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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) Në 1727/98 DA COMISSÃO
de 4 de Agosto 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 1498/98 (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 5 de Agosto
de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 4 de Agosto de 1998.
Pela Comissão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comissão
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337 de 24. 12. 1994, p. 66.
198 de 15. 7. 1998, p. 4.
387 de 31. 12. 1992, p. 1.
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ANEXO
do Regulamento da Comissão, de 4 de Agosto 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

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 20 95

0809 40 05

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

052
999
382
388
524
528
999
052
412
600
624
999
388
400
508
512
524
528
800
804
999
052
388
512
528
999
052
400
404
616
999
064
066
624
999

39,2
39,2
60,3
65,0
63,6
60,3
62,3
111,1
146,5
69,9
166,3
123,5
61,7
72,9
102,6
60,4
50,8
73,4
173,0
97,7
86,6
92,3
83,6
56,6
91,0
80,9
506,6
284,6
365,4
361,1
379,4
68,7
58,6
165,1
97,5

(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 1728/98 DA COMISSÃO
de 4 de Agosto de 1998
que fixa, para a campanha de 1997/1998, o montante definitivo da ajuda para os
limões
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 2202/96 do
Conselho, de 28 de Outubro de 1996, que institui um
regime de ajuda aos produtores de determinados
citrinos (1), e, nomeadamente, o seu artigo 6ë,
Considerando que o në 1 do artigo 5ë do Regulamento
(CE) në 2202/96 fixa o limiar de transformação para os
limões em 440 000 toneladas; que o në 2 do mesmo
artigo prevê que, relativamente a cada campanha de
comercialização, a ultrapassagem do limiar será apreciada
com base na média das quantidades transformadas com
ajuda durante as três últimas campanhas, incluindo a
campanha em curso; que o në 3 do referido artigo prevê
que, sempre que se constate uma ultrapassagem, a ajuda
fixada para a campanha em curso no anexo do regulamento será reduzida em 1 % por fracção de ultrapassagem de 4 400 toneladas;
Considerando que, no quadro do në 1, alínea b), do artigo
22ë do Regulamento (CE) në 1169/97 da Comissão, de 26
de Junho de 1997, que estabelece as regras de execução
do Regulamento (CE) në 2202/96 do Conselho que
institui um regime de ajuda aos produtores de determinados citrinos (2), alterado pelo Regulamento (CE)
në 1145/98 (3), os Estados-membros comunicaram as
quantidades de limões entregues para transformação a
título da campanha de 1997/1998 no âmbito do Regulamento (CE) në 2202/96; que, com base nesses dados e nas

quantidades transformadas com ajuda nas campanhas de
1995/1996 e 1996/1997, se verificou existir uma ultrapassagem do limiar de transformação em 160 991 toneladas;
que, nestas circunstâncias, há que reduzir em 36 % os
montantes da ajuda para os limões estabelecida no anexo
do Regulamento (CE) në 2202/96 para a campanha de
1997/1998;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão das Frutas e dos Produtos Hortícolas,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
Relativamente à campanha de 1997/1998, os montantes
da ajuda estabelecidos em cada quadro do anexo do Regulamento (CE) në 2202/96 para os limões são reduzidos
em 36 %.
No pagamento da ajuda, será tido em conta o adiantamento da mesma já pago em conformidade com o artigo
15ë do Regulamento (CE) në 1169/97.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 4 de Agosto de 1998.
Pela Comissão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comissão

(1) JO L 297 de 21. 11. 1996, p. 49.
(2) JO L 169 de 27. 6. 1997, p. 15.
(3) JO L 159 de 3. 6. 1998, p. 29.
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REGULAMENTO (CE) Në 1729/98 DA COMISSÃO
de 4 de Agosto de 1998
que fixa, para a campanha de 1998/1999, o montante de adiantamento da ajuda
para os limões
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 2202/96 do
Conselho, de 28 de Outubro de 1996, que institui um
regime de ajuda aos produtores de determinados
citrinos (1), e, nomeadamente, o seu artigo 6ë,
Considerando que, o Regulamento (CE) në 1169/97 da
Comissão, de 26 de Junho de 1997, que estabelece as
regras de execução do Regulamento (CE) në 2202/96 do
Conselho, que institui um regime de ajuda aos produtores
de determinados citrinos (2), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 1145/98 (3), prevê,
no në 1 do seu artigo 14ë, que, relativamente às laranjas,
mandarinas, clementinas, satsumas e limões entregues
para transformação no âmbito de contratos, as organizações de produtores podem, apresentar um pedido de
adiantamento da ajuda, por produto e por período de
entrega; que o në 2 do mesmo artigo prevê que o
montante do adiantamento será igual a 70 % dos
montantes das ajudas previstos no anexo do Regulamento
(CE) në 2202/96; que o në 5 do referido artigo prevê que,
sempre que se verifique que existe um risco de superação
do nível dos limiares de transformação fixados no artigo
5ë do Regulamento (CE) në 2202/96, a percentagem de
70 % pode ser reduzida;
Considerando que, no quadro do në 1 do artigo 22ë do
Regulamento në 1169/97, os Estados-membros comunicaram as quantidades objeto do contrato, discriminadas

por períodos de entrega, no respeitante aos limões, para a
campanha de 1998/1999; que, com base nesses dados e
nas quantidades transformadas com ajuda nas campanhas
de 1996/1997 e 1997/1998, se corre o risco de o limiar de
transformação deste produto ser superado; que, nestas
circunstâncias, há que reduzir o montante do adiantamento da ajuda para a campanha de 1998/1999;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão das Frutas e dos Produtos Hortícolas,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
Relativamente à campanha de 1998/1999, o montante da
ajuda previsto no në 2 do artigo 14ë do Regulamento (CE)
në 1169/97 é fixado em 31 % dos montantes da ajuda
fixados no anexo do Regulamento (CE) në 2202/96 para
os limões.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
É aplicável a partir da campanha de 1998/1999.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 4 de Agosto de 1998.
Pela Comissão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comissão

(1) JO L 297 de 21. 11. 1996, p. 49.
(2) JO L 169 de 27. 6. 1997, p. 15.
(3) JO L 159 de 3. 6. 1998, p. 29.
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REGULAMENTO (CE) Në 1730/98 DA COMISSÃO
de 4 de Agosto de 1998
relativo à venda, a preços fixados antecipadamente, de figos secos não transformados da colheita de 1997, detidos pelo organismo de armazenagem grego, à
indústria da destilação e à indústria da alimentação animal
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 2201/96 do
Conselho, de 28 de Outubro de 1996, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos produtos
transformados à base de frutas e produtos hortícolas (1),
alterado pelo Regulamento (CE) në 2199/97 (2), e, nomeadamente, o në 8 do seu artigo 9ë,
Considerando que o në 3, segundo parágrafo, do artigo 9ë
do Regulamento (CE) në 2201/96 prevê, para os produtos
que não possam ser escoados em condições normais, a
possibilidade de serem tomadas medidas especiais; que a
quantidade de cerca de 111 toneladas de passas de figo
não transformadas detida pelo organismo de armazenagem grego não pode ser vendida em condições normais,
visto que deixou de ser própria para consumo humano;
que essa quantidade deve ser vendida para utilizações
específicas em conformidade com o në 2 do artigo 6ë do
Regulamento (CEE) në 626/85 da Comissão, de 12 de
Março de 1985, relativo à compra, venda e armazenagem,
pelas entidades armazenistas, de passas de uva e passas de
figo não transformadas (3), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) në 1437/97 (4);
Considerando que, actualmente, nos sectores do fabrico
de álcool e do fabrico de alimentos para animais, existe
escoamento para os figos secos não transformados impróprios para consumo humano; que os produtos detidos
pelos organismos de armazenagem devem ser colocados à
venda tendo em vista esses dois destinos; que, dado que a
quantidade a colocar à venda é reduzida, e dada a especificidade dos mercados de destino, a venda a preços fixados
antecipadamente afigura-se ser o modo de venda mais
apropriado;
Considerando que o nível adequado do preço de venda é
igual para os dois destinos, pois as condições de acesso
àqueles dois mercados são similares; que o montante da
garantia especial prevista no në 3, segundo parágrafo, do
artigo 9ë do Regulamento (CE) në 2201/96 deve ser fixado
em função da diferença entre o preço normal de mercado
dos figos secos e o preço de venda fixado pelo presente
regulamento;
Considerando que o Regulamento (CEE) në 1707/85 da
Comissão, de 21 de Junho de 1985, relativo à venda, pelos
organismos armazenadores, de figos secos não transformados para fabrico de álcool (5), fixou as regras da venda
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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297 de 21. 11. 1996, p. 29.
303 de 6. 11. 1997, p. 1.
72 de 13. 3. 1985, p. 7.
196 de 24. 7. 1997, p. 62.
163 de 22. 6. 1985, p. 38.

dos figos secos não transformados à indústria de destilação; que, em relação a esses mesmos produtos destinados à alimentação animal, é necessário definir, a fim de
facilitar o controlo da observância do destino específico, o
produto final a fabricar e o prazo de fabrico, e exigir
também o compromisso do fabricante de utilizar os
produtos em questão na produção de alimentos para
animais;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Produtos Transformados à Base de
Frutas e Produtos Hortícolas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
1. O organismo de armazenagem grego procederá à
venda, à indústria de destilação e à indústria de alimentos
para animais, das quantidades de figos secos não transformados da colheita de 1997 que detêm, em conformidade
com o disposto no título III do Regulamento (CEE) në
626/85 e no presente regulamento, a um preço fixado em
4 ecus por 100 quilogramas líquidos.
2. A garantia especial prevista no në 3, segundo parágrafo, do artigo 9ë do Regulamento (CE) në 2201/96 é
fixada em 15 ecus por 100 quilogramas líquidos.
Artigo 2ë
1. Os pedidos de compra serão apresentados ao organismo de armazenagem grego Sykiki, ao Serviço Central
do Igadep, rua Acharnon, 241, Atenas, Grécia, para os
produtos detidos por este organismo.
2. É possível obter informações sobre as quantidades e
os locais em que os produtos estão armazenados junto do
organismo de armazenagem grego Sykiki, rua Kritis, 13,
Kalamata, Grécia.
Artigo 3ë
Em relação à venda dos figos secos não transformados às
indústrias de destilação, aplica-se o disposto no Regulamento (CEE) në 1707/85.
Artigo 4ë
1. Os figos secos não transformados vendidos à indústria de alimentos para animais serão utilizados para o
fabrico de produtos do código NC 2309.
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2. O fabrico deve estar terminado, o mais tardar, 90 dias
após a data de aceitação do pedido de compra referido no
në 2 do artigo 8ë do Regulamento (CEE) në 626/85.
3. Do pedido de compra constarão, para além das indicações referidas no në 2 do artigo 7ë do Regulamento
(CEE) në 626/85, uma declaração segundo a qual o requerente se compromete a utilizar os figos secos no fabrico
dos produtos referidos no në 1.
Artigo 5ë
Os Estados-membros organizarão controlos físicos e documentais com o objectivo de assegurarem que os produtos
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colocados à venda são utilizados em conformidade com o
presente regulamento.
Artigo 6ë
Os Estados-membos tomarão as medidas necessárias para
assegurarem a igualdade de acesso das indústrias interessadas às quantidades colocadas à venda.
Artigo 7ë
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 4 de Agosto de 1998.
Pela Comissão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) Në 1731/98 DA COMISSÃO
de 4 de Agosto de 1998
que fixa, para a campanha de comercialização de 1998/1999, o montante da ajuda
à produção para as conservas de ananás e o preço mínimo a pagar aos produtores
de ananás
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 525/77 do
Conselho, de 14 de Março de 1977, que institui um
regime de ajuda à produção para as conservas de
ananás (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) në 1699/85 (2), e, nomeadamente, o
seu artigo 8ë,
Considerando que o artigo 4ë do Regulamento (CEE)
në 525/77 prevê que o preço mínimo a pagar aos produtores é determinado com base no preço mínimo aplicável
na campanha de comercialização precedente e na
evolução dos custos de produção no sector das frutas e
produtos hortícolas;
Considerando que o artigo 5ë do referido regulamento
define os critérios para a fixação do montante da ajuda à
produção; que deve ser tida em conta, em especial, a ajuda
fixada para a campanha de comercialização precedente,
ajustada de modo a tomar em consideração as alterações
no preço mínimo a pagar aos produtores, o preço dos
países não membros e, se necessário, a estrutura dos
custos de transformação determinados numa fase fixa;

Considerando que o Comité de gestão dos produtos transformados à base de frutas e produtos hortícolas não emitiu
qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo seu
presidente,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
Para a campanha de 1998/1999:
a) O preço mínimo referido no artigo 4ë do Regulamento
(CEE) në 525/77 a pagar aos produtores de ananás, e
b) A ajuda à produção referida no artigo 5ë do referido
regulamento em relação às conservas de ananás,
são fixados no anexo.
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 aplicável a partir de 1 de Junho
de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 4 de Agosto de 1998.
Pela Comissão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comissão

(1) JO L 73 de 21. 3. 1977, p. 46.
(2) JO L 163 de 22. 6. 1985, p. 12.
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ANEXO
Preço mínimo a pagar aos produtores

ECU/100 quilogramas
líquidos, ex produtor

Produto

Ananás para conserva

37,648

Ajuda à produção

Produto

Conservas de ananás

ECU/100 quilogramas
líquidos

144,114

¬ PT ¬
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REGULAMENTO (CE) Në 1732/98 DA COMISSAO

de 4 de Agosto de 1998
que altera o Regulamento (CE) në 1579/98 e eleva a 200 000 toneladas o concurso
permanente para a exportação de centeio detido pelo organismo de intervenção
dinamarquês
A COMISSAO
 DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
në 923/96 da Comissão (2), e, nomeadamente, o seu artigo 5ë,

stock; que é conveniente, por isso, nomeadamente, alterar
o anexo I do Regulamento (CE) në 1579/98;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão dos Cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë

Considerando que o Regulamento (CEE) në 2131/93 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 2193/96 (4), fixa os processos e as
condições de colocação à venda dos cereais detidos pelos
organismos de intervenção;

O Regulamento (CE) në 1579/98 é alterado do seguinte
modo:

Considerando que o Regulamento (CE) në 1579/98 da
Comissão (5), abriu um concurso permanente para a
exportação de 100 000 toneladas de centeio detido pelo
organismo de intervenção dinamarquês; que a Dinamarca
informou a Comissão da intenção do seu organismo de
intervenção de proceder a um aumento de 100 000 toneladas da quantidade posta a concurso com vista à exportação; que é conveniente elevar a 200 000 toneladas a quantidade global posta em concurso permanente para a
exportação de centeio detido pelo organismo de intervenção dinamarquês;

1. O concurso refere-se a uma quantidade máxima
de 200 000 toneladas de centeio a exportar para todos
os países terceiros.

Considerando que, tendo em conta o aumento das quantidades postas em concurso, se tornou necessário fazer
modificações na lista das regiões e das quantidades em

1. O artigo 2ë passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 2ë

2. As regiões nas quais as 200 000 toneladas de
centeio estão armazenadas são as mencionadas no
anexo I.».
2. O anexo I é substituído pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor na data 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 4 de Agosto de 1998.
Pela Comiss ão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comiss ão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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JO
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L
L
L
L
L

181
126
191
293
206

de
de
de
de
de

1. 7. 1992, p. 21.
24. 5. 1996, p. 37.
31. 7. 1993, p. 76.
16. 11. 1996, p. 1.
23. 7. 1998, p. 21.

L 217/10

¬ PT ¬

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

ANEXO
«ANEXO I
(em toneladas)
Local de armazenagem

Quantidades

Sjælland

25 600

Jylland

162 507

Fyn

11 893»
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REGULAMENTO (CE) Në 1733/98 DA COMISSÃO
de 4 de Agosto de 1998
que fixa, para a campanha de comercialização de 1998/1999, o preço mínimo a
pagar aos produtores pelos pêssegos e o montante da ajuda à produção para os
pêssegos em calda e/ou em sumo natural de frutas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 2201/96 do
Conselho, de 28 de Outubro de 1996, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos produtos
transformados à base de frutas e produtos hortícolas (1),
alterado pelo Regulamento (CE) në 2199/97 (2), e, nomeadamente, o në 3 do seu artigo 3ë e o në 9 do seu artigo
4ë,
Considerando que o Regulamento (CE) në 504/97 da
Comissão, de 19 de Março de 1997, que estabelece as
normas de execução do Regulamento (CE) në 2201/96 do
Conselho no que respeita ao regime de ajuda à produção
no sector dos produtos transformados à base de frutas e
produtos hortícolas (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) në 1590/98 (4) fixa, no seu
artigo 2ë, as datas das campanhas de comercialização;
Considerando que os critérios de fixação do preço
mínimo e do montante da ajuda à produção são determinados nos artigos 3ë e 4ë, respectivamente, do Regulamento (CE) në 2201/96; que é estabelecido um limiar de
garantia, para além do qual a ajuda é reduzida, pelo artigo
5ë do referido regulamento; que é, por conseguinte,
conveniente fixar o preço mínimo e a ajuda à produção
para a campanha de 1998/1999;
Considerando que o Comité de Gestão dos produtos
transformados à base de frutas e produtos hortícolas não

emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo
seu presidente,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
Para a campanha de comercialização de 1998/1999:
a) O preço mínimo, referido no artigo 3ë do Regulamento (CE) në 2201/96, é de 30,768 ecus por 100
quilogramas líquidos no estádio «saída do produtor»
para os pêssegos destinados ao fabrico de pêssegos em
calda e/ou em sumo natural de frutas;
b) A ajuda à produção, referida no artigo 4ë do mesmo
regulamento, é de 6,065 ecus por 100 quilogramas
líquidos para os pêssegos em calda e/ou em sumo
natural de frutas.
Artigo 2ë
Sempre que a transformação se realizar fora do Estado-membro em que o produto foi cultivado, esse Estado-membro fará prova, ao Estado-membro que paga a ajuda
à produção, de que foi pago o preço mínimo a pagar ao
produtor.
Artigo 3ë
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
É aplicável a partir de 15 de Junho de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 4 de Agosto de 1998.
Pela Comissão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

297 de 21. 11. 1996, p. 29.
303 de 6. 11. 1997, p. 1.
78 de 20. 3. 1997, p. 14.
208 de 24. 7. 1998, p. 11.
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REGULAMENTO (CE) Në 1734/98 DA COMISSÃO
de 4 de Agosto de 1998
que fixa, para a campanha de comercialização de 1998/1999, o preço mínimo a
pagar aos produtores para as peras Williams e Rocha e o montante da ajuda à
produção para as peras Williams e Rocha em calda e/ou em sumo natural de
frutas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 2201/96 do
Conselho, de 28 de Outubro de 1996, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos produtos
transformados à base de frutas e produtos hortícolas (1),
alterado pelo Regulamento (CE) në 2199/97 (2) e, nomeadamente, o në 3 do seu artigo 3ë e o në 9 do seu artigo
4ë,
Considerando que o Regulamento (CE) në 504/97 da
Comissão, de 19 de Março de 1997, que estabelece as
normas de execução do Regulamento (CE) në 2201/96
do Conselho no que respeita ao regime de ajuda à
produção no sector dos produtos transformados à base de
frutas e produtos hortícolas (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 1590/98 (4) fixa,
no seu artigo 2ë, as datas das campanhas de comercialização;
Considerando que os critérios de fixação do preço
mínimo e do montante da ajuda à produção são determinados nos artigos 3ë e 4ë, respectivamente, do Regulamento (CE) në 2201/96; que é estabelecido um limiar de
garantia, para além do qual a ajuda é reduzida, pelo artigo
5ë do referido regulamento; que é, por conseguinte,
conveniente fixar o preço mínimo e a ajuda à produção
para a campanha de 1998/1999;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do

Comité de gestão dos produtos transformados à base de
frutas e produtos hortícolas,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
Para a campanha de comercialização de 1998/1999:
a) O preço mínimo, referido no artigo 3ë do Regulamento (CE) në 2201/96, é de 39,259 ecus por 100
quilogramas líquidos no estádio «saída do produtor»
para as peras Williams e Rocha destinadas ao fabrico
de peras em calda e/ou em sumo natural de frutas;
b) A ajuda à produção, referida no artigo 4ë do mesmo
regulamento, é de 12,517 ecus por 100 quilogramas
líquidos para as peras Williams e Rocha em calda e/ou
em sumo natural de frutas.
Artigo 2ë
Sempre que a transformação se realizar fora do Estado-membro em que o produto foi cultivado, esse Estado-membro fará prova, ao Estado-membro que paga a ajuda
à produção, de que foi pago o preço mínimo a pagar ao
produtor.
Artigo 3ë
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
É aplicável a partir de 15 de Julho de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 4 de Agosto de 1998.
Pela Comissão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

297 de 21. 11. 1996, p. 29.
303 de 6. 11. 1997, p. 1.
78 de 20. 3. 1997, p. 14.
208 de 24. 7. 1998, p. 11.
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REGULAMENTO (CE) Në 1735/98 DA COMISSAO

de 4 de Agosto de 1998
relativo à abertura de um concurso permanente para a exportação de cevada
armazenada pelo organismo de intervenção luxemburguês
A COMISSAO
 DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
në 923/96 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 5ë,
Considerando que o Regulamento (CEE) në 2131/93 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 2193/96 (4), fixa os processos e as
condições da colocação à venda dos cereais armazenados
pelos organismos de intervenção;
Considerando que é oportuno abrir um concurso permanente para a exportação de 3 981 toneladas de cevada,
armazenadas pelo organismo de intervenção luxemburguês;
Considerando que devem ser fixadas normas especiais
para garantir a regularidade das operações e o respectivo
controlo; que, para tal, convém prever um sistema de
garantia que assegure o respeito dos objectivos pretendidos, sem criar encargos excessivos para os operadores; que
é conveniente, por conseguinte, estabelecer derrogações a
determinadas normas, nomeadamente do Regulamento
(CEE) në 2131/93;
Considerando que, caso a retirada da cevada sofra um
atraso superior a cinco dias, ou caso a liberação de uma
das garantias exigidas seja adiada por motivos imputáveis
ao organismo de intervenção, o Estado-membro em causa
deverá pagar indemnizações;

Artigo 2ë
1. O concurso refere-se a uma quantidade máxima de
3 981 toneladas de cevada a exportar para todos os países
terceiros.
2. As regiões nas quais as 3 981 toneladas de cevada
estão armazenadas são as mencionadas no anexo I.
Artigo 3ë
1. Em derrogação do terceiro parágrafo do artigo 16ë
do Regulamento (CEE) në 2131/93, o preço a pagar para
a exportação é o referido na proposta.
2. Não são aplicadas restituições ou imposições à
exportação nem majorações mensais relativas às exportações realizadas a título do presente regulamento.
3. Não é aplicável o disposto no në 2 do artigo 8ë do
Regulamento (CEE) në 2131/93.
Artigo 4ë
1. Os certificados de exportação são válidos a partir da
data da sua emissão, nos termos do artigo 9ë do Regulamento (CEE) në 2131/93, até ao fim do quarto mês
seguinte.
2. As propostas apresentadas no âmbito do presente
concurso não podem ser acompanhadas de pedidos de
certificados de exportação efectuados no âmbito do artigo
44ë do Regulamento (CEE) në 3719/88 da Comissão (5).
Artigo 5ë

Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão dos Cereais,

1. Em derrogação do në 1 do artigo 7ë do Regulamento
(CEE) në 2131/93, o prazo da apresentação das propostas
para o primeiro concurso parcial termina em 6 de Agosto
de 1998, às 9 horas (hora de Bruxelas).

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

2. O prazo da apresentação das propostas para o
concurso parcial seguinte cessa todas as quintas-feiras, às 9
horas (hora de Bruxelas).

Artigo 1ë
Sob reserva do disposto no presente regulamento, o organismo de intervenção luxemburguês pode proceder, nas
condições fixadas pelo Regulamento (CEE) në 2131/93, a
um concurso permanente para a exportação de cevada em
sua posse.
(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

181
126
191
293

de
de
de
de

1. 7. 1992, p. 21.
24. 5. 1996, p. 37.
31. 7. 1993, p. 76.
16. 11. 1996, p. 1.

3. O último concurso parcial cessa em 27 de Maio de
1999, às 9 horas (hora de Bruxelas).
4. As propostas devem ser apresentadas junto do organismo de intervenção luxemburguês.
Artigo 6ë
1. O organismo de intervenção, o armazenista e o adjudicatário, se este o desejar, procederão de comum acordo,
antes do levantamento do lote adjudicado ou aquando da
(5) JO L 331 de 2. 12. 1988, p. 1.
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saída do armazém segundo a vontade do adjudicatário, as
colheitas de amostras contraditórias, de acordo com a
frequência de, pelo menos, uma colheita por cada 500
toneladas, bem como à análise dessas amostras. O organismo de intervenção pode ser representado por um
mandatário, desde que este não seja o armazenista.
Os resultados das análises serão comunicados à Comissão
em caso de contestação.
A colheita de amostras contraditórias e a respectiva análise
serão realizadas no prazo de sete dias úteis, a contar do
pedido do adjudicatário, ou de três dias úteis se a colheita
de amostras for realizada à saída do silo. Se o resultado
final das análises realizadas com essas amostras indicar
uma qualidade:
a) Superior à descrita no anúncio de concurso, o adjudicatário deve aceitar o lote com as características verificadas;
b) Superior às características mínimas exigíveis para intervenção, mas inferior à qualidade descrita no anúncio
de concurso, permanecendo no entanto no interior de
um intervalo que pode ir até:
— 2 quilogramas por hectolitro para o peso específico,
sem ser inferior a 60 quilogramas por hectolitro,
— um ponto percentual para o teor de humidade,
— meio ponto percentual para as impurezas referidas,
respectivamente, nos pontos B.2 e B.4 do anexo do
Regulamento (CEE) në 689/92 da Comissão (1),
— meio ponto percentual para as impurezas referidas
no ponto B.5 do anexo do Regulamento (CEE)
në 689/92, sem no entanto alterar as percentagens
admissíveis para os grãos prejudiciais e a gravagem,
o adjudicatário deve aceitar o lote com as características
verificadas;
c) Superior às características mínimas exigíveis para intervenção mas inferior à qualidade descrita no anúncio de
concurso e que indique uma diferença para além do
intervalo referido na alínea b), o adjudicatário pode:
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deve ocorrer num prazo máximo de três dias após o
pedido do adjudicatário. O adjudicatário informará
do facto, no mais breve prazo, a Comissão, em
conformidade com o anexo II;
d) Inferior às características mínimas exigíveis para intervenção, o adjudicatário não pode proceder ao levantamento do lote em causa. O adjudicatário só fica exonerado de todas as suas obrigações relativamente ao lote
em causa, incluindo as cauções, depois de ter informado, no mais breve prazo, a Comissão e o organismo
de intervenção, em conformidade com o anexo II; no
entanto, pode solicitar ao organismo de intervenção
que lhe forneça outro lote de cevada de intervenção da
qualidade prevista, sem despesas suplementares. Neste
caso, a caução não será liberada. A substituição do lote
deve ocorrer no prazo máximo de três dias a contar do
pedido do adjudicatário. O adjudicatário informará do
facto, no mais breve prazo, a Comissão, em conformidade com o anexo II.
2. No entanto, se o levantamento da cevada ocorrer
antes de conhecidos os resultados das análises, todos os
riscos ficam a cargo do adjudicatário a partir do levantamento do lote, sem prejuízo do eventual recurso apresentado pelo adjudicatário em relação ao armazenista.
3. O adjudicatário, se no prazo máximo de um mês
após o seu pedido de substituição, na sequência de substituições sucessivas, não tiver obtido um lote de substituição
da qualidade prevista, ficará exonerado de todas as suas
obrigações, incluindo as cauções, após ter informado, no
mais breve prazo, a Comissão e o organismo de intervenção, em conformidade com o anexo II.
4. As despesas relativas à colheita de amostras e às análises mencionadas no në 1, salvo daquelas em que o resultado final das análises indicar uma qualidade inferior às
características mínimas exigíveis para intervenção, serão a
cargo do FEOGA até ao limite de uma análise por cada
500 toneladas, com excepção das despesas de transilagem.
As despesas de transilagem e as eventuais análises adicionais solicitadas pelo adjudicatário serão suportadas por
este último.

— aceitar o lote com as características verificadas
ou
— recusar-se a tomar a cargo o lote em causa. O adjudicatário só fica exonerado de todas as suas obrigações relativamente ao lote em causa, incluindo as
cauções, depois de ter informado, no mais breve
prazo, a Comissão e o organismo de intervenção,
em conformidade com o anexo II; no entanto, se
solicitar ao organismo de intervenção que lhe
forneça um outro lote de cevada de intervenção da
qualidade prevista, sem despesas suplementares, a
caução não será liberada. A substituição do lote
(1) JO L 74 de 20. 3. 1992, p. 18.

Artigo 7ë
Em derrogação do artigo 12ë do Regulamento (CEE)
në 3002/92 da Comissão (2), os documentos relativos à
venda de cevada em conformidade com o presente regulamento, nomeadamente o certificado de exportação, a
ordem de retirada referida no në 1, alínea b), do artigo 3ë
do Regulamento (CEE) në 3002/92, a declaração de
exportação e, se for caso disso, o exemplar T5 devem
incluir a menção:
(2) JO L 301 de 17. 10. 1992, p. 17.
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— Cebada de intervención sin aplicación de restitución
ni gravamen, Reglamento (CE) no 1735/98
— Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller
-afgift, forordning (EF) nr. 1735/98
— Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG)
Nr. 1735/98
— ΚριθηÄ παρεµβασηr
Ä
χωρÄιr εφαρµογηÄ επιστροφηr
Ä ηÄ
φορου,
Ä
κανονισµοr
Ä (ΕΚ) αριθ. 1735/98
— Intervention barley without application of refund or
tax, Regulation (EC) No 1735/98
— Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution
ni taxe, règlement (CE) no 1735/98
— Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione
né di tassa, regolamento (CE) n. 1735/98
— Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie
of belasting, Verordening (EG) nr. 1735/98
— Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) në 1735/98
— Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä
vientimaksua, asetus (EY) N:o 1735/98
— Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller
avgift, förordning (EG) nr 1735/98.
Artigo 8ë
1. A garantia constituída nos termos do në 4 do artigo
13ë do Regulamento (CEE) në 2131/93 será liberada
imediatamente após a entrega dos certificados de exportação aos adjudicatários.
2. A obrigação de exportação nos países terceiros será
coberta por uma garantia de 50 ecus por tonelada, dos
quais 30 ecus por tonelada a depositar aquando da emis-

L 217/15

são do certificado de exportação e os restantes 20 ecus por
tonelada a depositar antes da retirada dos cereais.
Em derrogação ao në 2 do artigo 15ë do Regulamento
(CEE) në 3002/92:
— o montante de 30 ecus por tonelada deve ser liberado
num prazo de 20 dias úteis após a data de apresentação, pelo adjudicatário, da prova de que a cevada retirada deixou o território aduaneiro da Comunidade,
— o montante de 20 ecus por tonelada deve ser liberado
num prazo de 15 dias úteis após a data em que o adjudicatário apresentar a prova referida no në 3 do artigo
17ë do Regulamento (CEE) në 2131/93.
3. Salvo casos excepcionais devidamente justificados,
nomeadamente no caso de abertura de um inquérito
administrativo, a liberação das garantias previstas no
presente artigo fora dos prazos indicados no mesmo dará
lugar a uma indemnização, por parte do Estado-membro,
igual a 0,015 ecu por 10 toneladas, por cada dia de atraso.
A referida indemnização não poderá ficar a cargo do
Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola
(FEOGA).
Artigo 9ë
O organismo de intervenção luxemburguês comunica à
Comissão, o mais tardar duas horas após o termo do prazo
de apresentação, as propostas recebidas. Estas devem ser
transmitidas em conformidade com o esquema que figura
no anexo III e através dos números que figuram no anexo
IV.
Artigo 10ë
O presente regulamento entra em vigor na data 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 4 de Agosto de 1998.
Pela Comiss ão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comiss ão
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ANEXO I
(em toneladas)
Local de armazenagem

Quantidades

Luxemburgo

3 981

ANEXO II
Comunicação de recusa de lotes no âmbito do concurso permanente para a exportação de
cevada na posse do organismo de intervenção luxemburguês
[Në 1 do artigo 6ë do Regulamento (CE) në 1735/98]
— Nome do proponente declarado adjudicatário:
— Data da adjudicação:
— Data da recusa do lote pelo adjudicatário:
Número
do lote

Quantidades
em toneladas

Endereço
do silo

Justificação da recusa de tomada a cargo

— PE (kg/hl)
— % grãos germinados
— % impurezas diversas (Schwarzbesatz)
— % de elementos que não são cereais de base de
qualidade perfeita
— Outros
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ANEXO III
Concurso permanente para a exportação de cevada armazenada pelo organismo de
intervenção luxemburguês
[Regulamento (CE) në 1735/98]
1

Numeração
dos
proponentes

2

Número
do
lote

3

4

Quantidade
em
toneladas

Preço
de oferta
(em ecus por
tonelada)
(1)

5

6

Bonificações
(+)
Encargos
Reduções
comerciais
(–)
(em ecus por
(em ecus por
tonelada)
tonelada)
(para referência)

7

Destino

1
2
3
etc.
(1) Este preço inclui as bonificações ou as reduções relativas ao lote para o qual foi submetida a proposta.

ANEXO IV
Os números de telex e telefax de Bruxelas são os seguintes na DG VI/C/1:
— telefax:

296 49 56
295 25 15,

— telex:

22037 AGREC B
22070 AGREC B (letras gregas).
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DIRECTIVA 98/48/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 20 de Julho de 1998
que altera a Directiva 98/34/CE relativa a um procedimento de informação no
domínio das normas e regulamentações técnicas
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIAO

EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, os seus artigos 100ëA e 213ë,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (2),
Deliberando nos termos do artigo 189ëB do Tratado (3),
(1) Considerando que, para permitir o bom funcionamento do mercado interno, é necessário assegurar,
através de uma alteração da Directiva 98/34/CE (4), a
maior transparência das futuras regulamentações
nacionais que se aplicarão aos serviços da sociedade
da Informação;
(2) Considerando que uma grande variedade de serviços,
na acepção dos artigos 59ë e 60ë do Tratado, vai
beneficiar das oportunidades de prestação à distância,
por via electrónica e mediante pedido individual de
um destinatário de serviços, abertas pela sociedade da
informação;
(3) Considerando que o espaço sem fronteiras internas
que constitui o mercado interno permite aos prestadores desses serviços desenvolver as suas actividades
transfronteiriças a fim de aumentar a sua competitividade, propiciando assim aos cidadãos novas possibilidades de comunicar e de receber informacões sem
considerações de fronteiras e aos consumidores novas
formas de acesso a bens ou serviços;
(4) Considerando que o alargamento da Directiva
98/34/CE não deve obstar a que os Estados-membros
tenham em conta as diferentes implicações sociais,
societais e culturais inerentes ao advento da sociedade da informação; que, em especial, a utilização das
regras processuais previstas nesta directiva em
matéria de serviços da sociedade da informação não
(1) JO C 307 de 16. 10. 1996, p. 11,
e JO C 65 de 28. 2. 1998, p. 12.
(2) JO C 158 de 26. 5. 1997, p. 1.
(3) Parecer do Parlamento Europeu de 16 de Maio de 1997 (JO C
167 de 2. 6. 1997, p. 238), posição comum do Conselho de 26
de Janeiro de 1998 (JO C 62 de 26. 2. 1998, p. 48) e decisão
do Parlamento Europeu de 14 de Maio de 1998 (JO C 167 de
1. 6. 1998). Decisão do Conselho de 29 de Junho de 1998.
4
( ) JO L 204 de 21. 7. 1998, p. 37.

deve prejudicar as medidas de política cultural;
nomeadamente no domínio audiovisual, que os Estados-membros possam adoptar, segundo o direito
comunitário, tendo em conta a sua diversidade
linguística, as especificidades nacionais e regionais,
bem como os seus patrimónios culturais; que o
desenvolvimento da sociedade da informação deverá
assegurar, de qualquer modo, o correcto acesso dos
cidadãos europeus ao património cultural europeu
fornecido num ambiente digital;
(5) Considerando que a Directiva 98/34/CE não se
destina a ser aplicada a regras nacionais relativas aos
direitos fundamentais, como, por exemplo, as regras
constitucionais em matéria de liberdade de expressão,
e mais precisamente, de liberdade de imprensa; que
não se destina igualmente a ser aplicada ao direito
penal geral; que, além disso, não se aplica aos
acordos de direito privado entre instituições de
crédito, nomeadamente aos acordos sobre a realização
de pagamentos entre instituições de crédito;
(6) Considerando que o Conselho Europeu realçou a
necessidade de criar um quadro jurídico claro e
estável a nível comunitário que permita o desenvolvimento da Sociedade da Informação; que o direito
comunitário e as disposições relativas ao mercado
interno em especial e tanto os princípios do Tratado
como o direito derivado constituem já um quadro
jurídico de base para o desenvolvimento destes serviços;
(7) Considerando que as regulamentações nacionais existentes aplicáveis aos serviços actuais deverão poder
ser adaptadas aos novos serviços da sociedade da
informação, quer para assegurar uma melhor protecção dos interesses gerais, quer, pelo contrário, para
simplificar essas regulamentações, nos casos em que
a sua aplicação seria desproporcionada relativamente
aos objectivos visados;
(8) Considerando que, sem coordenação a nível comunitário, esta actividade regulamentar previsível a nível
nacional poderia implicar restrições à livre circulação
de serviços e à liberdade de estabelecimento, que
provocariam uma refragmentação do mercado
interno, uma regulamentação excessiva e incoerências
regulamentares;
(9) Considerando a necessidade de uma abordagem coordenada a nível comunitário no tratamento das questões relativas a actividades com conotações eminente-
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mente transnacionais, tais como os novos serviços, a
fim de conseguir também uma protecção real e efectiva dos objectivos de interesse geral pertinentes para
o desenvolvimento da sociedade da informação;

(10) Considerando que, para os serviços de telecomunicações, existe já uma harmonização a nível comunitário
ou, eventualmente, um regime de reconhecimento
mútuo e que a legislação comunitária existente prevê
adaptações ao desenvolvimento tecnológico e aos
novos serviços prestados e que por esse facto, na sua
maior parte, as regulamentações nacionais dos
serviços de telecomunicações não deverão ser notificadas ao abrigo da presente directiva, uma vez que
decorrerão das exclusões previstas no në 1 do artigo
10ë, ou no ponto 5 do artigo 1ë da Directiva
98/34/CE; que, no entanto, as disposições nacionais
que visem especificamente questões não regulamentadas a nível comunitário podem ter influência na
livre circulação dos serviços da sociedade da informação e que, nessa medida, devem ser notificadas;

(11) Considerando que para outros domínios da sociedade
da informação ainda pouco conhecidos, seria,
contudo, prematuro coordenar estas regulamentações
através de uma harmonização extensiva ou exaustiva,
a nível comunitário, do direito substantivo, dado que
a forma e a natureza dos novos serviços não são suficientemente conhecidas, que não existem ainda a
nível nacional actividades regulamentares específicas
na matéria e que a necessidade e o conteúdo de tal
harmonização relativamente ao mercado interno não
podem ser definidos nesta fase;

(12) Considerando que é pois necessário preservar o bom
funcionamento do mercado interno e prevenir os
riscos de refragmentação, prevendo um procedimento
de informação, consulta e cooperação administrativa
relativo aos novos projectos de regulamentação; que
este procedimento contribuirá, nomeadamente, para
garantir uma aplicação eficaz do Tratado, em especial
dos artigos 52ë e 59ë ou, se for caso disso, para
detectar a necessidade de assegurar a protecção de
um interesse geral a nível comunitário; que, além
disso, a melhor aplicação do Tratado proporcionada
por tal procedimento de informação terá como
consequência reduzir a necessidade de regulamentações comunitárias ao estritamente necessário e
proporcional em relação ao mercado interno e à
protecção de objectivos de interesse geral; que este
procedimento de informação permitirá, por último,
uma melhor exploração, pelas empresas, das vantagens do mercado interno;

(13) Considerando que a Directiva 98/34/CE visa os
mesmos objectivos e que este procedimento, além de
eficaz, é o mais aperfeiçoado em função desses objec-
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tivos; que os resultados da aplicação desta directiva e
os procedimentos nela previstos se coadunam com os
projectos de regras relativas aos serviços da sociedade
da informação; que o procedimento previsto na
directiva está actualmente bem integrado a nível das
administrações nacionais;

(14) Considerando por outro lado que, nos termos do
artigo 7ëA do Tratado, o mercado interno
compreende um espaço sem fronteiras internas no
qual é assegurada a livre circulação de mercadorias,
pessoas, serviços e capitais e que a Directiva
98/34/CE prevê apenas um processo de cooperação
administrativa, sem harmonização de regras materiais;

(15) Considerando, por conseguinte, que a alteração da
Directiva 98/34/CE para a aplicar aos projectos de
regulamentação relativos aos serviços da sociedade da
informação constitui a abordagem mais adequada
para dar uma resposta eficaz às necessidades de transparência no mercado interno no que se refere ao
quadro jurídico daqueles serviços;

(16) Considerando que será preciso prever uma notificação, nomeadamente das regras que poderão vir a
evoluir no futuro; que, dada a sua diversidade e o seu
desenvolvimento futuro, os serviços mais susceptíveis
de necessitar e de gerar novas regras e regulamentações são os serviços prestados à distância, por via
electrónica, e mediante pedido individual de um
destinatário de serviços (serviços da sociedade da
informação); que, por isso, se deve prever a notificação dos projectos de regras e regulamentações relativos a esses serviços;

(17) Considerando que, desta forma, deverão ser comunicadas as regras específicas relativas ao acesso aos
serviços susceptíveis de serem prestados segundo as
regras acima definidas e ao seu exercício, mesmo que
essas regras estejam incluídas numa regulamentação
com um objectivo mais geral; que, todavia, as regulamentações gerais que não prevejam qualquer disposição que vise especificamente esses serviços não deverão ser notificadas;

(18) Considerando que, por regras relativas ao acesso aos
serviços e ao seu exercício se deve entender as que
fixam exigências relativas aos serviços da sociedade
da informação, como as relativas aos prestadores, aos
serviços e aos destinatários de serviços, que dizem
respeito a uma actividade económica susceptível de
ser prestada por via electrónica, à distância e
mediante pedido individual do destinatário do
serviço; que, consequentemente, ficarão por exemplo
abrangidas as regras relativas ao estabelecimento dos
prestadores destes serviços e, em especial, as relativas
ao regime de autorização ou de licenças; que se
considera como regra destinada especificamente aos
serviços da sociedade da informação uma disposição
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que vise estes últimos, ainda que contida numa regulamentação de carácter geral; que, em contrapartida,
não se terão em vista medidas relativas, tanto directa
como individualmente, a determinados destinatários
especiais (como, por exemplo, licenças em matéria de
telecomunicações);
(19) Considerando que por serviços se deve entender, nos
termos do artigo 60ë do Tratado interpretado pela
jurisprudência do Tribunal de Justiça, uma prestação
realizada normalmente mediante remuneração; que
essa característica não está presente nas actividades
que o Estado desempenha sem contrapartida económica no âmbito da sua missão, nomeadamente nos
domínios social, cultural, educativo e judiciário; que,
por esse facto, as regras nacionais relativas a essas
actividades não estão abrangidas pela definição
prevista no artigo 60ë do Tratado e não recaem, por
conseguinte, no âmbito de aplicação da presente
directiva;
(20) Considerando que a presente directiva não prejudica
o âmbito de aplicação da Directiva 89/552/CEE do
Conselho, de 3 de Outubro de 1989, relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros relativas
ao exercício de actividades de radiodifusão televisiva (1), corra a redacção que lhe foi dada pela Directiva
97/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (2),
ou de eventuais futuras alterações desta directiva;
(21) Considerando que, de qualquer forma, não estão
abrangidos pela presente directiva os projectos de
disposições nacionais destinadas a transpor o conteúdo das directivas comunitárias em vigor ou a ser
adoptadas, uma vez que são já objecto de um exame
específico; que, consequentemente, não ficarão
abrangidas pelo âmbito de aplicação da presente
directiva nem as regulamentações nacionais de transposição da Directiva 89/552/CEE, com a redacção
que lhe foi dada pela Directiva 97/36/CE, ou eventuais futuras alterações desta directiva, nem as regulamentações nacionais de transposição ou adoptadas
sucessivamente no contexto da Directiva 97/13/CE
do Parlamento Europeu do Conselho, de 10 de Abril
de 1997, relativa a um quadro comum para as autorizações gerais e as licenças individuais no sector dos
serviços de telecomunicações (3);
(22) Considerando, além disso, que é importante prever
casos excepcionais em que regulamentações nacionais relativas aos serviços da sociedade da informação
possam ser adoptadas imediatamente e que é igualmente importante admitir esta possibilidade unicamente por motivos urgentes relacionados com situações graves e imprevisíveis, nomeadamente, situações
não evidentes anteriormente e cuja origem não é
imputável a uma acção das autoridades do Estado-membro em questão, no intuito de não compro( ) JO L 298 de 17. 10. 1989, p. 23.
(2) JO L 202 de 30. 7. 1997, p. 1.
(3) JO L 117 de 7. 5. 1997, p. 15.
1
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meter a finalidade de consulta prévia e de cooperação
administrativa inerente à presente directiva;
(23) Considerando que é conveniente que um Estado-membro adie por doze meses — eventualmente
por dezoito meses, em caso de posição comum do
Conselho — a adopção de um projecto de regra relativa aos serviços apenas na hipótese em que o
projecto diga respeito a uma matéria abrangida por
uma proposta de directiva, de regulamento ou de
decisão já apresentada pela Comissão ao Conselho;
que esta obrigação de adiamento só poderá ser
contraposta pela Comissão ao Estado-membro em
questão no caso de o projecto de regra nacional
prever disposições não conformes com o conteúdo da
proposta apresentada pela Comissão;
(24) Considerando que a definição do quadro de informação e de consulta a nível comunitário estabelecido
pela presente directiva constitui uma condição prévia
para uma participação coerente e eficaz da Comunidade Europeia no tratamento das questões relacionadas com os aspectos regulamentares dos serviços
da sociedade da informação no contexto internacional;
(25) Considerando que é conveniente que, no âmbito do
funcionamento da Directiva 98/34/CE, o Comité
previsto no artigo 5ë se reúna especificamente para
analisar as questões relativas aos serviços da sociedade
da informação;
(26) Considerando que, na mesma perspectiva, se deve
recordar que, sempre que uma medida nacional
tenha de ser notificada igualmente na fase de
projecto por força de outro acto comunitário, o Estado-membro em questão pode fazer uma comunicação única ao abrigo desse acto, referindo que essa
comunicação constitui igualmente uma comunicação
na acepção da presente directiva;
(27) Considerando que a Comissão apreciará regularmente a evolução do mercado de novos serviços no
âmbito da sociedade da informação, em especial no
que diz respeito à convergência entre as telecomunicações, as tecnologias da informação e os meios de
comunicação, promovendo designadamente estudos
e, se necessário, adoptando iniciativas tendentes a
adaptar atempadamente a regulamentação, com o
objectivo de favorecer o desenvolvimento de novos
serviços a nível europeu,

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1ë
A Directiva 98/34/CE é alterada do seguinte modo:
1 O título da directiva passa a ter a seguinte redacção:
«Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um procedimento de informação no domínio das
normas e regulamentações técnicas e das regras relativas
aos serviços da sociedade da informação».
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2. O artigo 1ë é alterado do seguinte modo:
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enumerados exemplificativamente no Anexo VI
da presente directiva.

a) É aditado um novo ponto 2:
«2. “serviço”: qualquer serviço da sociedade da informação, isto é, qualquer serviço prestado normalmente mediante remuneração, à distância, por
via electrónica e mediante pedido individual de
um destinatário de serviços.
Para efeitos da presente definição, entende-se
por:
— “à distância”: um serviço prestado sem que as
partes estejam simultaneamente presentes,
— “por via electrónica”: um serviço enviado
desde a origem e recebido no destino através
de instrumentos electrónicos de processamento (incluindo a compressão digital) e de
armazenamento de dados, que é inteiramente transmitido, encaminhado e recebido
por cabo, rádio, meios ópticos ou outros
meios electromagnéticos,
— “mediante pedido individual de um destinatário de serviços”: um serviço fornecido por
transmissão de dados mediante pedido individual.
No anexo V figura uma lista indicativa dos
serviços não incluídos nesta definição.
A presente directiva não é aplicável:
— aos serviços de radiodifusão sonora,
— aos serviços de radiodifusão televisiva referidos na alínea a) do artigo 1ë da Directiva
89/552/CEE (*).
(*) JO L 298 de 17. 10. 1989, p. 23. Directiva com a
redacção que lhe foi dada pela Directiva
97/36/CE (JO L 202 de 30. 7. 1997, p. 1).»;
b) Os pontos 2 e 3 passam respectivamente a 3 e 4;
c) É aditado um novo ponto 5:
«5. “regra relativa aos serviços”: um requisito de
natureza geral relativo ao acesso às actividades de
serviços referidas no në 2 do presente artigo e
ao seu exercício, nomeadamente as disposições
relativas ao prestador de serviços, aos serviços e
ao destinatário de serviços, com exclusão das
regras que não visem especificamente os serviços
definidos nessa mesma disposição.
A presente directiva não é aplicável a regras relativas a questões sujeitas à regulamentação comunitária em matéria de serviços de telecomunicações definidos na Directiva 90/387/CEE (*).
A presente directiva não é aplicável a regras relativas a questões sujeitas à regulamentação comunitária em matéria de serviços financeiros

A presente directiva não é aplicável às regras
enunciadas pelos ou para os mercados regulamentados na acepção da Directiva 93/22/CE,
outros mercados ou órgãos que efectuem operações de compensação ou de liquidação desses
mercados, com excepção do në 3 do artigo 8ë da
presente directiva.
Para efeitos da presente definição:
— considera-se que uma regra tem em vista
especificamente os serviços da sociedade da
informação sempre que, no que diz respeito
à sua motivação e ao texto do seu articulado,
tenha como finalidade e objecto específicos,
na totalidade ou em determinadas disposições pontuais, regulamentar de modo explícito e circunscrito esses serviços,
— não se considera que uma regra tem em vista
especificamente os serviços da sociedade da
informação se apenas disser respeito a esses
serviços de modo implícito ou incidente;
(*) JO L 192 de 24. 7. 1990, p. 1. Directiva com a
redacção que lhe foi dada pela Directiva
97/51/CE (JO L 295 de 29. 10. 1997, p. 23).»;
d) Os pontos 4 a 8 passam, respectivamente, a 6 e a 10;
e) O ponto 9 passa a 11 com a seguinte redacção:
«11. “regra técnica”: uma especificação técnica, outro
requisito ou uma regra relativa aos serviços,
incluindo as disposições administrativas que lhes
são aplicáveis e cujo cumprimento seja obrigatório
de jure ou de facto, para a comercialização, a prestação de serviços, o estabelecimento de um
operador de serviços ou a utilização num Estado-membro ou numa parte importante desse Estado,
assim como, sob reserva das disposições referidas
no artigo 10ë, qualquer disposição legislativa,
regulamentar ou administrativa dos Estados-membros que proíba o fabrico, a importação, a comercialização, ou a utilização de um produto ou a
prestação ou utilização de um serviço ou o estabelecimento como prestador de serviços.
Constituem nomeadamente regras técnicas de
facto:
— as disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas de um Estado-Membro que
remetam para especificações técnicas, outros
requisitos ou regras relativas aos serviços, ou
para códigos profissionais ou de boa prática
que se refiram a especificações técnicas, a
outros requisitos ou a regras relativas aos serviços, cuja observância confira uma presunção
de conformidade com as prescrições estabelecidas pelas referidas disposições legislativas,
regulamentares ou administrativas,
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— os acordos voluntários em que uma entidade
pública seja parte contratante e que visem,
numa perspectiva de interesse geral, a observância de especificações técnicas, de outros
requisitos ou de regras relativas aos serviços,
com excepção dos cadernos de encargos dos
contratos públicos,
— as especificações técnicas, outros requisitos ou
regras relativas aos serviços, relacionados com
medidas de carácter fiscal ou financeiro que
afectem o consumo de produtos ou de serviços, incitando à observância dessas especificações técnicas, outros requisitos, ou regras relativas aos serviços; não se incluem as especificações técnicas, outros requisitos ou as regras
relativas aos serviços relacionados com os
regimes nacionais de segurança social.
São abrangidas as regras técnicas definidas pelas
autoridades designadas pelos Estados-membros e
incluídas numa lista a elaborar pela Comissão em
5 de Agosto de 1999 no âmbito do comité
previsto no artigo 5ë
A alteração desta lista efectuar-se-á segundo o
mesmo processo.»;

f) O ponto 10 passa a ponto 12 e o seu primeiro parágrafo passa a ter a seguinte redacção:
«12. “projecto de regra técnica”: o texto de uma
especificação técnica, de outro requisito ou de
uma regra relativa aos serviços, incluindo
disposições administrativas, elaborado com o
objectivo de a adoptar ou de a fazer adoptar
como regra técnica, e que se encontre numa
fase de preparação que permita ainda a introdução de alterações substanciais.»

3. O artigo 6ë é alterado do seguinte modo:
a) Ao në 1 é aditado o seguinte parágrafo:
«O comité reúne-se com uma composição específica
para analisar as questões relativas aos serviços da
sociedade da informação.»;
b) É aditado o seguinte parágrafo:
«8. No que respeita às regras aplicáveis aos serviços, a Comissão e o comité podem consultar pessoas
singulares ou colectivas do sector industrial ou do
meio académico, e, quando possível, corpos representativos com competência para emitir um parecer
sobre os objectivos e as consequências sociais e
societais de qualquer projecto de regra relativa aos
serviços, e ter em conta esse parecer sempre que o
fizerem.»
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4. No artigo 8ë, o në 1, sexto parágrafo, passa a ter a
seguinte redacção:
«No que respeita às especificações técnicas, outros
requisitos ou regras relativas aos serviços referidas no
ponto 11, segundo parágrafo, terceiro travessão, do
artigo 1ë, as observações ou os pareceres circunstanciados da Comissão ou dos Estados-membros apenas
podem incidir sobre os aspectos susceptíveis de
entravar as trocas comerciais ou, no que diz respeito às
regras relativas aos serviços, a livre circulação dos
serviços ou a liberdade de estabelecimento dos operadores de serviços, e não sobre a vertente fiscal ou financeira da medida em questão.»

5. O artigo 9ë é alterado do seguinte modo:
a) Os n 2 e 3 passam a ter a seguinte redacção:
«2.

Os Estados-membros adiarão:

— por quatro meses a adopção de um projecto de
regra técnica sob a forma de acordo voluntário
na acepção do ponto 11, segundo parágrafo,
segundo travessão, do artigo 1ë,
— por seis meses, sem prejuízo do disposto nos
n 3, 4 e 5, a adopção de qualquer outro
projecto de regra técnica (com exclusão dos
projectos relativos aos serviços),
a contar da data de recepção pela Comissão da
comunicação referida no në 1 do artigo 8ë se, no
prazo de três meses subsequentes a essa data, a
Comissão ou outro Estado-membro emitir um
parecer circunstanciado segundo o qual a medida
prevista apresenta aspectos que podem eventualmente criar obstáculos à livre circulação das mercadorias no âmbito do mercado interno;
— por quatro meses, sem prejuízo do disposto nos
n 4 e 5, a adopção de um projecto de regra
relativa aos serviços, a contar da data de recepção
pela Comissão da comunicação referida no në 1
do artigo 8ë, se, no prazo de três meses subsequentes a essa data, a Comissão ou outro Estado-membro emitir um parecer circunstanciado
segundo o qual a medida prevista apresenta
aspectos que podem eventualmente criar obstáculos à livre circulação dos serviços ou à liberdade de estabelecimento dos operadores de
serviços no âmbito do mercado interno.
Quanto aos projectos de regras relativas aos serviços,
os pareceres circunstanciados da Comissão ou dos
Estados-membros não podem prejudicar as medidas
de política cultural, nomeadamente no domínio do
audiovisual, que os Estados possam adoptar, nos
termos do direito comunitário, tendo em conta a sua
diversidade linguística, as especificidades nacionais e
regionais, e os seus patrimónios culturais.
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O Estado-membro em causa apresentará à Comissão
um relatório sobre o seguimento que pretende dar a
esses pareceres circunstanciados. A Comissão
comentará essa reacção.
No que respeita às regras relativas aos serviços, o
Estado-membro em questão deverá indicar, sempre
que for oportuno, os motivos pelos quais não é
possível ter em conta os pareceres circunstanciados.
3. Os Estados-membros adiarão a adopção de um
projecto de regra técnica, com exclusão dos
projectos de regras relativas aos serviços, por doze
meses a contar da data de recepção pela Comissão
da comunicação a que se refere o në 1 do artigo 8ë
se, no prazo de três meses subsequentes a essa data,
a Comissão manifestar a intenção de propor ou
adoptar uma directiva, um regulamento ou uma
decisão nessa matéria, nos termos do artigo 189ë do
Tratado.»;
b) O në 7 passa a ter a seguinte redacção:
«7. Os n 1 a 5 não se aplicam sempre que um
Estado-membro:
— por razões urgentes, resultantes de uma situação
grave e imprevisível que envolva a defesa da
saúde das pessoas e dos animais, a preservação
das plantas ou a segurança e, no que se refere às
regras relativas aos serviços, a ordem pública,
nomeadamente a protecção dos menores, tenha
de elaborar, com a maior brevidade, regras
técnicas a adoptar e aplicar de imediato, sem
possibilidade de proceder a uma consulta, ou
— por razões urgentes, resultantes de uma situação
grave que envolva a protecção da segurança e
integridade do sistema financeiro, nomeadamente tendo em vista a defesa dos depositantes,
investidores e segurados, tenha de adoptar e
aplicar de imediato regras relativas aos serviços
financeiros.
Na comunicação referida no artigo 8ë, o Estado-membro deverá indicar os motivos que justificam a
urgência das medidas em questão. A Comissão
pronunciar-se-á sobre essa comunicação no mais
curto prazo possível, tomará as medidas adequadas
em caso de recurso abusivo a este procedimento e
manterá também o Parlamento Europeu informado.»
6. O artigo 10ë é alterado do seguinte modo:
a) O primeiro e segundo travessões do në 1 passam a
ter a seguinte redacção:
«— dêem cumprimento aos actos comunitários
vinculativos cujo efeito seja a adopção de especificações técnicas ou de regras relativas aos
serviços,
— observem os compromissos decorrentes de um
acordo internacional cujo efeito seja a adopção
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de especificações técnicas ou de regras relativas
aos serviços e que sejam comuns a toda a
Comunidade,»;
b) No në 1, o sexto travessão passa a ter a seguinte
redacção:
«— se limitem a alterar uma regra técnica na acepção do ponto 11, do artigo 1ë, de acordo com
um pedido da Comissão tendo em vista
eliminar um entrave às trocas comerciais ou,
quanto às regras relativas aos serviços, à livre
circulação dos serviços ou à liberdade de estabelecimento dos operadores de serviços.»;
c) Os n 3 e 4 passam a ter a seguinte redacção:
«3. Os n 3 a 6 do artigo 9ë não são aplicáveis
aos acordos voluntários previstos no ponto 11,
segundo parágrafo, segundo travessão do artigo 1ë
4. O artigo 9ë não é aplicável às especificações
técnicas ou outros requisitos, nem às regras relativas
aos serviços a que se refere o ponto 11, segundo
parágrafo, terceiro travessão, do artigo 1ë»;
7. São aditados os anexos V e VI que constam do anexo
da presente directiva.

Artigo 2ë
1. Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias
para dar cumprimento à presente directiva o mais tardar
em 5 de Agosto de 1999. Do facto informarão imediatamente a Comissão.
Quando os Estados-membros adoptarem essas disposições,
estas devem incluir uma referência à presente directiva ou
ser acompanhadas dessa referência na publicação oficial.
As modalidades dessa referência serão adoptadas pelos
Estados-membros.
2. Os Estados-membros comunicarão à Comissão o
texto das principais disposições de direito interno que
adoptem no domínio regido pela presente directiva.

Artigo 3ë
O mais tardar dois anos a contar da data prevista no në 1,
primeiro parágrafo, do artigo 2ë, a Comissão apresentará
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, uma avaliação da
aplicação da Directiva 98/34/CE, em função, nomeadamente, da evolução tecnológica e do mercado dos serviços
referidos no në 2 do artigo 1ë O mais tardar três anos a
contar da data prevista no në 1, primeiro parágrafo, do
artigo 2ë da presente directiva, a Comissão apresentará
eventualmente propostas de alteração da directiva ao
Parlamento Europeu e ao Conselho.
Para esse efeito, a Comissão tomará em consideração as
observações que os Estados-membros lhe possam comunicar.
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Artigo 4ë

A presente directiva entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
Artigo 5ë
Os Estados-membros são os destinatários da presente directiva.
Feito em Bruxelas, em 20 de Julho de 1998.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

J. M. GIL-ROBLES

W. MOLTERER
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ANEXO
«ANEXO V
Lista indicativa de serviços não abrangidos pelo artigo 1ë, ponto 2, segundo parágrafo
1. Serviços que n ão s ão prestados “à distância”
Serviços prestados na presença física do prestador e do destinatário, mesmo que impliquem a utilização de
dispositivos electrónicos:
a) Exames ou tratamentos num consultório médico por meio de equipamentos electrónicos mas na
presença física do paciente;
b) Consulta de um católogo electrónico num estabelecimento comercial na presença física do cliente;
c) Reserva de um bilhete de avião de uma rede de computadores numa agência de viagem na presença
física do cliente;
d) Disponibilização de jogos electrónicos numa sala de jogos na presença física do utilizador.
2. Serviços que n ão s ão fornecidos “por via electrónica”
— Serviços cujo conteúdo é material mesmo quando impliquem a utilização de dispositivos eletrónicos
a) Distribuição automática de notas e bilhetes (notas de banco, bilhetes de comboio;
b) Acesso às redes rodoviárias, parques de estacionamento, etc., mediante pagamento, mesmo que
existam dispositivos electrónicos à entrada e/ou saída para controlar o acesso e/ou garantir o
correcto pagamento;
— Serviços off-line: distribuição de CD-Rom ou de software em disquetes,
— Serviços não fornecidos por intermédio de sistemas electrónicos de armazenagem e processamento de
dados:
a) Serviços de telefonia vocal;
b) Serviços de telecópia/telex;
c) Serviços prestados por telefonia vocal ou telecópia;
d) Consulta de um médico por telefone/telecópia;
e) Consulta de um advogado por telefone/telecópia;
f) Marketing directo por telefone/telecópia;
3. Serviços que n ão s ão fornecidos “a pedido individual”
Serviços fornecidos por envio de dados sem pedido individual e destinados à recepção simultânea por um
número ilimitado de destinatários (transmissão de “ponto para multi-ponto”)
a) Serviços de radiodifusão televisiva (incluindo o quase vídeo a pedido) previstos no artigo 1ë, alínea a), da
Directiva 89/552/CEE;
b) Serviços de radiodifusão sonora;
c) Teletexto (televisivo).
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ANEXO VI
Lista indicativa dos serviços financeiros previstos no artigo 1ë, ponto 5, terceiro parágrafo
— Serviços de investimento
— Operações de seguro e resseguro
— Serviços bancários
— Operações relativas aos fundos de pensões
— Serviços relativos a operações a prazo ou em opção.
Estes serviços compreendem em especial:
a) Os serviços de investimento referidos no anexo da Directiva 93/22/CEE (1), os serviços de empresas de
investimento colectivo,
b) Os serviços abrangidos pelas actividades que beneficiam do reconhecimento mútuo contemplados no
anexo da Directiva 89/646/CEE (2),
c) As operações respeitantes às actividades de seguro e resseguro referidas:
— no artigo 1ë da Directiva 73/239/CEE (3),
— no anexo da Directiva 79/267/CEE (4),
— na Directiva 94/225/CEE (5),
— nas Directivas 92/49/CEE (6) e 92/96/CEE (7).

(1) JO L 141 de 11. 6. 1993, p. 27.
(2) JO L 386 de 30. 12. 1989, p. 1. Directiva com a redacção que lhe foi dada pela Directiva 92/30/CEE (JO L 110 de 28. 4.
1992, p. 52).
(3) JO L 228 de 16. 8. 1973, p. 3. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 92/49/CEE (JO L 228 de
11. 8. 1992, p. 1).
(4) JO L 63 de 13. 3. 1979, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 90/619/CEE (JO L 330 de
29. 11. 1990, p. 50).
(5) JO 56 de 4. 4. 1964, p. 878/64. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão de 1973.
6
( ) JO L 228 de 11. 8. 1992, p. 1.
(7) JO L 360 de 9. 12. 1992, p. 1.».
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II
(Actos cuja publicaç ão n ão é uma condiç ão da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DECISAO
 DO CONSELHO
de 20 de Julho de 1998
relativa à celebração do Acordo sob forma de troca de cartas entre a
Comunidade Europeia e a República Federal Islâmica das Comores respeitante à
aplicação provisória do protocolo que fixa, para o período compreendido entre
28 de Fevereiro de 1998 e 27 de Fevereiro de 2001, as possibilidades de pesca e a
contribuição financeira previstas pelo Acordo entre a Comunidade Económica
Europeia e a República Federal Islâmica das Comores respeitante à pesca ao
largo das Comores
(98/484/CE)
O CONSELHO DA UNIAO
 EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a República Federal Islâmica das
Comores respeitante à pesca ao largo das Comores (1) e,
nomeadamente, o seu artigo 12ë,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando que, nos termos do artigo 12ë do citado
acordo, a Comunidade e a República Federal Islâmica das
Comores procederam a negociações destinadas a determinar as alterações ou aditamentos a introduzir no acordo,
no final do período de aplicação do protocolo a ele anexo;
Considerando que, na sequência dessas negociações, foi
rubricado um novo protocolo em 27 de Fevereiro de
1998;
Considerando que, com base nesse protocolo, os pescadores da Comunidade dispõem de possibilidades de pesca
nas águas sob soberania ou jurisdição da República
Federal Islâmica das Comores, durante o período
compreendido entre 28 de Fevereiro de 1998 e 27
de Fevereiro de 2001;
Considerando que, para permitir o rápido recomeço das
actividades de pesca dos navios da Comunidade, é indis(1) JO L 137 de 2. 6. 1988, p. 19.

pensável que o novo protocolo seja aplicado no mais curto
prazo; que, por esse motivo, as duas partes rubricaram um
acordo sob forma de troca de cartas que prevê a aplicação
provisória, do protocolo rubricado, a partir de 28 de Fevereiro de 1998;
Considerando que é necessário aprovar o acordo sob
forma de troca de cartas, sob reserva de uma decisão definitiva ao abrigo do artigo 43ë do Tratado,
Considerando que é necessário definir a chave de repartição das possibilidades de pesca pelos Estados-membros,
com base na repartição das possibilidades de pesca tradicionais no âmbito do acordo de pesca,

DECIDE:

Artigo 1ë
É aprovado, em nome da Comunidade, o Acordo sob
forma de troca de cartas entre a Comunidade Europeia e a
República Federal Islâmica das Comores respeitante à
aplicação provisória do protocolo que fixa, para o período
compreendido entre 28 de Fevereiro de 1998 e 27
de Fevereiro de 2001, as possibilidades de pesca e a
contribuição financeira prevista pelo Acordo entre a
Comunidade Económica Europeia e a República Federal
Islâmica das Comores respeitante à pesca ao largo das
Comores.
Os textos do acordo sob forma de troca de cartas e do
protocolo acompanham a presente decisão.
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Artigo 2ë
As possibilidades de pesca fixadas no protocolo são repartidas pelos Estados-membros do seguinte modo:
a) Atuneiros cercadores:
Espanha:
França:
Itália:

22 navios
21 navios
1 navio

b) Palangreiros de superfície:
Espanha:
Portugal:

13 navios
3 navios

Se os pedidos de licenças destes Estados-membros não
esgotarem as possibilidades de pesca fixadas no protocolo,

5. 8. 98

a Comissão pode tomar em consideração os pedidos de
licenças apresentados por outros Estados-membros.
Artigo 3ë
O presidente do Conselho fica autorizado a designar as
pessoas com poderes para assinar o acordo em nome da
Comunidade.
Feito em Bruxelas, em 20 de Julho de 1998.
Pelo Conselho
O Presidente
W. MOLTERER
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ACORDO
sob forma de troca de cartas entre a Comunidade Europeia e a República Federal Islâmica das Comores respeitante à aplicação provisória do protocolo que fixa, para o
período compreendido entre 28 de Fevereiro de 1998 e 27 de Fevereiro de 2001, as
possibilidades de pesca e a contribuição financeira previstas pelo Acordo entre a
Comunidade Económica Europeia e a República Federal Islâmica das Comores respeitante à pesca ao largo das Comores
A. Carta do Governo da República Federal Islâmica das Comores
Excelentíssimo Senhor,
Referindo-me ao protocolo rubricado em 27 de Fevereiro de 1998, que fixa, para o período
compreendido entre 28 de Fevereiro de 1998 e 27 de Fevereiro de 2001, as possibilidades de
pesca e a contribuição financeira previstas pelo Acordo entre a Comunidade Económica Europeia
e a República Federal Islâmica das Comores respeitante à pesca ao largo das Comores, tenho a
honra de informar Vossa Excelência de que o Governo das Comores está disposto a aplicar o
protocolo, a título provisório, com efeitos desde 28 de Fevereiro de 1998, na pendência da sua
entrada em vigor nos termos do seu artigo 7ë, desde que a Comunidade Europeia esteja disposta
a proceder do mesmo modo.
Nesse caso, o pagamento da primeira compensação financeira anual fixada no artigo 2ë do protocolo deve ser efectuado até 1 de Setembro de 1998.
Muito agradeceria a Vossa Excelência se dignasse confirmar o acordo da Comunidade Europeia
sobre o que precede.
Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, os protestos da minha mais elevada consideração.
Pelo Governo
da República Islâmica das Comores

B. Carta da Comunidade
Excelentíssimo Senhor,
Tenho a honra de acusar a recepção da carta de hoje de Vossa Excelência do seguinte teor:
«Referindo-me ao protocolo rubricado em 27 de Fevereiro de 1998, que fixa, para o período
compreendido entre 28 de Fevereiro de 1998 e 27 de Fevereiro de 2001, as possibilidades de
pesca e a contribuição financeira previstas pelo Acordo entre a Comunidade Económica
Europeia e a República Federal Islâmica das Comores respeitante à pesca ao largo das
Comores, tenho a honra de informar Vossa Excelência de que o Governo das Comores está
disposto a aplicar o protocolo, a título provisório, com efeitos desde 28 de Fevereiro de 1998,
na pendência da sua entrada em vigor nos termos do seu artigo 7ë, desde que a Comunidade
Europeia esteja disposta a proceder do mesmo modo.
Nesse caso, o pagamento da primeira compensação financeira anual fixada no artigo 2ë do
protocolo deve ser efectuado até 1 de Setembro de 1998.
Muito agradeceria a Vossa Excelência se dignasse confirmar o acordo da Comunidade Europeia sobre o que precede».
Tenho a honra de confirmar o acordo da Comunidade sobre o conteúdo da carta de Vossa Excelência.
Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, os protestos da minha mais elevada consideração.
Em nome do
Conselho da Uni ão Europeia
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PROTOCOLO
que fixa, para o período compreendido entre 28 de Fevereiro de 1998 e 27 de Fevereiro
de 2001, as possibilidades de pesca e a contribuição financeira previstas pelo Acordo
entre a Comunidade Económica Europeia e a República Federal Islâmica das Comores
respeitante à pesca ao largo das Comores
Artigo 1ë
Em aplicação do artigo 2ë do acordo, e durante um
período de três anos a contar de 28 de Fevereiro de 1998,
serão concedidas licenças que autorizam o exercício
simultâneo da pesca nas águas comorenses a quarenta e
quatro atuneiros cercadores congeladores e dezasseis
palangreiros de superfície.
Artigo 2ë
1. A contribuição financeira prevista no artigo 6ë do
acordo é fixada anualmente em 180 000 ecus, pagáveis o
mais tardar até 1 de Setembro de cada ano.
2. Esta contribuição financeira cobre um volume de
capturas nas águas comorenses de 4 500 toneladas. Se as
capturas de tunídeos efectuadas pelos navios da Comunidade nas águas comorenses excederem esta quantidade, o
montante da contribuição financeira será aumentado de
50 ecus por tonelada adicional.

4. Financiamento de bolsas de estudo, estágios de formação prática ou seminários nas várias disciplinas científicas, técnicas e económicas no domínio das pescas:
60 000 ecus;
5. Contribuição das Comores para as organizações internacionais de pesca: 70 000 ecus;
6. Despesas de participação de delegados comorenses nas
reuniões internacionais respeitantes à pesca 40 000
ecus.
As acções são decididas pelo ministério incumbido das
pescas, que delas informará a Comissão das Comunidades
Europeias.
Os montantes atribuídos são colocados à disposição do
Governo da República Federal das Comores e depositados
nas contas bancárias por ele comunicadas, com excepção
dos montantes referidos nos pontos 4 e 6, que serão pagos
à medida que são utilizados.

4. A afectação desta contribuição é da competência
exclusiva do Governo da República Federal das Comores.

O ministério incumbido das pescas apresenta à Delegação
da Comissão das Comunidades Europeias nas Comores, o
mais tardar três meses após a data de celebração do protocolo, um relatório anual sobre a execução das acções, bem
como sobre os resultados obtidos. A Comissão reserva-se o
direito de solicitar ao ministério incumbido das pescas
qualquer informação complementar acerca dos resultados
e de reexaminar os pagamentos em causa em função da
execução efectiva das acções.

Artigo 3ë

Artigo 4ë

A Comunidade participará, além disso, durante o período
de vigência do protocolo, no financiamento das seguintes
acções, com um montante de 540 000 ecus, de acordo
com a seguinte repartição:

Se a Comunidade deixar de efectuar os pagamentos
previstos nos artigos 2ë e 3ë, o acordo de pesca poderá ser
suspenso.

3. A compensação financeira será depositada numa
conta indicada pelo Governo da República Federal das
Comores, em benefício do Tesouro Público.

1. Financiamento de programas científicos e técnicos
(equipamento, infra-estrutura, reforço das estruturas
administrativas e de formação no domínio das pescas,
etc.) destinados a melhorar os conhecimentos sobre os
recursos haliêuticos nas águas comorenses: 250 000
ecus;
2. Apoio às estruturas a que compete a vigilância das
pescas: 70 000 ecus;
3. Apoio institucional às estruturas do ministério incumbido das pescas: 50 000 ecus;

Artigo 5ë
O protocolo anexo ao Acordo entre a Comunidade
Económica Europeia e a República Federal Islâmica das
Comores respeitante à pesca ao largo das Comores é revogado e substituído pelo presente protocolo.
Artigo 6ë
O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura.
É aplicável com efeitos a 28 de Fevereiro de 1998.
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ANEXO
CONDIÇOES

DO EXERCICIO DA PESCA PELOS NAVIOS DA COMUNIDADE NAS AGUAS

COMORENSES
1.

Formalidades relativas ao pedido e à emissão das licenças
O processo de pedido e de emissão das licenças que permitirão aos navios da Comunidade pescar nas
águas comorenses é o seguinte:

1.1.

Por intermédio do seu representante nas Comores, a Comissão das Comunidades Europeias apresenta
ao ministério incumbido das pescas nas Comores um pedido de licença para cada navio, formulado
pelo armador que deseja exercer uma actividade de pesca ao abrigo do presente acordo, pelo menos
vinte dias antes da data do início do período de validade requerido. O pedido deve ser feito mediante
o formulário fornecido para o efeito pelas Comores, de acordo com modelo contante do apêndice 1.

1.2.

Todas as licenças serão concedidas ao armador para um navio determinado. A pedido da Comissão
das Comunidades Europeias, a licença emitida para um navio pode ser e, em casos de força maior,
sê-lo-á, substituída por uma licença para outro navio comunitário.

1.3.

A licença é concedida pelo Ministério incumbido das pescas nas Comores ao representante da Comissão das Comunidades Europeias nas Comores.

1.4.

A licença deve ser permanentemente mantida a bordo; contudo, a actividade de pesca é autorizada
logo que seja recebida a notificação do pagamento antecipado, dirigida pela Comissão das Comunidades Europeias ao Ministério incumbido das pescas nas Comores. Por outro lado, na pendência da
recepção do original da licença, pode ser transmitida por telefax uma cópia da licença já emitida, que
será mantida a bordo do navio.

1.5.

As licenças são válidas por um período de um ano. As licenças são renováveis.

1.6.

A taxa de licença é fixada em 20 ecus por tonelada de atum capturada nas águas comorenses.

1.7.

As licenças serão emitidas após pagamento antecipado às Comores de um montante fixo anual de
1 750 ecus por atuneiro cercador e de 750 ecus por palangreiro de superfície.

1.8.

As autoridades comorenses comunicam, antes da data de entrada em vigor do acordo, as modalidades
de pagamento das taxas de licença e, nomeadamente, as informações relativas às contas bancárias e
divisas a utilizar.

2.

Declaração das capturas e cálculo das taxas devidas pelos armadores
Por cada período de pesca passado na zona de pesca comorense, o capitão do navio preenche uma
ficha de pesca, de acordo com o modelo constante do apêndice 2. Se necessário, esse formulário será
substituído no decurso da aplicação do protocolo em vigor por qualquer outro documento estabelecido para o mesmo efeito por uma organização internacional responsável pela pesca atuneira no
oceano I ndico.
As fichas, legíveis e assinaladas pelos capitães dos navios, serão comunicadas à ORSTOM e ao Instituto Oceanográfico Espanhol, para efeitos de processamento, no prazo de um mês a contar do final de
cada trimestre civil.
Em caso de não observância destas disposições, o Ministério incumbido das pescas nas Comores reserva-se o direito de suspender a licença do navio em falta até ao cumprimento da formalidade e de
aplicar as sanções previstas pela legislação nacional.
Até 15 de Abril, os Estados-membros comunicarão à Comissão das Comunidades Europeias as tonelagens de capturas relativas ao ano transacto, devidamente confirmadas pelos institutos científicos. Com
base nessas declarações, a Comissão estabelece o cálculo dos direitos devidos por uma campanha
anual e enviará esse cálculo ao Ministério incumbido da pescas nas Comores, para observações.
Os armadores receberão, o mais tardar no final de Abril, uma notificação do cômputo da Comissão
das Comunidades Europeias e disporão de um prazo de trinta dias para cumprir as suas obrigações
financeiras. Se o montante devido a título das actividades de pesca efectivas não atingir o montante do
pagamento antecipado, o montante residual correspondente não pode ser recuperado pelo armador.

3.

Inspecção e controlo
Qualquer navio da Comunidade que pesque na zona das Comores permitirá e facilitará o acesso a
bordo e o cumprimento das funções de inspecção e controlo das actividades de pesca por parte de
qualquer funcionário das Comores. A presença desse funcionário a bordo não deve ultrapassar o
tempo necessário para efectuar verificações das capturas por amostragem, bem como qualquer outra
inspecção relativa às actividades de pesca.
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Observadores
A pedido do Ministério incumbido das pescas das Comores, os atuneiros receberão a bordo um observador por ele designado, com a missão de verificar as capturas efectuadas nas águas comorenses. O
observador beneficiará de todas as facilidades, incluindo o acesso a locais e documentos, necessárias ao
exercício da sua função. A sua presença a bordo não deve exceder o tempo necessário para o cumprimento das suas tarefas. Enquanto a bordo, ser-lhe-á dada uma alimentação adequada e fornecido um
alojamento conveniente. Se um atuneiro com um observador comorense a bordo sair das águas comorenses, deverão ser tomadas todas as medidas para assegurar que o observador regresse às Comores o
mais rapidamente possível, a expensas do armador.

5.

Comunicações
Os navios comunicarão imediatamente ao Ministério incumbido das pescas nas Comores a data e hora
de entrada e de saída da zona de pesca das Comores e, no prazo de três horas após cada entrada e
saída de zona e de três em três dias durante as suas actividades de pesca nas águas das Comores, a sua
posição e as capturas mantidas a bordo. Estas comunicações serão efectuadas prioritariamente por
telefax e, no caso dos navios não equipados com telefax, por rádio.
O Ministério incumbido das pescas nas Comores comunicará o número de telefax e a frequência
rádio no momento da emissão da licença de pesca.
Até aprovação por cada uma das partes do cálculo definitivo das taxas referido no ponto 2, é conservada pelo Ministério incumbido das pescas das Comores e pelos armadores uma cópia das comunicações por telefax ou do registo das comunicações por rádio.
Um navio surpreendido a pescar sem ter informado da sua presença o Ministério incumbido das
pescas das Comores é considerado um navio sem licença.

6.

Zonas de pesca
A fim de não prejudicar a pesca artesanal nas águas comorenses, a pesca pelos atuneiros da Comunidade não é autorizada na área de 10 milhas marítimas em torno de cada ilha, nem num raio de 3
milhas marítimas em torno dos dispositivos de agrupamento de peixes instalados pelo Ministério
incumbido das pescas nas Comores, cujas coordenadas geográficas tenham sido comunicadas ao
representante da Comissão das Comunidades Europeias nas Comores.
Estas disposições podem ser revistas pela comissão mista prevista no artigo 7ë do acordo.

7.

Propriedade das espécies raras
Qualquer coelacanthe (Latimeria chalumnae) capturado por um navio da Comunidade autorizado a
operar nas águas comorenses ao abrigo do acordo será propriedade das Comores e deverá ser entregue,
o mais rapidamente e no melhor estado possíveis, sem despesas, às autoridades portuárias de Moroni
ou de Mutsamudu.

8.

Transbordos
Os armadores dos navios da Comunidade terão em consideração a existência das infra-estruturas
portuárias de Mutsamudu para a realização de eventuais transbordos.
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Apêndice 1
PEDIDO DE LICENÇA PARA UM NAVIO DE PESCA ESTRANGEIRO
Nome do requerente: ..............................................................................................................................................
Endereço do requerente: ..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Nome e endereço do fretador do navio, caso este não seja o requerente: .....................................................
...................................................................................................................................................................................
Nome e endereço de um representante (agente) nas Comores: ........................................................................
...................................................................................................................................................................................
Nome do navio: .......................................................................................................................................................
Tipo de navio: ..........................................................................................................................................................
País de registo: .........................................................................................................................................................
Porto e número de registo: ....................................................................................................................................
Identificação externa do navio: ...............................................................................................................................
Indicativo de chamada rádio e frequência: ..........................................................................................................
Comprimento do navio: ..........................................................................................................................................
Largura do navio: .....................................................................................................................................................
Tipo e potência do motor: .....................................................................................................................................
Tonelagem de arqueação bruta do navio: .............................................................................................................
Tonelagem de arqueação líquida do navio: ..........................................................................................................
Número mínimo da tripulação: .............................................................................................................................
Tipo de pesca praticada: .........................................................................................................................................
Espécies encaradas: ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Período de validade requerida: ...............................................................................................................................

Eu, abaixo-assinado, .............................................................., certifico que as indicações acima são correctas.

Data: ......................................................................

Assinatura: ......................................................................
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COMISSÃO

RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO
de 1 de Julho de 1998
relativa aos artigos de puericultura e brinquedos destinados a ser postos na boca
por crianças com menos de três anos de idade, fabricados em PVC maleável que
contenha certos ftalatos
[notificada com o número SEC(1998) 738]
(98/485/CE)
A COMISSÃO 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 Tratado que institui a
Comunidade Europeia, a Comunidade deve contribuir
para a realização de um nível elevado de protecção da
saúde dos consumidores;
Considerando que, em conformidade com o artigo 3ë da
Directiva 92/59/CEE do Conselho, de 29 de Junho de
1992, relativa à segurança geral dos produtos (1), só podem
ser colocados no mercado produtos seguros; que a directiva sublinha em particular a necessidade de garantir um
nível elevado de protecção da saúde e segurança das
crianças;
Considerando que em 24 de Abril de 1998 o Comité
científico da toxicidade, da ecotoxidade e do ambiente
(CCTEE), consultado pela Comissão, emitiu um parecer,
completado por clarificações em 16 de Junho de 1998,
sobre os efeitos para a saúde das crianças da utilização de
certos brinquedos e artigos de puericultura em PVC maleável que contenha ftalatos; que no seu parecer o Comité
exprimiu preocupações quanto à exposição das crianças a
alguns desses ftalatos;

estes produtos, enquanto não são aplicadas medidas
comunitárias permanentes;
Considerando que os referidos valores-limite de migração
podem, em certos casos, ser ultrapassados; que por esse
motivo é importante que os Estados-membros vigiem, no
quadro das verificações adequadas, os níveis de exposição
das crianças aos ftalatos susceptível de ser provocada pela
migração dessas substâncias quando os produtos em
questão são utilizados;
Considerando que é importante que os Estados-membros
procedam a um intercâmbio de informações sobre os
métodos de ensaio e de medição utilizados para as verificações em questão, bem como sobre os resultados obtidos,
e que colaborem entre eles e com a Comissão a fim de
assegurar, enquanto não for adoptado um método normalizado, uma abordagem tão coerente quanto possível em
toda a Comunidade;
Considerando que, no quadro da referida cooperação, será
necessário examinar, entre outros aspectos, os resultados
do estudo em curso nos Países Baixos, realizado pelo
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  RIVM,
que poderá permitir definir um método de referência
comum;

Considerando que é importante que os Estados-membros
tomem as medidas necessárias para assegurar um nível
elevado de protecção da saúde das crianças relativamente a

Considerando que, sempre que um Estado-membro
restringir a colocação no mercado dos produtos visados
pela presente recomendação deve informar a Comissão
desse facto, em conformidade com o procedimento
previsto no artigo 7ë da Directiva 92/59/CEE relativa à
seguraça geral dos produtos, no caso dos artigos de puericultura, no artigo 7ë da Directiva 88/378/CEE do
Conselho, de 3 de Maio de 1988, relativa à segurança dos
brinquedos (2), ou nos termos do procedimento previsto
no artigo 8ë da Directiva 92/59/CEE se considerar que
existe um risco grave e imediato, e, se for o caso, proceder
a uma notificação da Comissão, nos termos da

(1) JO L 228 de 11. 8. 1992, p. 24.

(2) JO L 187 de 16. 7. 1988, p. 1.

Considerando que o CCTEE recomendou, designadamente, que não sejam ultrapassados certos valores-limite
de migração para os ftalatos DINP, DEHP, DBP, DIDP,
DNOP E BBP libertados pelos brinquedos e artigos de
puericultura em PVC maleável destinados a ser colocados
na boca por crianças com menos de três anos de idade;
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Directiva 83/189/CEE do Conselho, de 28 de Março de
1983, que prevê um procedimento de informação no
domínio das normas e regulamentações técnicas (1),
RECOMENDA:

Artigo 1ë
1. Os Estados-membros adoptarão as medidas necessárias a fim de assegurar um nível elevado de protecção da
saúde das crianças relativamente aos artigos de puericultura e brinquedos destinados a ser colocados na boca por
crianças com menos de três anos, fabricados em PVC
maleável que contenha ftalatos, designadamente as
substâncias ftalato de di-isononilo (DINP), ftalato de 2-etilhexilo (DEHP), ftalato de dibutilo (DBP), ftalato de
diisodecilo (DIDP), ftalato de di-n-octilo (DNOP), ftalato
de benzilo e butilo (BBP). Deve prestar-se particular
atenção às substâncias DINP e DEHP.
2. No âmbito dos controlos relativos aos produtos em
questão, os Estados-membros vigiarão através de verificações apropriadas os níveis de migração dessas substâncias,
tendo em conta o parecer sobre os ftalatos nos brinquedos
emitido pelo Comité científico da toxicidade, da ecotoxicidade e do ambiente (CCTEE) em 24 de Abril de 1998, e
designadamente os valores-limite de migração de certos
ftalatos provenientes desses produtos recomendados pelo
referido comité que constam do anexo.
3. Os Estados-membros informarão regularmente a
Comissão sobre os métodos de ensaio e de medição utilizados para determinar os níveis de migração em questão,
os resultados das verificações efectuadas e as conclusões.

(1) JO L 109 de 26. 4. 1983, p. 8.
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Os Estados-membros são convidados a fornecer as
primeiras informações antes do fim de Agosto de 1998.
4. Os Estados-membros participarão na troca de informações com os outros Estados-membros e nos trabalhos
organizados pela Comissão tendo em vista assegurar uma
abordagem coerente no que respeita aos métodos de
ensaio e de medição e definir um método comum.
Artigo 2ë
Na acepção da presente recomendação, entende-se por:
1. «Brinquedo»: qualquer produto concebido ou manifestamente destinado a ser utilizado em jogos por
crianças.
2. «Artigo de puericultura»: qualquer produto destinado a
facilitar o sono, o relaxamento, a alimentação e a
sucção das crianças.
Artigo 3ë
Os Estados-membros são os destinatários da presente
recomendação.
Feito em Bruxelas, em 1 de Julho de 1998.
Pela Comissão
Emma BONINO

Membro da Comissão
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ANEXO

Substância

Quantidade máxima extraível admissível (1)
(mg)

DINP

1,2

DNOP

3,0

DEHP

0,4

DIDP

2,0

BBP

6,8

DBP

0,8

(1) Estas quantidades referem-se a uma amostra com 10 cm2 de superfície, um período de ensaio de 6 horas e uma criança com
8 kg de peso.
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