në 1 do
artigo 16ë do Regulamento (CEE) në 3759/92;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Produtos da Pesca,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
Para as lulas congeladas Loligo spp., a alínea a) do anexo
do Regulamento (CEE) në 3611/84 é substituída pelo
anexo do presente regulamento.
Artigo 2ë
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 aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Abril de 1998.
Pela Comissão
Emma BONINO

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

388
350
333
215

de
de
de
de

31.
31.
21.
26.

12. 1992, p. 1.
12. 1994, p. 15.
12. 1984, p. 41.
7. 1989, p. 9.
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ANEXO
Espécies

Código NC

Apresentação

Coeficiente

«a) Lulas Loligo spp.:
Loligo patagonica

ex 0307 49 35

Inteiras, não limpas
Limpas

1,00
1,20

Loligo vulgaris

0307 49 31

Inteiras, não limpas
Limpas

2,50
2,90

Loligo pealei

0307 49 33

Inteiras, não limpas
Limpas

1,75
2,00

Loligo opalescens

ex 0307 49 38

Inteiras, não limpas
Limpas

1,00
1,20

Outras espécies do género Loligo

ex 0307 49 38

Inteiras, não limpas
Limpas

1,30
1,50»
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REGULAMENTO (CE) Në 902/98 DA COMISSAO

de 28 de Abril de 1998
que altera o Regulamento (CE) në 2573/97 que fixa os preços de referência dos
produtos da pesca para a campanha de 1998
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSAO
 DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 3759/92 do
Conselho, de 17 de Dezembro de 1992, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos produtos
da pesca e da aquicultura (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 3318/94 (2), e,
nomeadamente, o në 6, primeiro parágrafo, do seu
artigo 22ë e o në 5 do seu artigo 23ë,
Considerando que o në 1 do artigo 22ë do Regulamento
(CEE) në 3759/92 prevê, inter alia, a fixação anual por
categoria de produtos, de preços de referência válidos para
a Comunidade, relativamente aos produtos que constam
dos anexos I, II e III, da parte B do anexo IV e do anexo
V do referido regulamento, sob reserva dos processos de
consulta previstos em relação a certos produtos no âmbito
do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio
(GATT); que os preços supramencionados foram fixados
pelo Regulamento (CE) në 2573/97 da Comissão (3);
Considerando que os coeficientes de adaptação para as
lulas congeladas da espécie loligo spp., aplicáveis ao
regime dos preços de referência, foram alterados pelo
Regulamento (CE) në 901/98 da Comissão (4), a fim de ter
em conta a evolução do mercado e dos preços de orientação; que tais alterações requerem, pois, um ajustamento
dos preços em causa;

Considerando que, atentendo às necessidades do mercado,
é conveniente fixar preços de referência específicos para o
bacalhau salgado da espécie Gadus macrocephalus; que as
apresentações para o bacalhau salgado devem igualmente
ser alteradas para ter em conta as realidades do mercado
destes produtos;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão dos Produtos da Pesca,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
O Regulamento (CE) në 2573/97 é alterado do seguinte
modo:
Os preços de referência para a campanha de 1998 de
determinados produtos que constam do anexo II, da
parte B do anexo IV e do anexo V do Regulamento
(CEE) në 3759/92 são fixados tal como indicado no
anexo do presente regulamento.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Maio de
1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Abril de 1998.
Pela Comiss ão
Emma BONINO

Membro da Comiss ão

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
Ver

L 388 de
L 350 de
L 350 de
página 4

31. 12. 1992, p. 1.
31. 12. 1994, p. 15.
20. 12. 1997, p. 46.
do presente Jornal Oficial.
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ANEXO
2. Preços de referência para os produtos indicados no anexo II do Regulamento (CEE) në 3759/92
Código NC

Designação das mercadorias

Preço de referência
(em ecus/tonelada)

C. Produtos congelados do código NC 0307:
Lulas Loligo spp.
0307 49 35

0307 49 31

0307 49 33

ex 0307 49 38

ex 0307 49 38

— Loligo patagonica:
inteiras, não limpas
limpas

898
1 078

inteiras, não limpas
limpas

2 246
2 605

inteiras, não limpas
limpas

1 572
1 797

inteiras, não limpas
limpas

898
1 078

inteiras, não limpas
limpas

1 168
1 348

— Loligo vulgaris:

— Loligo pealei:

— Loligo opalescens:

— Outras espécies:

5. Preço de referência para certos produtos congelados e salgados enumerados na parte B do
anexo IV e no anexo V do Regulament (CEE) në 3759/92
Produtos dos códigos NC 0303 e 0304:
Produtos

8. Bacalhau (Gadus morhua e
Gadus ogac) e peixes da
espécie Boreogadus saida
ex 0305 62 00, 0305 69 10

Bacalhau (Gadus macrocephalus)
ex 0305 62 00

Apresentação

Preço de referência
(em ecus/tonelada)

Peixes salgados, não secos nem fumados, e peixes
em salmora
: 1,1 kg
= 1,1 kg : 2,1 kg
= 2,1 kg

2 612
2 869
3 313

: 1,33 kg
= 1,33 kg : 2,7 kg
= 2,7 kg

1 785
2 107
2 633
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REGULAMENTO (CE) Në 903/98 DA COMISSAO

de 28 de Abril de 1998
que adapta as quantidades globais fixadas no artigo 3ë do Regulamento (CEE)
në 3950/92 do Conselho, que institui uma imposição suplementar no sector do
leite e dos produtos lácteos
A COMISSAO
 DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 3950/92 do
Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, que institui uma
imposição suplementar no sector do leite e dos produtos
lácteos (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 551/98 da Comissão (2), e, nomeadamente, o në 2 do seu artigo 3ë e o në 2 do seu
artigo 4ë,
Considerando que o në 2 do artigo 3ë do Regulamento
(CEE) në 3950/92 estabelece que as quantidades globais
garantidas para a Austria

e a Finlândia podem ser aumentadas para compensar os produtores «SLOM» austríacos e
finlandeses, até um máximo de 180 000 toneladas e
200 000 toneladas, respectivamente; que, em conformidade com o artigo 6ë do Regulamento (CE) në 671/95 da
Comissão (3), alterado pelo Regulamento (CE) në 1390/

e a Finlândia comunicaram as quanti/95 (4), a Austria
dades em causa para a campanha de 1997/1998; que, por
conseguinte, é conveniente aumentar as quantidades
globais garantidas em conformidade, de acordo com o
processo previsto no artigo 30ë do Regulamento (CEE)
në 804/68 do Conselho (5), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) në 1587/96 (6);

são (7), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 2186/96 (8), a Bélgica, a Dinamarca, a
Alemanha, a Espanha, a França, a Irlanda, os Países
Baixos, a Austria

e o Reino Unido comunicaram as quantidades convertidas definitivamente nos termos do në 2
segundo parágrafo, do artigo 4ë do Regulamento (CEE)
në 3950/92; que, por conseguinte, é conveniente adaptar
em conformidade as quantidades globais para esses Estados-membros fixadas no artigo 3ë do Regulamento (CEE)
në 3950/92;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão do Leite e dos Produtos Lácteos,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
No në 2, primeiro parágrafo, do artigo 3ë do Regulamento (CEE) në 3950/92, o quadro passa a ter a seguinte
redacção:
Estados-membros

Considerando que o në 2 do artigo 4ë do Regulamento
(CEE) në 3950/92 estabelece que a quantidade de referência individual é aumentada ou fixada a pedido do
produtor, devidamente justificado, a fim de ter em conta
alterações que afectem as suas entregas e/ou vendas directas; que o aumento ou a fixação de uma quantidade de
referência estão subordinados à redução correspondente
ou à supressão da outra quantidade de referência de que o
produtor disponha;

«Bélgica
Dinamarca
Alemanha ( )
1

Entregas

Vendas
directas

3 125 099

185 332

4 454 649

699

27 767 500

97 316

629 817

696

Grécia

5 452 064

114 886

França

23 772 759

463 039

Irlanda

5 235 902

9 862

Considerando que essas adaptações não podem provocar,
para o Estado-membro em causa, um aumento da soma
das quantidades de entregas e vendas directas referidas
no artigo 3ë do Regulamento (CEE) në 3950/92; que, em
caso de alterações definitivas das quantidades de referência individuais, as quantidades fixadas nesse artigo 3ë
são adaptadas em conformidade, de acordo com o
processo previsto no artigo 30ë do Regulamento (CEE)
në 804/68;

Itália

9 698 399

231 661

268 098

951

10 988 594

86 098

Austria


2 383 182

366 195

Portugal

1 835 461

37 000

Finlândia

2 388 183

10 000

Suécia

3 300 000

3 000

Considerando que, nos termos do terceiro travessão do
artigo 8ë do Regulamento (CEE) në 536/93 da Comis-

Reino Unido

14 354 321

235 726

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

405 de 31. 12. 1992, p. 1.
73 de 12. 3. 1998, p. 1.
70 de 30. 3. 1995, p. 2.
135 de 21. 6. 1995, p. 4.
148 de 28. 6. 1968, p. 13.
206 de 16. 8. 1996, p. 21.

Espanha

Luxemburgo
Países Baixos

(1) Das quais 6 243 080 toneladas para as entregas dos produtores no território dos novos Länder e 10 287 toneladas para as vendas directas nos
novos Länder.»

(7) JO L 57 de 10. 3. 1993, p. 12.
(8) JO L 292 de 15. 11. 1996, p. 6.
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Artigo 2ë

O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia seguinte ao da sua publicação
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável com efeitos desde 1 de Abril de 1997.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 28 de Abril de 1998.
Pela Comiss ão
Franz FISCHLER

Membro da Comiss ão
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II
(Actos cuja publicaç ão n ão é uma condiç ão da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DECISAO
 DO CONSELHO
de 7 de Abril de 1998
relativa à celebração do Acordo-Quadro de Cooperação entre a Comunidade
Económica Europeia e o Acordo de Cartagena e seus países membros, a
República da Bolívia, a República da Colômbia, a República do Equador, a
República do Peru e a República da Venezuela
(98/278/CE)
O CONSELHO DA UNIAO
 EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, os seus artigos
113ë e 130ëy, em articulação com o primeiro período do
në 2 do artigo 228ë e com o primeiro parágrafo do në 3
do mesmo artigo,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Considerando que, para a realização dos seus objectivos
no domínio das relações externas, é conveniente que a
Comunidade aprove o Acordo-Quadro de Cooperação
entre a Comunidade Económica Europeia e o Acordo de
Cartagena e seus países membros, a República da Bolívia,
a República da Colômbia, a República do Equador, a
República do Peru e a República da Venezuela,

República da Colômbia, a República do Equador, a República do Peru e a República da Venezuela.
O texto do acordo é anexado à presente decisão.
Artigo 2ë
O presidente do Conselho procederá à notificação prevista
no artigo 37ë do acordo.
Artigo 3ë
A Comissão assistida por representantes dos Estados-membros, representará a Comunidade na comissão mista
instituída pelo artigo 32ë do acordo.
Artigo 4ë
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

DECIDE:

Feito no Luxemburgo, em 7 de Abril de 1998.
Artigo 1ë
Pelo Conselho
É aprovado o Acordo-Quadro de Cooperação entre a
Comunidade Económica Europeia e o Acordo de Cartagena e seus países membros, a República da Bolívia, a

(1) JO C 25 de 28. 1. 1993, p. 31.
(2) JO C 234 de 30. 8. 1993 e
JO C 80 de 16. 3. 1998.

O Presidente
D. BLUNKETT
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ACORDO-QUADRO DE COOPERAÇAO

entre a Comunidade Económica Europeia e o Acordo de Cartagena e seus países
membros, a República da Bolívia, a República da Colômbia, a República do Equador, a
República do Peru e a República da Venezuela
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,
por um lado,
A COMISSAO
 DO ACORDO DE CARTAGENA E OS GOVERNOS DA REPUBLICA

DA BOLIVIA, DA
REPUBLICA

DA COLÔMBIA, DA REPUBLICA

DO EQUADOR, DA REPUBLICA

DO PERU E DA
REPUBLICA

DA VENEZUELA
por outro,
CONSIDERANDO as relações tradicionais de amizade existentes entre os países da Comunidade Europeia, a
seguir designada «Comunidade», e o Acordo de Cartagena e seus países membros, a seguir designado «Pacto
Andino»;
REAFIRMANDO a sua adesão aos princípios da Carta das Nações Unidas, aos valores democráticos e aos
direitos do homem;
CONSCIENTES do interesse mútuo das duas partes em estabelecer uma cooperação em diferentes domínios,
em especial nos da cooperação económica, da cooperação comercial e da cooperação para o desenvolvimento;
RECONHECENDO o objectivo fundamental do acordo, nomeadamente a consolidação, aprofundamento e
diversificação das relações entre as duas partes;
REAFIRMANDO a vontade comum das duas partes de contribuir para o desenvolvimento de organizações
regionais destinadas a promover o crescimento económico e o progresso social;
RECONHECENDO que o Acordo de Cartagena constitui uma organização de integração sub-regional e que
as duas partes conferem especial importância à promoção do processo de integração andina;
RECORDANDO a declaração comum das duas partes, de 5 de Maio de 1980, o Acordo de Cooperação assinado em 1983, a Declaração de Roma de 20 de Dezembro de 1990 e o comunicado final do Luxemburgo, de
27 de Abril de 1991, entre a Comunidade e os seus Estados-membros e os países do Grupo do Rio, bem
como o comunicado final da reunião ministerial de Santiago, de 29 de Maio de 1992;
RECONHECENDO as consequências favoráveis do processo de modernização e de reforma económica, bem
como da liberalização comercial dos países andinos;
RECONHECENDO a importância que a Comunidade confere ao desenvolvimento do comércio e à cooperação económica com os países em vias de desenvolvimento (PVD) e considerando as orientações e resoluções
relativas à cooperação com os PVD-ALA;
RECONHECENDO que o Pacto Andino é constituído por PVD com diferentes situações de desenvolvimento, incluindo, nomeadamente, um país sem litoral e regiões especialmente desfavorecidas;
CONVENCIDOS da importância de que se revestem os princípios do GATT e do comércio internacional
livre, bem como o respeito dos direitos da propriedade intelectual e da liberdade de investimento;
RECONHECENDO a importância da cooperação internacional a favor dos países afectados pelos problemas
relacionados com a droga e, neste contexto, a importância da decisão adoptada pela Comunidade em 29 de
Outubro de 1990, relativa ao programa especial de cooperação;
RECONHECENDO a importância especial que as duas partes conferem a uma maior protecção do
ambiente;
RECONHECENDO a promoção dos direitos sociais, em especial a favor das camadas mais desfavorecidas,
DECIDIRAM concluir o presente acordo e, para o efeito, designaram como plenipotenciários:
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PELO CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS:
Niels Helveg PETERSEN,
Ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca
Presidente em exercício do Conselho das Comunidades Europeias
Manuel MARIN,
Vice-Presidente da Comissão das Comunidades Europeias
PELA COMISSAO
 DO ACORDO DE CARTAGENA:
Miguel RODRIGUEZ MENDOZA,
Presidente da Comissão do Acordo de Cartagena
PELO GOVERNO DA REPUBLICA

DA BOLIVIA:
Ronald MacLEAN ABAROA,
Ministro dos Negócios Estrangeiros e dos Cultos
PELO GOVERNO DA REPUBLICA

DA COLÔMBIA
Noemi SANIN DE RUBIO,
Ministro dos Negócios Estrangeiros
PELO GOVERNO DA REPUBLICA

DO EQUADOR:
Diego PAREDES PENA,
Ministro dos Negócios Estrangeiros
PELO GOVERNO DA REPUBLICA

DO PERU:
Dr. Oscar de la PUENTE RAYDADA,
Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros
PELO GOVERNO DA REPUBLICA

DA VENEZUELA:
Fernando OCHOA ANTICH
Ministro dos Negócios Estrangeiros
Os QUAIS, após terem trocado os seus plenos poderes reconhecidos em boa e devida forma,
ACORDARAM NO SEGUINTE:

Artigo 1ë

em desenvolvimento, e a promover o reforço e a consolidação do processo de integração sub-regional andina.

Fundamento democrático da cooperação

2. Para o prossecução dos objectivos do presente
acordo, as partes reconhecem a utilidade de se consultarem sobre temas internacionais do interesse mútuo.

As relações de cooperação entre a Comunidade e o Pacto
Andino, bem como todas as disposições do presente
acordo, baseiam-se no respeito dos princípios democráticos e dos direitos do homem que inspiram as políticas
internas e internacionais tanto da Comunidade como o
Pacto Andino, e que constituem um elemento essencial
do presente acordo.

Artigo 2ë
Reforço da cooperação
1. As partes comprometem-se a conferir um novo
impulso às suas relações. Para atingir este objectivo fundamental, estão decididas a fomentar, nomeadamente, o
desenvolvimento de cooperação em matéria de comércio,
investimentos, financiamento e tecnologia, tendo em
conta a situação especial dos países andinos como países

Artigo 3ë
Cooperação económica
1. Tendo em conta o interesse mútuo e os objectivos
económicos a médio e a longo prazo, as partes contratantes comprometem-se a desenvolver uma cooperação
económica o mais ampla possível, sem excluírem, a
priori, qualquer domínio. Os objectivos desta cooperação
consistem, nomeadamente em:
a) Reforçar e diversificar, de um modo geral, os respectivos laços económicos;
b) Contribuir para desenvolvimento das suas economias
em bases duradouras e para o aumento do seus níveis
de vida respectivos;
c) Promover o aumento das trocas comerciais, com vista à
diversificação e abertura de novos mercados;
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d) Incentivar os fluxos de investimentos e as transferências de tecnologias e reforçar a protecção dos investimentos;
e) Criar condições favoráveis para uma melhoria do nível
do emprego e um aumento da produtividade no sector
do trabalho;
f) Promover medidas destinadas ao desenvolvimento do
sector rural à melhoria das zonas urbanas;
g) Promover o progresso científico e tecnológico, a transferência de tecnologia e a capacidade tecnológica;
h) Apoiar o movimento de integração regional;
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seminários, missões comerciais e industriais, encontros
de empresários (business weeks), feiras gerais sectoriais
e de subcontratação, missões de prospecção com vista a
aumentar os fluxos das trocas comerciais e de investimentos;
b) Participação conjunta de empresas provenientes da
Comunidade em férias e em exposições que se
realizem no Pacto Andino e vice-versa;
c) Assistência técnica, nomeadamente através do envio de
peritos e da realização de estudos específicos;
d) Projectos de investigação e de intercâmbio de cientistas;

i) Trocar informações em matéria de estatísticas e de
metodologia.

e) Promoção de consórcios e empresas comuns, de
acordos de licenças, da transferência de saber-fazer, de
subcontratação, etc.

2. Para o efeito, as partes contratantes determinação de
comum acordo, no seu interesse mútuo e tendo em conta
as suas capacidades e competências respectivas, os domínios da sua cooperação económica, não excluindo a priori
nenhum sector. Esta cooperação abrangerá, em especial,
os seguintes domínios:

f) Intercâmbio de informações pertinentes, nomeadamente no que respeita ao acesso às bases de dados existentes ou por criar;
g) Constituição de redes de operadores económicos,
nomeadamente no domínio industrial.

a) Indústria;
b) Agro-indústria e sector mineiro;
c) Agricultura e pescas;
d) Planificação energética e utilização racional da energia;
e) Protecção do ambiente e gestão duradoura dos recursos
naturais;
f) Transferência de tecnologias;
g) Ciência e tecnologia;

Artigo 4ë
Tratamento da nação mais favorecida
As partes contratantes acordam em conceder mutuamente
o tratamento da nação mais favorecida nas suas relações
comerciais, em conformidade com as disposições do
Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio
(GATT).
Ambas as partes reafirmam a vontade de realizar as suas
trocas comerciais nos termos do referido acordo.

h) Propriedade intelectual, incluindo a propriedade
industrial;
i) Normas e critérios de qualidade;
j) Serviços, nomeadamente os serviços financeiros,
turismo, transportes, telecomunicações e informática;
k) Informação sobre questões monetárias,
l) Regulamentação técnica, sanitária e fitossanitária;
m) Reforço dos organismos de cooperação económica;
n) Desenvolvimento regional e integração fronteiriça.

Artigo 5ë
Desenvolvimento da cooperação comercial
1. As partes contratantes comprometem-se a promover,
no mais elevado grau possível o desenvolvimento e a
diversificação das suas trocas comerciais, tendo em conta
as respectivas situações económicas, e a concederem
mutuamente todas as facilidades possíveis.

3. Para a concretização dos objectivos da cooperação
económica, as partes contratantes, em conformidade com
as respectivas legislações, esforçar-se-ão por fomentar,
nomeadamente, as seguintes actividades:

2. Para este efeito, as partes acordam em estudar as vias
e meios que permitam reduzir e eliminar os vários obstáculos que se colocam ao desenvolvimento do comércio,
especialmente os obstáculos não pautais e para-pautais,
tendo em conta os trabalhos já efectuados neste domínio
pelas organizações internacionais.

a) Multiplicação dos contactos entre as duas partes,
nomeadamente através da organização de conferências,

3. As partes contratantes estudarão as possibilidades de
criar, nos casos adequados, processos de consulta mútua.
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Artigo 6ë

29. 4. 98

mercados e às tecnologias adequadas, bem como as acções
de consórcios e empresas comuns.

Modalidades de cooperação comercial
A fim de atingir uma cooperação mais dinâmica, as partes
comprometem-se a levar a cabo as seguintes acções:
— promover encontros, intercâmbios e contactos entre
dirigentes de empresas das duas partes com vista a
determinar os produtos susceptíveis de serem comercializados no mercado da outra parte;
— facilitar a cooperação entre os seus serviços aduaneiros
respectivos, nomeadamente em matéria de formação
profissional, de simplificação de procedimentos e
detecção das infracções à regulamentação aduaneira,
— incentivar e apoiar actividades de promoção comercial,
tais como seminários, simpósios feiras e exposições
comerciais e industriais, missões comerciais, visitas,
semanas comerciais e outras,

2. Para o efeito, as partes contratantes promoverão, no
âmbito das competências respectivas, os projectos de as
acções destinadas a promover os seguintes aspectos:
— consolidação e expansão das redes criadas para a
cooperação,
— utilização mais ampla do instrumento financeiro
«ECIP» (European Community Investment Partners),
nomeadamente, através de uma maior utilização das
instituições financeiras do Pacto Andino,
— cooperação entre operadores económicos tais como os
consórcios ou empresas comuns, a subcontratação, a
transferência de tecnologia, as licenças, a investigação
aplicada e os contratos de franquia,
— criação de um «Business Council» CE-Pacto Andino e
de outros organismos susceptíveis de contribuir para a
expansão das relações mútuas.

— conceder apoio às organizações e empresas respectivas
para que realizem operações mutuamente lucrativas,
— ter em conta os interesses respectivos, no que respeita
ao acesso aos seus mercados para os produtos de base,
semitransformados e transformados, bem como à estabilização dos mercados internacionais de matérias-primas, em conformidade com os objectivos acordados
pelas instituições internacionais competentes,
— estudar os métodos e os meios que permitam facilitar
as trocas comerciais e suprimir os obstáculos ao
comércio, tendo em conta os trabalhos efectuados no
âmbito das organizações internacionais.

Artigo 7ë

Artigo 9ë
Investimentos
1.

As partes contratantes acordam no seguinte:

— promover, no âmbito das suas competências, regulamentações e políticas respectivas o crescimento de
investimentos mutuamente benéficos,
— desenvolver um clima favorável aos investimentos
recíprocos, incentivando nomeadamente acordos de
promoção e de protecção dos investimentos entre os
Estados-membros da Comunidade e os países do Pacto
Andino, com base nos princípios de não discriminação e da reciprocidade.

Importação temporária de mercadorias
As partes contratantes comprometem-se a conceder reciprocamente a isenção de direitos e encargos de importação na importação temporária de mercadorias, nos termos
da legislação respectiva e tendo em conta, na medida do
possível, as convenções internacionais existentes sobre a
matéria.

2. Para alcançar estes objectivos, as partes contratantes
envidarão esforços no sentido de estimular as acções de
promoção dos investimentos, nomeadamente:
— seminários, exposições e missões de dirigentes de
empresas,
— formação dos operadores económicos com vista à
realização do projectos de investimento,

Artigo 8ë

— assistência técnica necessária à realização de investimentos comuns,

Cooperação industrial

— realização de acções no âmbito do programa «EC
Investment Partners» (ECIP).

1. As partes contratantes favorecerão a expansão e a
diversificação da base produtiva dos países andinos nos
sectores industriais e dos serviços, orientando as suas
acções de cooperação mais especificamente para as
pequenas e médias empresas e favorecendo as acções
destinadas a facilitar-lhes o acesso às fontes de capital, aos

3. As formas de cooperação poderão envolver diversos
organismos, tanto públicos como privados, nacionais ou
multilaterais, incluindo instituições financeiras de vocação
regional como a «Corporación Andina de Fomento» (CAF)
e o «Fondo Latinoamericano de Reservas» (FLAR).
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Artigo 10ë
Cooperação entre instituições financeiras
As partes contratantes envidarão esforços no sentido de
estimular, em função das suas necessidades e no âmbito
dos seus programas e das suas legislações respectivas, a
cooperação entre instituições financeiras mediante acções
com vista a favorecer:
— o intercâmbio de informações e de experiências nos
domínios de interesse mútuo. Esta forma de cooperação realizar-se-á, nomeadamente, através da organização de seminários, de conferências e dos grupos de
trabalho,
— o intercâmbio de peritos,
— a realização de actividades de assistência técnica,
— o intercâmbio de informações no domínio estatísticos
e metodológico.
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Entre estes domínios figurarão nomeadamente:
— a investigação científica e tecnológica de alto nível,
— o desenvolvimento e a gestão de políticas em matéria
de ciência e tecnologia,
— a protecção e a melhoria do ambiente,
— a utilização racional dos recursos naturais,
— a integração e a cooperação regional em matéria de
ciência e tecnologia,
— a biotecnologia,
— os novos materiais.
3. A fim de pôr em prática os objectivos propostos, as
partes contratantes favorecerão e fomentarão, nomeadamente:
— a execução de projectos de investigação conjunta por
centros de investigação e por outras instituições
competentes das duas partes,

Cooperação científica e tecnológica

— a formação de cientistas de alto nível, nomeadamente
através de estágios de investigação em centros da outra
parte contratante,

1. Tendo em conta o interesse mútuo e os objectivos da
sua política científica, as partes contratantes comprometem-se a desenvolver a cooperação científica e técnica
tendo nomeadamente em vista:

— o intercâmbio de informações científicas, nomeadamente através da organização conjunta de seminários,
grupos de trabalho, congressos e reuniões de trabalho
que reúnam os cientistas de alto nível das duas partes
contratantes,

— promover o intercâmbo de cientistas entre a CE e o
Pacto Andino,

— a difusão de informações e de conhecimentos científicos e tecnológicos.

Artigo 11ë

— estabelecer laços permanentes entre as comunidades
científicas e tecnológicas das duas partes,
— promover a transferência de tecnologia com base no
benefício mútuo,
— favorecer as associações entre centros de investigação
das duas partes a fim de resolver em conjunto os
problemas de interesse mútuo,
— executar acções destinadas a realizar os objectivos dos
programas de investigação respectivos,
— reforçar as capacidades de investigação e incentivar a
inovação tecnológica,
— criar oportunidades de cooperação económica, industrial e comercial,
— promover as relações entre as instituições académicas e
de investigação e os sectores produtivos de ambas as
partes,
— facilitar o intercâmbio de informações e o acesso
mútuo às redes de informação.
2. O alcance da cooperação dependerá da vontade das
partes, que seleccionarão em conjunto os domínios considerados prioritários.

Artigo 12ë
Cooperação em matéria de normas
Sem prejuízo das suas obrigações internacionais, em
conformidade com as suas competências e legislações
respectivas, as partes contratantes tomarão medidas
tendentes a reduzir as diferenças existentes nos domínimos da metrologia, da normalização e da certificação,
incentivando a utilização de normas e de sistemas de
certificação compatíveis. Para efeito, favorecerão especialmente:
— o estabelecimento de contactos entre peritos, com o
objectivo de facilitar o intercâmbio de informações e
de estudos sobre a metrologia, a normalização, o
controlo, a promoção e a certificação da qualidade e o
desenvolvimento da assistência técnica neste domínio,
— a promoção de intercâmbios e de contactos entre organismos e instituições especializados nestas matérias,
— o fomento de acções com vista a um reconhecimento
mútuo dos sistemas e de certificação da qualidade,
— a organização de reuniões de consulta nos domínios
em causa.
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Artigo 13ë
Desenvolvimento tecnológico e propriedade intelectual e industrial
1. A fim de promover uma colaboração efectiva entre
as empresas dos países do Pacto Andino e da Comunidade
nos aspectos relativos à transferência de tecnologia, à
concessão de licenças, aos investimentos comuns e ao
financiamento através de capitais de risco, as partes
contratantes, tendo em conta os direitos de propriedade
intelectual e industrial, acordam em:
— identificar os ramos ou sectores industriais em que se
concentrará a cooperação, bem como os mecanismos
destinados a promover uma cooperação industrial no
domínio da alta tecnologia,
— cooperar, a fim de permitir a mobilização de recursos
financeiros para apoiar projectos conjuntos de
empresas dos países do Pacto Andino e da Comunidade, tendo por objecto a aplicação industrial de novos
conhecimentos tecnológicos,
— apoiar a formação de recursos humanos qualificados
no sector da investigação e desenvolvimento tecnológicos,
— promover a inovação, através da troca de informações
sobre os programas que cada parte desenvolve para
este efeito, o intercâmbio regular de experiências, no
que respeita à utilização dos programas criados, e a
organização de estadias temporárias dos responsáveis
pela execução de acções de promoção da inovação nas
instituições dos países do Pacto Andino e da Comunidade.
2. As partes contratantes, no respeito das suas disposições legislativas, regulamentares e políticas respectivas,
acordam em assegurar uma protecção adequada e efectiva
dos direitos de propriedade intelectual e industrial,
icnluindo indicações geográficas e designações de origem,
e a reforçar essa protecção, se se revelar oportuno. Além
disso, esforçar-se-ão por facilitar — tendo em conta, igualmente as suas disposições legislativas, regulamentares e
políticas respectivas e na medida das suas possibilidades
— o acesso a bancos de dados neste sector.

Artigo 14ë
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mineira, bem como organizar investigações conjuntas
com vista a promover as possibilidades de desenvolvimento tecnológico.
Artigo 15ë
Cooperação no domínio da energia
As partes contratantes reconhecem a importância do
sector da energia para o desenvolvimento económico e
social e mostram-se dispostas a reforçar a cooperação no
que se refere ao planeamento energético, à poupança e à
utilização racional de energia, bem como às novas fontes
de energia, com vista ao desenvolvimento das fontes de
energia comercialmente rentáveis. Este reforço terá ainda
em conta os aspectos relativos ao ambiente.
A fim de atingir estes objectivos, as partes contratantes
decidem fomentar:
— a realização de estudos e de investigações conjuntas,
nomeadamente de previsões e de balanços energéticos,
— contactos permanentes entre os responsáveis do sector
do planeamento energético,
— a execução de programas e de projectos neste domínio.
Artigo 16ë
Cooperação no domínio dos transportes
Reconhecendo a importância dos transportes para o
desenvolvimento económico e para o incremento das
trocas comerciais, as partes contratantes tomarão as
medidas necessárias para a execução da cooperação nos
diferentes modos de transporte.
A cooperação incidirá nomeadamente nos seguintes
domínios:
— intercâmbio de informações sobre as políticas respectivas e assuntos de interesse mútuo,
— programas de formação económica, jurídica e técnica
destinados aos operadores económicos e aos responsáveis das administrações públicas,

Cooperação no sector mineiro

— assistência técnica, nomeadamente nos programas de
modernização das infra-estruturas.

As partes contratantes acordam em promover uma cooperação no sector mineiro, em especial mediante a realização de acções destinadas a:

Artigo 17ë

— incentivar as empresas de ambas as partes a participar
na prospecção, exploração, extracção e rentabilização
dos respectivos recursos mineiros,
— criar actividades que favoreçam as pequenas e médias
indústrias mineiras,
— proceder ao intercâmbio de experiências e de tecnologias relativas à prospecção, à exploração e à extracção

Cooperação no domínio das tecnologias
informação e das telecomunicações

da

1. Reconhecendo que as tecnologias da informação e as
telecomunicações se revestem de uma importância capital
para o desenvolvimento económico e social, as partes
contratantes declaram-se dispostas a fomentar a cooperação no domínio de interesse comum, principalmente no
que diz respeito a:
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— normalização, testes de conformidade e certificação,
— telecomunicações terrestes e espaciais, tais como as
redes de transporte, os satélites as fibras ópticas, as
redes numéricas de integração de serviços (RNIS), a
transmissão de dados, o sistema de telefonia rural e
móvel,
— electrónica e microelectrónica,
— informatização e automatização,
— televisão de alta definição,
— investigação e desenvolvimento de novas tecnologias
da informação e das telecomunicações,
— promoção dos investimentos e dos investimentos
comuns.
2.
de:

Esta cooperação realizar-se-à, nomeadamente, através

— colaboração entre peritos,
— peritagens, estudos e intercâmbio de informações,
— formação de pessoal científico e técnico,
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e social com a protecção necessária da natureza e atribuir,
nas suas acções de cooperação, uma atenção especial às
camadas mais desfavorecidas da população, aos problemas
do ambiente urbano e à protecção dos ecosistemas como,
por exemplo, as florestas tropicais.
Para o efeito, as partes envidarão esforços no sentido de
realizar acções conjuntas nomeadamente nos seguintes
domínios:
— criação e reforço das estruturas ambientais públicas e
privadas,
— informação e sensibilização da opinião pública,
— realização de estudos e de projectos, bem como prestação de assistência técnica,
— organização de encontros, seminários, etc.,
— intercâmbio de informações e de experiências,
— projectos de estudos de investigação sobre as catástrofes e sua prevenção,
— desenvolvimento e utilização económica alternativa
das zonas protegidas,
— cooperação industrial aplicada ao ambiente.

— definição e execução de projectos de interesse comum,
— promoção de projectos comuns no domínio da investigação e do desenvolvimento, bem como criação de
redes de informação e bases de dados e o acesso às
bases e redes já existentes.

Artigo 18ë
Cooperação no domínio do turismo
As partes contratantes, em conformidade com as suas
legislações, fomentarão a cooperação no sector turístico
entre os países do Pacto Andino, através de acções específicas, nomeadamente:
— intercâmbio de informações e estudos prospectivos,
— assistência no domínio estatístico e informático,
— acções de formação,
— organização de manifestações;
— promoção de investimentos e de investimentos
comuns que permitam a expansão do movimento
turístico.

Artigo 20ë
Cooperação no domínio de diversidade biológica
As partes contratantes envidarão esforços no sentido de
estabelecer uma cooperação a favor da preservação da
diversidade biológica, nomeadamente através das biotecnologias. Esta cooperação deve ter em conta os critérios de
utilidade socioéconómia, da preservação ecológica e dos
interesses das populações indígenas.

Artigo 21ë
Cooperação para o desenvolvimento
A fim de aumentar a eficácia dos domínios de cooperação
a seguir referidos, as partes envidarão esforços no sentido
de estabelecer uma programação plurianual. Além disso,
reconhecem que a vontade de contribuir para um desenvolvimento mais controlado implica, por um lado, atribuir
prioridade às camadas mais pobres da população e às
regiões desfavorecidas e, por outro, que a problemática do
ambiente se insira estreitamente na dinâmica do desenvolvimento.

Artigo 19ë
Artigo 22ë
Cooperação no domínio do ambiente
Cooperação nos sectores agrícola, florestal e rural
As partes contratantes, ao instituírem uma cooperação no
domínio do ambiente, manifestam a vontade de contribuir
para um desenvolvimento sustentável. As Partes procurarão conciliar o imperativo do desenvolvimento económico

As partes instituem uma cooperação nos sectores agrícolas, florestal, agro-industrial, agro-alimentar e dos produtos
tropicais.
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Para o efeito, as partes analisarão, num espírito de cooperação e de boa vontade e tendo em conta as respectivas
legislações na matéria:

2. As medidas e acções destinadas a atingir estes objectivos incluem apoios, essencialmente sob forma de assistência técnica, nos domínos seguintes:

— as possibilidades de desenvolvimento das suas trocas
de produtos agrícolas, florestais, agro-industriais e
tropicais,

— administração dos serviços sociais,

— as medidas sanitárias, fitossanitárias e ambientais bem
como os eventuais obstáculos às trocas comerciais a
este respeito.

— melhoria das condições de habitação e de higiene nos
meios urbano e rural,

As partes procurarão realizar acções de fomento de cooperação nos seguintes domínios.

— formação profissional e criação de empregos,

— prevenção no sector da saúde,
— protecção da infância,

— desenvolvimento do sector agrícola,

— programas de educação e de assistência aos jovens,

— protecção e desenvolvimento sustentável dos recursos
florestais,

— papel da mulher.

— ambiente agrícola e rural,
Artigo 25ë

— formação dos recursos humanos no domínio do desenvolvimento rural,
— contactos entre os produtores agrícolas das suas partes
destinados a facilitar as operações comerciais e os
investimentos,
— investigação agronómica,
— estatísticas agrícolas.
Artigo 23ë
Cooperação no domínio da saúde
As partes contratantes acordam em cooperar no melhoramento da saúde pública, em especial ao nível das camadas
mais desfavorecidas da população.
Para o efeito, as partes procurarão desenvolver a investigação conjunta, a transferência de tecnologias, o intercâmbio
de experiências e a assistência técnica, incluindo nomeadamente acções relativas a:

Cooperação na luta contra a droga
As partes contratantes comprometem-se, em conformidade com as competências respectivas, a coordenar e
intensificar os esforços de prevenção e redução da produção, distribuição, e consumo ilícitos de drogas.
Apoiando-se nas instâncias competentes neste domínio,
esta cooperação abrangerá, nomeadamente:
— projectos de formação, educação, tratamento e reabilitação de toxicómanos nacionais dos países do Pacto
Andino,
— programas de investigação,
— medidas e acções de cooperação destinadas a favorecer
o desenvolvimento alternativo, incluindo nomeadamente a substituição de culturas,

— gestão e administração dos serviços em causa,

— intercâmbio de informações pertinentes, incluindo
medidas em matéria de branqueamento de dinheiro,

— desenvolvimento de programas de formação profissional,

— fiscalização do comércio dos produtos químicos
precursores e essenciais,

— melhoria das condições sanitárias (em especial, no
domínio da luta contra a cólera) e de bem-estar social
dos meios urbanos e rurais,

— programas de prevenção do abuso de drogas.

— prevenção e tratamento de síndroma da imunodeficiência adquirida (SIDA).

As partes contratantes podem, por acordo mútuo, incluir
outros domínios de actuação.

Artigo 26ë

Artigo 24ë
Cooperação no domínio do desenvolvimento social

Cooperação

no domínio da integração
cooperação regional

e

da

1. As partes contratantes instituem uma cooperação no
domínio do desenvolvimento social dos países do Pacto
Andino, nomeadamente através da melhoria das condições de vida das populações mais pobres.

As partes contratantes favorecerão a realização de acções
destinadas a desenvolver a integração regional dos países
andinos.
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Será conferida prioridade, em especial, às acções que
tenham por objectivo:
— prestar assistência técnica aos aspectos técnicos e práticos da integração,
— promover o comércio subregional, regional e internacional
— desenvolver a cooperação regional em matéria de
ambiente,
— reforçar as instituições regionais e apoiar a execução
de políticas e de actividades comuns,

L 127/19
Artigo 29ë

Cooperação no domínio das pescas
As partes contratantes reconhecem a importância de uma
aproximação dos interesses respectivos no domínio das
pescas. Por conseguinte, procurarão reforçar e desenvolver
a sua cooperação neste domínio:
— através da elaboração e da execução de programas
específicos,
— incentivando a participação do sector privado no
desenvolvimento deste sector.

— incentivar o desenvolvimento das comunicações regionais.
Artigo 30ë
Artigo 27ë
Cooperação no domínio da administração pública
As partes contratantes cooperarão em matéria de administração, de organização institucional e de justiça aos níveis
nacional, regional e municipal.
Para atingir estes objectivos, as partes empreenderão
acções destinadas a:
— promover, nomeadamente, o intercâmbio de informações e cursos de formação de funcionários e de empregados das administrações nacionais, regionais e municipais,
— aumentar a eficácia das administrações.

Artigo 28ë
Cooperação no domínio da informação,
comunicação e cultura
As partes contratantes acordaram em empreender acções
comuns no domínio da informação e da comunicação a
fim de:
— facilitar a compreensão da natureza e das finalidades
da Comunidade Europeia e do Pacto Andino,
— incentivar os Estados-membros da Comunidade e os
países do Pacto Andino a reforçarem os seus laços
culturais.
Estas acções tomarão nomeadamente as formas seguintes:
— intercâmbio de informações adequadas sobre temas de
interesse mútuo nos domínios da cultura e da informação,

Cooperação no domínio da formação
Sempre que se afigure que uma melhoria da formação é
susceptível de reforçar a cooperação, esta poderá realizar-se em domínios de interesse mútuo e tendo em conta
as novas tecnologias na matéria.
Esta cooperação poderá repetir as seguintes formas:
— acções destinadas à melhoria da formação dos técnicos
e dos profissionais,
— acções com forte efeito multiplicador, de formação de
formadores e de quadros-técnicos que exercem já
funções de responsabilidade nas empresas públicas e
privadas, na administração, nos serviços públicos e nos
serviços de organização económica,
— programas concretos de intercâmbio de peritos, de
conhecimentos e de técnicas entre as instituições de
formação dos países andinos e europeias, em especial
no sectores técnico, científico e profissional,
— programas de alfabetização no âmbito de projectos
com interesse para a saúde e o desenvolvimento social.

Artigo 31ë
Meios para a realização da cooperação
1. As partes contratantes comprometem-se a colocar à
disposição, dentro das suas possibilidades e no âmbito dos
mecanismos respectivos, os meios adequados para realização dos objectivos da cooperação prevista pelo presente
acordo, incluindo os meios financeiros. Neste contexto,
proceder-se-à a uma programação plurianual e à definição
de prioridades, tendo em conta as necessidades e o nível
de desenvolvimento dos países do Pacto Andino.

— promoção de manifestaçõs de carácter cultural e de
intercâmbios culturais,

2. A fim de facilitar a cooperação prevista no presente
acordo, os países do Pacto Andino concederão:

— estudos preparatórios e assistência técnica com vista à
conservação do património cultural.

— aos peritos da Comunidade, as garantias e as facilidades necessárias para o exercício da sua missão,
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— isenção de impostos, taxas e contribuições no que
respeita aos bens e serviços a importar no âmbito dos
projectos de cooperação CE-Pacto Andino.
Estes princípios serão melhor definidos em disposições
posteriores, em conformidade com as legislações nacionais.

Artigo 32ë

29. 4. 98

Estados-membros da Comunidade e os países do Pacto
Andino.
Artigo 34ë
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço
É celebrado um protocolo separado entre, por um lado, a
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e os seus Estados-membros e, por outro, o Acordo de Cartagena e os
seus países membros.

Comissão mista
Artigo 35ë
1. As partes contratantes acordam em manter a Comissão Mista criada pelo Acordo de Cooperação de 1983; as
partes igualmente manter a Subcomissão de Ciência e
Tecnologia, a Subcomissão de Cooperação Industrial e a
Subcomissão de Cooperação Comercial.
2.

A Comissão Mista terá por atribuições:

Cláusula de aplicação territorial do acordo
O presente acordo aplica-se, por um lado, aos territórios
em que é aplicável o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e nas condições previstas pelo referido Tratado, por outro, nos territórios em que é aplicável
o Acordo de Cartagena.

— assegurar o bom funcionamento do presente acordo,
— coordenar as actividades, os projectos e as acções
concretas relacionados com os objectivos do presente
acordo e propor os meios necessários à sua realização,
— analisar a evolução das trocas comerciais e da cooperação entre as partes,
— formular todas as recomendações necessárias para
favorecer a expansão das trocas comerciais e a intensificação e diversificação da cooperação,
— procurar os meios adequados para evitar as dificuldades que possam surgir nos domínios abrangidos
pelo presente acordo.
3. A ordem de trabalhos das reuniões da Comissão será
fixada de comum acordo. A Comissão Mista determinará
disposições sobre a frequência e o local das reuniões, a
presidência, a possibilidade de criar subcomissões para
além das já existentes, bem como sobre outras questões
eventuais.

Artigo 33ë
Outros acordos

Artigo 36ë
Anexo
O anexo é parte integrante do presente acordo.
Artigo 37ë
Entrada em vigor e recondução tácita
O presente acordo entra em vigor no primeiro dia do mês
seguinte à data da notificação mútua, pelas partes contratantes, do cumprimento dos procedimentos jurídicos
necessários para o efeito. O presente acordo é celebrado
por um período de cinco anos e será tacitamente reconduzido anualmente, desde que nenhuma das partes contratantes o denuncie seis meses antes da data do seu termo.
Artigo 38ë
Língua que faz fé
O presente acordo é redigido em duplo exemplar, nas
línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, francesa, grega,
inglesa, italiana, neerlandesa e portuguesa, fazendo fé
qualquer destes textos.
Artigo 39ë

1. Sem prejuízo das disposições dos Tratados que instituem as Comunidades Europeias, o presente acordo, bem
como quaisquer medidas tomadas no seu âmbito, não
afectam o poder de os Estados-membros da Comunidade
desenvolverem acções bilaterais com os países do Pacto
Andino, no âmbito da cooperação económica, e para celebrarem, se for caso disso, novos acordos de cooperação
económica com estes países.

1. As partes contratantes podem desenvolver e
melhorar o presente acordo, mediante consentimento
mútuo, a fim de aumentar os níveis de cooperação e de o
completar com acordos relativos a sectores ou actividades
específicos.

2. Sem prejuízo das disposições do número anterior
relativas à cooperação económica, as disposições do
presente acordo substituem as disposições idênticas ou
com elas incompatíveis dos acordos celebrados entre os

2. No âmbito da aplicação do presente acordo, cada
parte contratante pode apresentar propostas destinadas a
alargar o âmbito da cooperação mútua, tendo em conta a
experiência adquirida com a sua aplicação.

Cláusula evolutiva

29. 4. 98

¬ PT ¬

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses
Protokoll gesetzt.
Ειr πÄιστωση των ανωτερω,
Ä
οι υπογεγραµµενοι
Ä
πληρεξουσιοι
Ä
εθεσαν
Ä
τιr υπογραφεr
Ä τουr
στο παρον
Ä πρωτοκολλο.
Ä
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
protocole.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
protocollo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit protocol
hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do
presente protocolo.

Hecho en Copenhague, el veintitrés de abril de mil novecientos noventa y tres.
Udfærdiget i København, den treogtyvende april nitten hundrede og treoghalvfems.
Geschehen zu Kopenhagen am dreiundzwanzigsten April neunzehnhundertdreiundneunzig.
ÄΕγινε στην Κοπεγχαγη,
Ä
στιr εÄικοσι τρειr ΑπριλÄιου χÄιλια εννιακοσια
Ä
ενενηντα
Ä
τρÄια.
Done at Copenhagen on the twenty-third day of April in the year one thousand nine hundred
and ninety-three.
Fait à Copenhague, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Fatto a Copenaghen, addì ventitré aprile millenovecentonovantatré
Gedaan te Kopenhagen, de drieëntwintigste april negentienhonderd drieënnegentig.
Feito em Copenhaga, em vinte e três de Abril de mil novecentos e noventa e três.
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Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συµβουλιο
Ä
των ΕυρωπαÏικων
Ä Κοινοτητων
Ä
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Por la Comisión del Acuerdo de Cartagena

Por el Gobierno de la República de Bolivia
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Por el Gobierno de la República de Colombia

Por el Gobierno de la República del Ecuador

Por el Gobierno de la República del Perú

Por el Gobierno de la República de Venezuela
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ANEXO
TROCA DE CARTAS
RELATIVA AOS TRANSPORTES MARITIMOS

Carta në 1
Bruxelas, . . .
Exmo. Senhor,
Muito agradeceria a Vossa Excelência se designasse confirmar o acordo do Governo de Vossa
Excelência sobre o seguinte:
Aquando da assinatura do acordo de cooperação entre a Comunidade Europeia e o Acordo de
Cartagena e seus países membros, as partes comprometeram-se a abordar de forma adequada as
questões relativas ao funcionamento do transporte marítimo, em especial sempre que este venha
a levantar obstáculos, ao desenvolvimento das trocas comerciais. A este respeito, procurar-se-á
chegar a soluções satisfatórias para as duas parte, no respeito do princípio da liberdade e da lealdade da concorrência, numa base comercial.
Foi igualmente acordado que estas questões farão parte dos trabalhos da Comissão Mista.
Com os melhores cumprimentos.
Em nome do Conselho
das Comunidades Europeias

Carta në 2
Bruxelas, . . .
Exmo. Senhor,
Tenho a honra de acusar a recepção da carta de V. Exa., do seguinte teor:
«Aquando da assinatura do acordo de cooperação entre a Comunidade Europeia e o Acordo
de Cartagena e seus países membros, as partes comprometeram-se a abordar de forma
adequada as questões relativas ao funcionamento do transporte marítimo, em especial sempre
que este venha a levantar obstáculos, ao desenvolvimento das trocas comerciais. A este
respeito, procurar-se-á chegar a soluções satisfatórias para as duas parte, no respeito do princípio da liberdade e da lealdade da concorrência, numa base comercial.
Foi igualmente acordado que estas questões farão parte dos trabalhos da Comissão Mista.».
Queira aceitar, Exmo. Senhor, os protestos da minha mais elevada consideração.
Pelo Acordo da Cartagena
e seus países membros
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Informação relativa à entrada em vigor do Acordo-Quadro de cooperação entre a
Comunidade Económica Europeia e o Acordo de Cartagena e seus países membros, a
República da Bolívia, a República da Colômbia, a República do Equador, a República
do Peru e a República da Venezuela
Uma vez que se procedeu, em 23 de Abril de 1998, à troca dos instrumentos de notificação do
cumprimento dos procedimentos necessários à entrada em vigor do acordo acima referido, assinado em Copenhaga em 23 de Abril de 1993, o acordo entrará em vigor, de harmonia com o
disposto no seu artigo 37ë, em 1 de Maio de 1998.
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COMISSAO

DECISAO
 DA COMISSAO

de 5 de Dezembro de 1997
relativa ao processo de comprovação da conformidade de produtos de
construção, nos termos do në 2 do artigo 20ë da Directiva 89/106/CEE do
Conselho, no que respeita aos conjuntos/sistemas de cofragem perdida sem
capacidade de suporte de carga à base de blocos vazados ou painéis de materiais
isolantes e eventualmente de betão
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(98/279/CE)
A COMISSAO
 DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 89/106/CEE do Conselho, de
21 de Dezembro de 1988, relativa à aproximação das
disposições legislativas, regulamentares e administrativas
dos Estados-membros no que respeita aos produtos de
construção (1), alterada pela Directiva 93/68/CEE (2), e,
nomeadamente, o në 4 do seu artigo 13ë,
Considerando que a Comissão deve seleccionar entre os
dois processos para a comprovação da conformidade de
um produto previstos no në 3 do artigo 13ë da Directiva
89/106/CEE «o processo menos oneroso que seja compatível com a segurança»; que isso significa que é necessário
decidir se, para um determinado produto ou família de
produtos, a existência de um sistema de controlo da
produção na fábrica, sob a responsabilidade do fabricante,
é uma condição necessária e suficiente para a comprovação da conformidade ou se, por motivos relacionados com
a satisfação dos vários critérios referidos no në 4 do
artigo 13ë, é necessária a intervenção de um organismo de
certificação aprovado;
Considerando que o në 4 do artigo 13ë da Directiva
89/106/CEE determina que o processo assim escolhido
deve ser indicado nos mandatos e nas especificações
técnicas; que, por conseguinte, é aconselhável definir o
conceito de produtos ou família de produtos utilizado nos
mandatos ou nas especificações técnicas;
Considerando que os dois processos referidos no në 3 do
artigo 13ë são descritos pormenorizadamente no anexo III
da Directiva 89/106/CEE; que, por conseguinte, é necessário especificar claramente para cada produto ou família
de produtos os métodos segundo os quais se aplicarão os
dois processos, em conjugação com o anexo III, uma vez
que este último dá preferência a determinados sistemas;
Considerando que o processo referido no në 3, alínea a),
do artigo 13ë corresponde aos sistemas definidos no anexo

(1) JO L 40 de 11. 2. 1989, p. 12.
(2) JO L 220 de 30. 8. 1993, p. 1.

III, ponto 2, alínea ii), primeira possibilidade sem acompanhamento contínuo, segunda e terceira possibilidades, e
que o processo descrito no në 3, alínea b), do artigo 13ë
corresponde aos sistemas definidos no anexo III, ponto 2,
alínea i), e no ponto 2, alínea ii), primeira possibilidade
com acompanhamento contínuo;
Considerando que as medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer emitido pelo
Comité Permanente da Construção,
ADOPTOU A PRESENTE DECISAO:


Artigo 1ë
Os produtos referidos no anexo I são considerados
conformes através de um processo em que, para além de
um sistema de controlo da produção na fábrica assegurado
pelo fabricante, se verifique a intervenção de um organismo de certificação aprovado na avaliação e no acompanhamento do controlo de produção ou do próprio
produto.
Artigo 2ë
O processo de comprovação da conformidade, nos termos
do disposto no anexo II, é indicado nos mandatos relativos ao estabelecimento de guias de aprovação técnica
europeia.
Artigo 3ë
Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.
Feito em Bruxelas, em 5 de Dezembro de 1997.
Pela Comiss ão
Martin BANGEMANN

Membro da Comiss ão
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ANEXO I
Conjuntos/sistemas de cofragem perdida sem capacidade de suporte de carga, para serem preenchidos com
betão corrente (se necessário, com armadura), à base de blocos vazados de um material isolante (ou combinação de um material isolante e outros materiais) ou de painéis de um material isolante (ou combinação de um
material isolante e outros materiais) constituídos por placas ligadas por elementos de montagem, podendo em
ambos os casos os materiais ser incluídos em qualquer classe de reacção ao fogo, para utilização em paredes
exteriores ou interiores de edifícios abrangidos por regulamentação de segurança contra incêndio.
Conjuntos/sistemas de cofragem perdida sem capacidade de suporte de carga, para serem preenchidos com
betão corrente (se necessário, com armadura), à base de blocos vazados de um material isolante (ou combinação de um material isolante e outros materiais) ou de painéis de um material isolante (ou combinação de um
material isolante e outros materiais) constituídos por placas ligadas por elementos de montagem, podendo em
ambos os casos os materiais ser incluídos em qualquer classe de reacção ao fogo, para utilização em paredes
exteriores ou interiores de edifícios não abrangidos por regulamentação de segurança contra incêndio.
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ANEXO II
FAMILIA DE PRODUTOS
SISTEMAS DE COFRAGEM PERDIDA SEM CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA À BASE
DE BLOCOS VAZADOS OU PAINÉIS DE MATERIAIS ISOLANTES E EVENTUALMENTE DE
BETAO
 (1/1)
Sistemas de comprovação da conformidade
Para o(s) produto(s) e sua utilização prevista apresentado(s) infra a Organização Europeia de Aprovação
Técnica (EOTA) deve especificar o(s) seguinte(s) sistema(s) de comprovação da conformidade no guia de
aprovação técnica europeia utilizado:

Produto(s)

Utilização(ões) prevista(s)

Nível(is)
ou classe(s)
de reacção ao fogo

Sistema(s)
de comprovação
da conformidade

A (*), B (*), C (*)

1

A (**), B (**), C (**)
A (***)
D, E, F

2+

qualquer

2+

Conjuntos/sistemas de cofragem perdida sem capacidade
de suporte de carga, para serem
preenchidos com betão corrente
(se necessário, com armadura), à
base de:
— blocos vazados de um material
isolante (ou combinação de
um material isolante e outros
materiais),

Paredes exteriores ou interiores de edifícios abrangidas
por regulamentação de segurança contra incêndio

ou
— painéis de um material
isolante (ou combinação de
um material isolante e outros
materiais, constituídos por
placas ligadas por elementos
de montagem.
Sistema 1:

Paredes exteriores o interiores de edifícios não abrangidas por regulamentação de
segurança contra incêndio

ver anexo III, ponto 2, alínea i), da Directiva 89/106/CEE, sem ensaio aleatório de amostras.

Sistema 2+: ver anexo III, ponto 2, alínea ii), da Directiva 89/106/CEE, primeira possibilidade, incluindo certificação do
controlo de produção na fábrica por um organismo aprovado com base numa inspecção inicial da fábrica e do
respectivo controlo de produção, bem como no acompanhamento, na apreciação e na aprovação contínuos da
produção.
(*) Produtos constituídos por materiais cuja reacção ao fogo possa ser alterada durante o processo de produção.
(**) Produtos constituídos por materiais cuja reacção ao fogo não seja susceptível de alteração durante o processo de
produção.
(***) Produtos constituídos por materiais de classe A que, de acordo com a Decisão 96/603/CE, não necessitam de ensaio de
reacção ao fogo.

As especificações do sistema devem permitir que este possa ser aplicado mesmo quando o comportamento
não necessita de ser determinado em relação a determinada característica devido ao facto de, pelo menos, um
Estado-membro não impor qualquer requisito legal para essa característica (ver në 1 do artigo 2ë da Directiva
89/106/CEE, e quando aplicável, o ponto 1.2.3 dos documentos interpretativos). Nestes casos, a verificação da
referida característica não deve ser imposta ao fabricante quando este não pretender declarar o comportamento do produto nesse âmbito.
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 8 de Abril de 1998
que altera os limites das zonas de montanha em França, na acepção do Regulamento (CE) në 950/97 do Conselho
(Apenas faz fé o texto em língua francesa)

(98/280/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 950/97 do
Conselho, de 20 de Maio de 1997, relativo à melhoria da
eficácia das estruturas agrícolas (1), e, nomeadamente, o në
3 do seu artigo 21ë,
Considerando que a Directiva 75/271/CEE (2) do
Conselho, com a última redacção que lhe foi dada pela
Decisão 97/158/CE da Comissão (3), relativa à lista comunitária das zonas agrícolas desfavorecidas em França na
acepção do Regulamento (CE) në 950/97, indica as zonas
de França qualificadas de zonas de montanha, na acepção
do artigo 23ë do Regulamento (CE) në 950/97, e os critérios precisos que levaram a esta qualificação;

na lista comunitária das zonas de montanha, na acepção
do artigo 23ë do Regulamento (CE) në 950/97;
Considerando que estas alterações, na medida em que
dizem respeito a zonas já classificadas como zonas desfavorecidas a título do artigo 24ë do Regulamento (CE) në
950/97, não implicam o acréscimo da superfície agrícola
útil do conjunto das zonas desfavorecidas em mais de
1,5 % da superficie agrícola útil da França;
Considerando que as medidas previstas pela presente
decisão estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão das Estruturas Agrícolas e do Desenvolvimento
Rural,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1ë

Considerando que o Governo francês comunicou à
Comissão, em conformidade com o në 3 do artigo 21ë do
Regulamento (CE) në 950/97, novas zonas susceptíveis de
constar da lista comunitária de zonas de montanha, assim
como informações relativas às características dessas zonas;
que, por outro lado, o regime de ajudas especial existente
para as zonas de montanha será estendido às novas zonas;

A lista comunitária das zonas de montanha de França,
constante do anexo da Directiva 75/271/CEE, é completada pela lista constante do anexo da presente decisão.

Considerando que, como decorre da comunicação supracitada, as zonas em causa satisfazem os critérios e os
valores quantificados previstos pela Directiva 76/401/CEE
do Conselho (4) para determinação das zonas abrangidas a
título do artigo 23ë do Regulamento (CE) në 950/97; que
as referidas zonas devem, consequentemente, ser incluídas

Feito em Bruxelas, em 8 de Abril de 1998.

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

142 de 2. 6. 1997, p. 1.
128 de 19. 5. 1975, p. 33.
60 de 1. 3. 1997, p. 64.
108 de 26. 4. 1976, p. 22.

Artigo 2ë
A República Francesa é a destinatária da presente decisão.

Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
Zonas de montanha a título do artigo 23ë do Regulamento (CE) në 950/97

Região

AQUITAINE

Departamento

Pyrénées-Atlantiques

Cantão

Comuna

Superfície
total
(ha)

Superfície
agrícola
útil
(ha)

Hasparren

 Saint-Martin-d’Arberoue

1 469

1 033

Hendaye

 Biriatou

1 104

150

Iholdy

 Iholdy

2 163

1 371

Labastide-Clairence

 Ayherre
 Isturits
 Labastide-Clairence

2 765
1 360
2 339

1 383
478
1 439

Lasseube

 Aubertin
 Lasseubetat

1 716
706

694
459

Saint-Palais

 Orègue

3 643

1 876
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 17 de Abril de 1998
que autoriza os Estados-membros a permitir temporariamente a comercialização
de sementes de festuca ovina (Festuca ovina L.) que não satisfaçam as exigências
da Directiva 66/401/CEE do Conselho
(98/281/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 66/401/CEE do Conselho, de
14 de Junho de 1966, relativa à comercialização de
sementes de plantas forrageiras (1), com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 96/72/CE (2), e, nomeadamente, o seu artigo 17ë,
Tendo em conta o pedido apresentado pela Suécia,
Considerando que, na Suécia, a produção de sementes de
determinadas variedades da categoria «sementes certificadas» de festuca ovina (Festuca ovina L.) que satisfazem
as exigências da Directiva 66/401/CEE relativamente à
capacidade germinativa mínima foi insuficiente em 1997,
sendo, por conseguinte, inadequada para satisfazer as
necessidades deste país; que se verificou que essas variedades estão bem adaptadas às condições climáticas do
Norte do país requerente, têm uma boa capacidade de
hibernação e são resistentes aos danos provocados pelo
Inverno;
Considerando que não é possível satisfazer adequadamente as necessidades do país em causa com sementes
provenientes de outros Estados-membros, ou de países
terceiros, que cumpram todas as exigências previstas na
referida directiva;
Considerando que a Suécia deve, por conseguinte, ser
autorizada a permitir, por um período com termo em 30
de Abril de 1998, a comercialização de sementes da
espécie acima referida sujeitas a exigências menos rigorosas;
Considerando, além disso, que outros Estados-membros
capazes de abastecer a Suécia com sementes que não
satisfazem as exigências da mencionada directiva devem
ser autorizados a permitir a comercialização das mesmas;
Considerando que as medidas previstas na presente
decisão estão em conformidade com o parecer do Comité
Permanente para as Sementes e os Propágulos Agrícolas,
Hortícolas e Florestais,

(1) JO 125 de 11. 7. 1966, p. 2298/66.
(2) JO L 304 de 27. 11. 1996, p. 10.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1ë
A Suécia fica autorizada a permitir, por um período que
termina em 30 de Abril de 1998, a comercialização no seu
território de um máximo de 1,4 toneladas de sementes da
categoria «sementes certificadas» das variedades de festuca
ovina (Festuca ovina L.) a seguir enumeradas que não
satisfaçam as exigências previstas no anexo II da Directiva
66/401/CEE no que diz respeito à capacidade germinativa
mínima, desde que a capacidade germinativa seja de, pelo
menos, 65 % de semente pura e do rótulo oficial conste a
menção «Capacidade germinativa mínima 65 %»:
i) Barfina;
ii) Barreppo;
iii) Biljart;
iv) Valda;
v) Waldina.
Artigo 2ë
Os Estados-membros, com excepção do Estado-membro
requerente, ficam também autorizados a permitir, nos
termos do artigo 1ë e para os efeitos previstos pelo Estado-membro requerente, a comercialização nos seus territórios das sementes autorizadas a ser comercializadas ao
abrigo da presente decisão.
Artigo 3ë
Os Estados-membros notificarão imediatamente a
Comissão e os demais Estados-membros das diversas
quantidades de sementes rotuladas cuja comercialização
nos seus territórios é autorizada nos termos da presente
decisão.
Artigo 4ë
Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.
Feito em Bruxelas, em 17 de Abril de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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RECOMENDAÇAO
 DA COMISSAO

de 21 de Abril de 1998
relativa às regras segundo as quais deve ser assegurada pelos Estados-membros
da União Europeia e os restantes países signatários do Acordo sobre o Espaço
Económico Europeu, a protecção da propriedade intelectual associada ao
desenvolvimento e ao fabrico das substâncias aromatizantes referidas no
Regulamento (CE) në 2232/96 do Parlamento Europeu e do Conselho
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(98/282/CE)
A COMISSAO
 DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o segundo travessão do seu
artigo 155ë,
Considerando que, nos termos do në 1 do artigo 3ë do
Regulamento (CE) në 2232/96 do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 28 de Outubro de 1996, que estabelece
um procedimento comunitário aplicável no domínio das
substâncias aromatizantes utilizadas ou que se destinem a
serem utilizadas nos géneros alimentícios (1), os Estados-membros (2) notificam a Comissão da lista das substâncias
aromatizantes que podem ser utilizadas nos géneros
alimentícios comercializados no seu território; que essas
substâncias aromatizantes e os respectivos dados técnicos
são inicialmente comunicados às autoridades competentes
dos Estados-membros pelos seus produtores; que essas
informações podem ser integradas, nos termos do në 2,
primeiro parágrafo, do artigo 3ë e do në 1 do artigo 4ë do
Regulamento (CE) në 2232/96, num repertório e num
programa de avaliação que serão tornados públicos; que,
por outro lado, um determinado número de pessoas
deveria ter acesso a essas informações ao longo do procedimento comunitário estabelecido pelo regulamento;
Considerando que convém, contudo, limitar a difusão de
algumas dessas informações; que o desenvolvimento de
determinadas novas substâncias aromatizantes bem como
o fabrico de determinadas substâncias aromatizantes existentes exigem, com efeito, investimentos onerosos em
matéria de investigação e de produção por parte dos seus
produtores; que as substâncias aromatizantes que não são
invenções não podem ser objecto de uma patente; que o
desenvolvimento e o fabrico dessas substâncias aromatizantes constituem, todavia, segredos de fabrico que devem
ser objecto de uma protecção contra os actos de contrafacção e de concorrência desleal;
Considerando que o legislador comunitário teve em conta
esta situação ao impor, no në 2, segundo parágrafo, do
artigo 3ë do Regulamento (CE) në 2232/96, a designação
dessas substâncias aromatizantes «de modo a proteger a
propriedade intelectual do produtor»; que esta necessidade
de proteger a propriedade intelectual consta igualmente
(1) JO L 299 de 23. 11. 1996, p. 1.
(2) Para efeitos da presente recomendação, a menção Estados-membros inclui também os restantes países signatários do
Acordo sobre o EEE.

do décimo quarto considerando do mesmo regulamento;
que esta necessidade se impõe, não apenas para as
substâncias aromatizantes notificadas nos termos do në 1
do artigo 3ë do regulamento, mas também, no futuro, para
as novas substâncias aromatizantes, em conformidade com
o në 2 do artigo 5ë do regulamento; que esta necessidade
se impõe em todas as fases do procedimento comunitário
estabelecido pelo regulamento;
Considerando que a protecção da propriedade intelectual
pode ser assegurada pela confidencialidade dos dados
técnicos relativos às substâncias aromatizantes em questão;
que é necessário precisar as regras segundo as quais essa
protecção de dados confidenciais deverá ser assegurada
pelos Estados-membros; que essas regras podem ser precisadas sob a forma de uma recomendação da Comissão
dirigida aos Estados-membros; que as regras segundo as
quais essa protecção dos dados confidenciais é garantida
pela Comissão são objecto da Comunicação de 21
de Abril de 1998 (3);
Considerando que os órgãos representativos dos produtores de substâncias aromatizantes julgam ser suficiente
assegurar a protecção dos dados confidenciais por um
período de cinco anos;
Considerando que os Estados-membros foram consultados
sobre a presente recomendação no âmbito do Comité
Permanente dos Géneros Alimentícios,

FORMULA A PRESENTE RECOMENDAÇAO:


1. A protecção dos dados confidenciais relativos a uma
substância aromatizante faz-se mediante pedido
expresso do produtor da substância aromatizante em
questão, ou do seu representante, às autoridades
competentes do Estado-membro em cujo território a
substância aromatizante pode ser utilizada.
2. Essas informações confidenciais podem abranger:
— a natureza das substâncias aromatizantes, a sua
origem e o processo de fabrico,
— as condições de utilização dessas substâncias
aromatizantes, nomeadamente a designação dos
géneros alimentícios nos quais estas substâncias
aromatizantes são principalmente utilizadas,
(3) JO C 131 de 29. 4. 1998, p. 3.
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— todas as informações que não são geralmente
conhecidas das pessoas pertencentes aos meios que
se ocupam normalmente do género de informações
em questão ou que não lhes são facilmente acessíveis e que têm valor comercial.
3. Quando um Estado-membro notificar a Comissão da
lista das substâncias aromatizantes que podem ser utilizadas no seu território, identificará claramente nessa
lista as substâncias aromatizantes e/ou os dados que
devem ser objecto de protecção.
4. A necessidade de proteger os dados confidenciais alarga-se a todas as fases do procedimento estabelecido
pelo Regulamento (CE) në 2232/96 e, nomeadamente,
em três domínios: a posse das informações, a circulação
dessas informações e o seu tratamento. Cabe às administrações envolvidas garantir essa protecção ao respectivo nível e em cada um destes domínios através dos
meios adequados (segurança dos locais onde se encontram esses dados, segurança das transmissões de documentos, identificação das cópias efectuadas em todos
os suportes e dos destinatários das mesmas, confidencialidade das traduções, etc.).
5. Em todas as fases do procedimento, os dados confidenciais apenas serão acessíveis às pessoas encarregadas ou
directamente associadas ao tratamento administrativo,
técnico ou científico do processo, nomeadamente os
funcionários, agentes e peritos das autoridades competentes de cada Estado-membro que devam tomar
conhecimento dos processos provenientes desse Estado-membro e podendo vir a tomar conhecimento de
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processos provenientes de outros Estados-membros
aquando de reuniões ou de trocas de informações.
Essas pessoas são obrigadas a respeitar o segredo profissional por força do respectivo direito nacional ou do
artigo 214ë do Tratado CE. Os dados confidenciais são
também acessíveis aos funcionários e agentes dos Estados-membros responsáveis pelo controlo oficial dos
géneros alimentícios, obrigados a respeitar o segredo
profissional por força do respectivo direito nacional e
do artigo 12ë da Directiva 89/397/CEE do Conselho,
de 14 de Junho de 1989, relativa ao controlo oficial
dos géneros alimentícios (1). Qualquer outra pessoa que
tenha acesso aos dados confidenciais mas que não
esteja obrigada a respeitar o segredo profissional por
força de disposições nacionais ou comunitárias deverá
assinar uma declaração de confidencialidade.
6. A protecção dos dados confidenciais relativos a uma
substância aromatizante será assegurada por um
período de cinco anos a contar da data de recepção,
pela Comissão, da lista notificada pelo Estado-membro
na qual figura a substância aromatizante ou de qualquer processo relativo a uma nova substância aromatizante.
Feito em Bruxelas, em 21 de Abril de 1998.
Pela Comiss ão
Martin BANGEMANN

Membro da Comiss ão

(1) JO L 186 de 30. 6. 1989, p. 23.
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RECTIFICAÇOES

Rectificação à Directiva 94/65/CE do Conselho, de 14 de Dezembro de 1994, que institui os
requisitos de produção e de colocação no mercado de carnes picadas e de preparados de
carnes
(«Jornal Oficial das Comunidades Europeias» L 368 de 31 de Dezembro de 1994)
Na página 12, no në 1, alínea g), subalínea i), do artigo 3ë:
em vez de:
deve ler-se:

«. . . menções previstas no terceiro travessão da parte IV do anexo IV,»,
«. . . menções previstas no terceiro travessão da parte IV do anexo IV da Directiva
64/433/CEE,».

Na página 12, no në 1 alínea g), subalínea ii), do artigo 3ë:
em vez de:
deve ler-se:

«. . . , nos termos do capítulo III do anexo I,»,
«. . . , nos termos do anexo III,».

Na página 14, no në 5, primeiro parágrafo, do artigo 5ë:
em vez de:
deve ler-se:

«. . . e do anexo A, capítulo I, ponto 2a) . . .»,
«. . . e do anexo I, capítulo I, ponto 2a) . . .».

Na página 14, no në 1, alínea b), do artigo 6ë:
em vez de:
deve ler-se:

«. . . referidos no anexo III;»,
«. . . referidos no capítulo III do anexo I;».

Na página 19, no në 1 do artigo 17ë:
em vez de:
deve ler-se:

«1.
“3.
«1.
“5.

Ao
Os
Ao
Os

artigo 5ë da Directiva 71/118/CEE é aditado o seguinte número:
Estados-membros . . .”»,
artigo 5ë da Directiva 71/118/CEE é aditado o seguinte número:
Estados-membros . . .”».

Na página 25, na parte II do anexo II:
No quadro, o valor M do Staphylococcus aureus deve ser substituído pelo de «5×103/g».
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Rectificação à Directiva 98/2/CE da Comissão, de 8 de Janeiro de 1998, que altera o anexo
IV da Directiva 77/93/CEE do Conselho relativa a medidas de protecção contra a introdução na Comunidade de organismos prejudicias às plantas e produtos vegetais e contra a
sua propagação no interior da Comunidade
(«Jornal Oficial das Comunidades Europeias» L 15 de 21 de Janeiro de 1998)
Na página 35, anexo, na coluna da direita, alínea «c)», primeiro travessão, quarto parágrafo, terceira
linha:
em vez de: «. . . quer . . .»,
deve ler-se: «. . . ou . . .».
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