
Resolução da Assembleia da República n.º 22/85 
Tratado de Adesão de Portugal às Comunidades Europeias 
 
 
Adesão de Portugal às Comunidades Europeias 
A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164.º, 
alínea i), e 169.º, n.º 4, da Constituição, o seguinte:  
1 - É aprovado, para ratificação, o Tratado entre o Reino da Bélgica, 
o Reino da Dinamarca, a República Federal da Alemanha, a República 
Helénica, a República Francesa, a Irlanda, a República Italiana, o 
Grão-Ducado do Luxemburgo, o Reino dos Países Baixos e o Reino 
Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, Estados membros das 
Comunidades Europeias, e o Reino de Espanha e a República 
Portuguesa Relativo à Adesão do Reino de Espanha e da República 
Portuguesa à Comunidade Económica Europeia e à Comunidade 
Europeia de Energia Atómica, bem como os respectivos anexos, 
concluído em Lisboa e em Madrid em 12 de Junho de 1985, cujos 
textos se publicam em anexo.  
2 - É aprovada a adesão da República Portuguesa ao Tratado entre a 
República Federal da Alemanha, o Reino da Bélgica, a República 
Francesa, a República Italiana, o Grão-Ducado do Luxemburgo e o 
Reino dos Países Baixos que institui a Comunidade Europeia do 
Carvão e do Aço, assinado em Paris a 19 de Abril de 1951, nas 
condições definidas no Acto anexo à Decisão do Conselho das 
Comunidades Europeias de 11 de Junho de 1985, que contém as 
condições de adesão e as adaptações do Tratado decorrentes da 
adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa à 
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e respectivos anexos, 
cujos textos se publicam em anexo.  
Aprovada em 10 de Julho de 1985. 
O Presidente da Assembleia da República, Fernando Monteiro do 
Amaral. 
 
 

PARECER DA COMISSÃO DE 31 DE MAIO DE 1985 RELATIVO AOS 
PEDIDOS DE ADESÃO DO REINO DE ESPANHA E DA REPÚBLICA 

PORTUGUESA ÀS COMUNIDADES EUROPEIAS. 
 
A Comissão das Comunidades Europeias: 
 
Tendo em conta o artigo 98.º do tratado que institui a CECA, o artigo 
237.º do tratado que institui a CEE e o artigo 205.º do tratado que 
institui a CEEA;  
 



Considerando que o Reino de Espanha e a República Portuguesa 
pediram para se tornarem membros destas Comunidades;  
 
Considerando que, nos seus pareceres de 19 de Maio de 1978 e de 
29 de Novembro de 1978, a Comissão teve já oportunidade de 
expressar a sua opinião sobre certos aspectos essenciais dos 
problemas suscitados por estes pedidos;  
 
Considerando que as condições de admissão destes Estados e as 
adaptações dos tratados que instituem as Comunidades decorrentes 
da sua adesão foram negociadas no âmbito de conferências entre as 
Comunidades e os Estados peticionários; que a representação única 
das Comunidades foi assegurada no respeito do diálogo institucional 
consagrado nos tratados;  
 
Considerando que, no termo destas negociações, se afigura que as 
disposições assim acordadas são equitativas e adequadas; que, 
nestas condições, o alargamento, ao mesmo tempo que preserva a 
coesão e o dinamismo internos da Comunidade, permitirá reforçar a 
sua participação no desenvolvimento das relações internacionais;  
 
Considerando que, ao tornarem-se membros das Comunidades, os 
Estados peticionários aceitam, sem reservas, os tratados e os seus 
objectivos políticos, as decisões de qualquer natureza tomadas a 
partir da entrada em vigor dos tratados e as opções feitas no domínio 
do desenvolvimento e do fortalecimento das Comunidades;  
 
Considerando, em especial, que a ordem jurídica estabelecida pelos 
tratados que instituem as Comunidades se caracteriza essencialmente 
pela aplicabilidade directa de certas das suas disposições e de certos 
actos adoptados pelas instituições das Comunidades, pelo primado do 
direito comunitário sobre as disposições nacionais que lhe sejam 
contrárias e pela existência de procedimentos que permitam 
assegurar a interpretação uniforme do direito comunitário; 
considerando que a adesão às Comunidades implica o 
reconhecimento da natureza coerciva destas regras, cujo respeito é 
indispensável para garantir a eficácia e a unidade do direito 
comunitário;  
 
Considerando que os princípios da democracia pluralista e do respeito 
dos direitos do homem fazem parte do património comum dos povos 
dos Estados reunidos nas Comunidades Europeias e constituem, 
assim, elementos essenciais da qualidade de membro destas 
Comunidades;  
 



Considerando que o alargamento das Comunidades ao Reino de 
Espanha e à República Portuguesa contribuirá para consolidar a 
defesa da paz e da liberdade na Europa;  
 
emite parecer favorável à adesão do Reino de Espanha e da 
República Portuguesa às Comunidades Europeias.  
 
O presente parecer é dirigido ao Conselho. 
 
Feito em Bruxelas em 31 de Maio de 1985. 
 
Pela Comissão. 
 
 
DECISÃO DO CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS DE  11 DE 
JUNHO DE 1985 RELATIVA À ADESÃO DO REINO DE ESPANHA E DA 
REPÚBLICA PORTUGUESA À COMUNIDADE EUROPEIA DO CARVÃO E 
DO AÇO. 
 
O Conselho das Comunidades Europeias: 
 
Tendo em conta o artigo 98.º do tratado que institui a Comunidade 
Europeia do Carvão e do Aço;  
 
Tendo em conta o parecer da Comissão; 
 
Considerando que o Reino de Espanha e a República Portuguesa 
pediram a sua adesão à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço;  
 
Considerando que as condições de adesão a fixar pelo Conselho 
foram negociadas com os Estados acima referidos;  
 
decide: 
 

Artigo 1.º 
 
1 - O Reino de Espanha e a República Portuguesa podem tornar-se 
membros da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço ao aderirem, 
nas condições previstas na presente Decisão, ao tratado que institui 
esta Comunidade, tal como foi alterado ou completado.  
 
2 - As condições de adesão e as adaptações do tratado que institui a 
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço dela decorrentes constam 
do Acto anexo à presente decisão. As disposições deste Acto 



respeitantes à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço fazem parte 
integrante da presente Decisão.  
 
3 - As disposições relativas aos direitos e obrigações dos Estados 
membros, bem como aos poderes e competência das instituições das 
Comunidades, tal como constam do tratado referido no n.º 1, são 
aplicáveis no que diz respeito à presente Decisão.  
 

Artigo 2.º 
 
1 - Os instrumentos de adesão do Reino de Espanha e da República 
Portuguesa à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço serão 
depositados junto do Governo da República Francesa em 1 de Janeiro 
de 1986.  
 
2 - A adesão produzirá efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1986, desde 
que estejam depositados nesta data todos os instrumentos de adesão 
e que tenham sido depositados antes dessa data todos os 
instrumentos de ratificação do tratado relativo à adesão à 
Comunidade Económica Europeia e à Comunidade Europeia da 
Energia Atómica.  
 
Se, contudo, um dos Estados referidos no n.º 1 do presente artigo 
não tiver depositado em devido tempo os seus instrumentos de 
adesão e de ratificação, a adesão produzirá efeitos em relação ao 
outro Estado aderente. Neste caso, o Conselho das Comunidades 
Europeias, deliberando por unanimidade, decidirá imediatamente das 
adaptações que, por esse facto, se torne indispensável introduzir no 
artigo 3.º da presente decisão e nos artigos 12.º, 13.º, 17.º, 19.º, 
20.º, 22.º, 383.º, 384.º, 385.º e 397.º do Acto de Adesão; o 
Conselho, deliberando por unanimidade, pode igualmente declarar 
caducas ou adaptar as disposições do referido Acto que se refiram 
expressamente ao Estado que não tenha depositado os seus 
instrumentos de adesão e de ratificação.  
 
3 - Em derrogação do n.º 2, as instituições da Comunidade poderão 
adoptar, antes da adesão, as medidas referidas nos artigos 27.º, 
179.º, 366.º, 378.º e 396.º do Acto de Adesão. Estas medidas só 
entram em vigor sob condição e à data em que produza efeitos a 
presente decisão.  
 
4 - O Governo da República Francesa remeterá aos governos dos 
Estados membros e do outro Estado aderente uma cópia autenticada 
do instrumento de adesão de cada Estado aderente.  
 



Artigo 3.º 
 
A presente decisão, redigida em língua alemã, dinamarquesa, 
espanhola, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa e 
portuguesa, fazendo fé qualquer dos textos, será comunicada aos 
Estados membros da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ao 
Reino de Espanha e à República Portuguesa.  
 
(ver documento original) 
 
 
DECISÃO DO CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS DE  11 DE 
JUNHO DE 1985 RELATIVA A ADMISSÃO DO REINO DE ESPANHA E 
DA REPÚBLICA PORTUGUESA NA COMUNIDADE ECONÓMICA 
EUROPEIA E NA COMUNIDADE EUROPEIA DA ENERGIA ATÓMICA. 
 
O Conselho das Comunidades Europeias: 
 
Tendo em conta o artigo 237.º do tratado que institui a Comunidade 
Económica Europeia e o artigo 205.º do tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica;  
 
Tendo em conta o parecer da Comissão; 
 
Considerando que o Reino de Espanha e a República Portuguesa 
pediram para se tornarem membros da Comunidade Económica 
Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica;  
 
decide aceitar estes pedidos de admissão, sendo as condições desta 
admissão e as adaptações dos tratados dela decorrentes objecto de 
um acordo entre os Estados membros, o Reino de Espanha e a 
República Portuguesa.  
 
(ver documento original) 
 
 
TRATADO ENTRE O REINO DA BÉLGICA, O REINO DA DINAMARCA, A 
REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA, A REPÚBLICA HELÉNICA, A 
REPÚBLICA FRANCESA, A IRLANDA, A REPÚBLICA ITALIANA, O 
GRÃO-DUCADO DO LUXEMBURGO, O REINO DOS PAÍSES BAIXOS E 
O REINO UNIDO DA GRÃ-BRETANHA E DA IRLANDA DO NORTE 
(ESTADOS MEMBROS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS) E O REINO 
DE ESPANHA E A REPÚBLICA PORTUGUESA RELATIVO À ADESÃO DO 
REINO DE ESPANHA E DA REPÚBLICA PORTUGUESA À COMUNIDADE 



ECONÓMICA EUROPEIA E À COMUNIDADE EUROPEIA DA ENERGIA 
ATÓMICA. 
 
Sua Majestade o Rei dos Belgas, 
 
Sua Majestade a Rainha da Dinamarca, 
 
O Presidente da República Federal da Alemanha, 
 
O Presidente da República Helénica, 
 
Sua Majestade o Rei de Espanha, 
 
O Presidente da República Francesa, 
 
O Presidente da Irlanda, 
 
O Presidente da República Italiana, 
 
Sua Alteza Real o Grão-Duque do Luxemburgo, 
 
Sua Majestade a Rainha dos Países Baixos, 
 
O Presidente da República Portuguesa, 
 
Sua Majestade a Rainha do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte, 
 
Unidos na vontade de prosseguir a realização dos objectivos do 
tratado que institui a Comunidade Económica Europeia e do tratado 
que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica;  
 
Decididos, de acordo com o espírito destes tratados, a construir, com 
base nos fundamentos já estabelecidos, uma união cada vez mais 
estreita entre os povos europeus;  
 
Considerando que o artigo 237.º do tratado que institui a 
Comunidade Económica Europeia, bem como o artigo 205.º do 
tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica, 
oferecem aos Estados europeus a possibilidade de se tornarem 
membros desta Comunidades;  
 
Considerando que o Reino de Espanha e a República Portuguesa 
pediram para se tornarem membros destas Comunidades;  
 



Considerando que o Conselho das Comunidade Europeias, após ter 
obtido o parecer da Comissão, se pronunciou a favor da admissão 
deste Estados,  
 
decidiram fixar, de comum acordo, as condições desta admissão e as 
adaptações a introduzir nos tratados que instituem a Comunidade 
Económica Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica e, 
para esse efeito, designaram como plenipotenciários:  
 
Sua Majestade o Rei dos Belgas: 
 
Sr. Wilfried Martens, Primeiro-Ministro; 
 
Sr. Leo Tindemans, Ministro das Relações Externas; 
 
Sr. Paul Noterdaeme, embaixador; representante permanente junto 
das Comunidades Europeias;  
 
Sua Majestade a Rainha da Dinamarca: 
 
Sr. Paul Schlüter, Primeiro-Ministro; 
 
Sr. Uffe Ellemann-Jensen, Ministro dos Negócios Estrangeiros; 
 
Sr. Jakob Esper Larsen, embaixador; representante permanente junto 
das Comunidades Europeias;  
 
O Presidente da República Federal da Alemanha: 
 
Sr. Hans-Dietrich Genscher, Ministro Federal dos Negócios 
Estrangeiros; 
 
Sr. Gisbert Poensgen, embaixador; representante permanente junto 
das Comunidades Europeias;  
 
O Presidente da República Helénica: 
 
Sr. Yannis Haralambopoulos, Ministro dos Negócios Estrangeiros; 
 
Sr. Theodoros Pagalos, Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros; encarregado dos assuntos da CEE;  
 
Sr. Alexandre Zafiriou, embaixador; representante permanente junto 
das Comunidades Europeias;  
 



Sua Majestade o Rei de Espanha: 
 
Sr. Felipe Gonzalez Marquez, Presidente do Governo; 
 
Sr. Fernando Moran Lopez, Ministro dos Negócios Estrangeiros; 
 
Sr. Manuel Marin Gonzalez, Secretário de Estado para as Relações 
com as Comunidades Europeias;  
 
Sr. Gabriel Ferran de Alfaro, embaixador; chefe da missão junto das 
Comunidades Europeias;  
 
O Presidente da República Francesa: 
 
Sr. Laurent Fabius, Primeiro-Ministro; 
 
Sr. Roland Dumas, Ministro das Relações Externas; 
 
Sr.ª Catherine Lalumière, Ministro-Delegado Encarregado dos 
Assuntos Europeus; 
 
Sr. Luc de la Barre de Nanteuil, embaixador; representante 
permanente junto das Comunidades Europeias;  
 
O Presidente da Irlanda: 
 
Dr. Garret Fitzgerald, T. D., Primeiro-Ministro; 
 
Sr. Peter Barry, T. D., Ministro dos Negócios Estrangeiros; 
 
Sr. Andrew O'Rourke, embaixador; representante permanente junto 
das Comunidades Europeias;  
 
O Presidente da República Italiana: 
 
Sr. Bettino Craxi, Presidente do Conselho de Ministros; 
 
Sr. Giulio Andreotti, Ministro dos Negócios Estrangeiros; 
 
Sr. Pietro Calamia, embaixador; representante permanente junto das 
Comunidades Europeias;  
 
Sua Alteza Real o Grão-Duque do Luxemburgo: 
 



Sr. Jacques F. Poos, Vice-Presidente do Governo; Ministro dos 
Negócios Estrangeiros;  
 
Sr. Joseph Weyland, embaixador; representante permanente junto 
das Comunidades Europeias;  
 
Sua Majestade a Rainha dos Países Baixos: 
 
Dr. Ruud F. M. Lubbers, Primeiro-Ministro; Ministro dos Assuntos 
Gerais; 
 
Sr. Hans van den Broek, Ministro dos Negócios Estrangeiros; 
 
Sr. H. J. Ch. Rutten, embaixador; representante permanente junto 
das Comunidades Europeias;  
 
O Presidente da República Portuguesa: 
 
Dr. Mário Soares, Primeiro-Ministro; 
 
Dr. Rui Machete, Vice-Primeiro-Ministro; 
 
Dr. Jaime Gama, Ministro dos Negócios Estrangeiros; 
 
Dr. Ernâni Rodrigues Lopes, Ministro das Finanças e do Plano; 
 
Sua Majestade a Rainha do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte: 
 
Sir Geoffrey Howe Q. C., M. P., Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Commonwealth;  
 
Sir Michael Butler, embaixador; representante permanente junto das 
Comunidades Europeias;  
 
os quais, depois de terem trocado os seus plenos poderes 
reconhecidos em boa e devida forma, acordaram no seguinte.  
 

Artigo 1.º 
 
1 - O Reino de Espanha e a República Portuguesa tornam-se 
membros da Comunidade Económica Europeia e da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica e partes nos tratados que instituem 
estas Comunidades, tal como foram alterados ou completados.  
 



2 - As condições de admissão e as adaptações dos tratados que 
instituem a Comunidade Económica Europeia e a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica dela decorrentes constam do Acto anexo 
ao presente Tratado. As disposições deste Acto respeitantes à 
Comunidade Económica Europeia e à Comunidade Europeia da 
Energia Atómica fazem parte integrante do presente Tratado.  
 
3 - As disposições relativas aos direitos e obrigações dos Estados 
membros, bem como aos poderes e competência das instituições das 
Comunidades, tal como constam dos tratados referidos no n.º 1, são 
aplicáveis no que diz respeito ao presente Tratado.  
 

Artigo 2.º 
 
1 - O presente Tratado será ratificado pelas Altas Partes 
Contratantes, em conformidade com as respectivas normas 
constitucionais. Os instrumentos de ratificação serão depositados 
junto do Governo da República Italiana o mais tardar em 31 de 
Dezembro de 1985.  
 
2 - O presente Tratado entrará em vigor em 1 de Janeiro de 1986, 
desde que todos os instrumentos de ratificação tenham sido 
depositados antes desta data e que todos os instrumentos de adesão 
à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço estejam depositados 
nessa data.  
 
Se, contudo, um dos Estados referidos no n.º 1 do artigo 1.º não 
tiver depositado em devido tempo os seus instrumentos de ratificação 
e de adesão, o Tratado entrará em vigor para o outro Estado que 
tenha depositado os seus instrumentos. Neste caso, o Conselho das 
Comunidades Europeias, deliberando por unanimidade, decidirá 
imediatamente das adaptações que, por esse facto, se torne 
indispensável introduzir no artigo 3.º do presente Tratado e nos 
artigos 14.º, 17.º, 19.º, 20.º, 23.º, 383.º, 384.º, 385.º, 386.º, 
388.º, 397.º e 402.º do Acto de Adesão, nas disposições do seu 
anexo I, que se referem à composição e ao funcionamento de 
diversos comités, e nos artigos pertinentes do Protocolo n.º 1, 
relativo aos Estatutos do Banco Europeu de Investimento, anexo a 
esse Acto; o Conselho, deliberando por unanimidade, pode 
igualmente declarar caducas ou adaptar as disposições do Acto acima 
mencionado que se refiram expressamente ao Estado que não tenha 
depositado os seus instrumentos de ratificação ou de adesão.  
 
3 - Em derrogação do n.º 2, as instituições da Comunidade podem 
adoptar antes da adesão as medidas referidas nos artigos 27.º, 91.º, 



161.º, 163.º, 164.º, 165.º, 171.º, 179.º, 258.º, 349.º, 351.º, 352.º, 
358.º, 366.º, 378.º, 396.º e nos artigos 2.º, 3.º e 4.º do Protocolo 
n.º 2 do Acto de Adesão. Estas medidas só entram em vigor sob 
reserva e à data da entrada em vigor do presente Tratado.  
 

Artigo 3.º 
 
O presente Tratado, redigido num único exemplar, em língua alemã, 
dinamarquesa, espanhola, francesa, grega, inglesa, irlandesa, 
italiana, neerlandesa e portuguesa, fazendo fé qualquer dos textos, 
será depositado nos arquivos do Governo da República Italiana, o 
qual remeterá uma cópia autenticada a cada um dos governos dos 
outros Estados signatários.  
 
(ver documento original) 
 
 
ACTO RELATIVO ÀS CONDIÇÕES DE ADESÃO DO REINO DE ESPANHA 
E DA REPÚBLICA PORTUGUESA E AS ADAPTAÇÕES DOS TRATADOS. 

 
PRIMEIRA PARTE 

Os princípios 
 

Artigo 1.º 
 
Para efeitos do presente Acto: 
 
Por «tratados originários» entendem-se o tratado que institui a 
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, o tratado que institui a 
Comunidade Económica Europeia e o tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica, tal como foram 
completados ou alterados por tratados ou outros actos que entraram 
em vigor antes desta adesão; por «Tratado CECA», «Tratado CEE» e 
«Tratado CEEA» entendem-se os Tratados correspondentes, assim 
completados ou alterados;  
 
Por «Estados membros actuais» entendem-se o Reino da Bélgica, o 
Reino da Dinamarca, a República Federal da Alemanha, a República 
Helénica, a República Francesa, a Irlanda, a República Italiana, o 
Grão-Ducado do Luxemburgo, o Reino dos Países Baixos e o Reino 
Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte;  
 
Por «Comunidade na sua composição actual» entende-se a 
Comunidade composta pelos Estados membros actuais;  
 



Por «Comunidade na sua composição alargada» entende-se a 
Comunidade na sua composição tanto após a adesão de 1972 como 
após a adesão de 1979;  
 
Por «novos Estados membros» entendem-se o Reino de Espanha e a 
República Portuguesa.  
 

Artigo 2.º 
 
A partir da adesão, as disposições dos tratados originários e os actos 
adoptados pelas instituições das Comunidades antes da adesão 
vinculam os novos Estados membros e são aplicáveis nestes Estados 
nos termos desses tratados e do presente Acto.  
 

Artigo 3.º 
 
1 - Os novos Estados membros aderem, pelo presente Acto, às 
decisões e acordos adoptados pelos representantes dos governos dos 
Estados membros reunidos no seio do Conselho. Comprometem-se a 
aderir, a partir da adesão, a qualquer outro acordo concluído pelos 
Estados membros actuais relativo ao funcionamento das 
Comunidades ou relacionado com a acção destas.  
 
2 - Os novos Estados membros comprometem-se a aderir às 
convenções previstas no artigo 220.º do Tratado CEE, bem como às 
que são indissociáveis da realização dos objectivos desse Tratado e, 
consequentemente, ligadas à ordem jurídica comunitária, bem como 
aos protocolos relativos à interpretação destas convenções pelo 
Tribunal de Justiça, assinados pelos Estados membros da 
Comunidade, na sua composição originária ou alargada, e a encetar, 
para o efeito, negociações com os Estados membros actuais, a fim de 
lhes serem introduzidas as adaptações necessárias.  
 
3 - Os novos Estados membros encontram-se na mesma situação que 
os Estados membros actuais relativamente às declarações, resoluções 
ou outras tomadas de posição do Conselho, bem como relativamente 
às respeitantes às Comunidades Europeias, adoptadas de comum 
acordo pelos Estados membros; consequentemente, respeitarão os 
princípios e orientações delas decorrentes e tomarão as medidas que 
se afigurarem necessárias para assegurar a sua aplicação.  
 

Artigo 4.º 
 
1 - Os acordos ou convenções concluídos por uma das Comunidades 
com um ou mais Estados terceiros, com uma organização 



internacional ou com um nacional de um Estado terceiro vinculam os 
novos Estados membros nos termos dos tratados originários e do 
presente Acto.  
 
2 - Os novos Estados membros comprometem-se a aderir, nos 
termos do presente Acto, aos acordos ou convenções concluídos pelos 
Estados membros da Comunidade, na sua composição originária ou 
alargada, conjuntamente com uma das Comunidades, bem como aos 
acordos concluídos por estes Estados relacionados com esses acordos 
ou convenções. Para o efeito, a Comunidade e os Estados membros 
actuais prestarão assistência aos novos Estados membros.  
 
3 - Os novos Estados membros aderem, pelo presente Acto e nas 
condições nele previstas, aos acordos internos concluídos pelos 
Estados membros da Comunidade, na sua composição originária ou 
alargada, para aplicação dos acordos ou convenções referidos no n.º 
2.  
 
4 - Os novos Estados membros tomarão as medidas adequadas para 
adaptar, se for caso disso, aos direitos e obrigações decorrentes da 
sua adesão às Comunidades a sua posição relativamente às 
organizações internacionais e aos acordos internacionais de que 
sejam igualmente parte outros Estados membros ou uma das 
Comunidades.  
 

Artigo 5.º 
 
Em relação aos novos Estados membros, o disposto no artigo 234.º 
do Tratado CEE e nos artigos 105.º e 106.º do Tratado CEEA é 
aplicável aos acordos ou convenções concluídos antes da adesão.  
 

Artigo 6.º 
 
As disposições constantes do presente Acto, desde que este nada 
estabeleça em contrário, só podem ser suspensas, alteradas ou 
revogadas de acordo com os processos previstos nos tratados 
originários que permitem a revisão destes Tratados.  
 

Artigo 7.º 
 
Os actos adoptados pelas instituições das Comunidades a que se 
referem as disposições transitórias estabelecidas no presente Acto 
conservam a sua natureza jurídica; em especial, os processos de 
alteração desses actos continuam a ser-lhes aplicáveis.  
 



Artigo 8.º 
 
As disposições do presente Acto que tenham por objecto ou efeito 
revogar ou alterar, a título não transitório, actos adoptados pelas 
instituições das Comunidades adquirem a mesma natureza jurídica 
que as disposições assim revogadas ou alteradas e ficam submetidas 
às mesmas normas que estas últimas.  
 

Artigo 9.º 
 
A aplicação dos tratados originários e dos actos adoptados pelas 
instituições fica sujeita, a título transitório, às disposições 
derrogatórias previstas no presente Acto.  
 

SEGUNDA PARTE 
Adaptações dos Tratados 

 
TÍTULO I 

Disposições institucionais 
 

CAPÍTULO 1 
A Assembleia 

 
Artigo 10.º 

 
O artigo 2.º do Acto Relativo à Eleição dos Representantes à 
Assembleia por Sufrágio Universal Directo, anexo à Decisão n.º 
76/787/CECA, CEE, EURATOM, passa a ter a seguinte redacção:  
 

ARTIGO 2.º 
 
O número de representantes eleitos em cada Estado membro é fixado 
da seguinte forma:  
 
Bélgica - 24; 
 
Dinamarca - 16; 
 
Alemanha - 81; 
 
Grécia - 24; 
 
Espanha - 60; 
 
França - 81; 



 
Irlanda - 15; 
 
Itália - 81; 
 
Luxemburgo - 6; 
 
Países Baixos - 25; 
 
Portugal - 24; 
 
Reino Unido - 81. 
 

CAPÍTULO 2 
O Conselho 

 
Artigo 11.º 

 
O segundo parágrafo do artigo 2.º do tratado que institui um 
conselho único e uma comissão única das Comunidades Europeias 
passa a ter a seguinte redacção:  
 
A presidência é exercida sucessivamente por cada Estado membro, 
no Conselho, durante um período de 6 meses, pela seguinte ordem 
dos Estados membros:  
 
- durante um primeiro ciclo de 6 anos: Bélgica, Dinamarca, 
Alemanha, Grécia, Espanha, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, 
Países Baixos, Portugal, Reino Unido;  
 
- durante o ciclo seguinte de 6 anos: Dinamarca, Bélgica, Grécia, 
Alemanha, França, Espanha, Itália, Irlanda, Países Baixos, 
Luxemburgo, Reino Unido, Portugal.  
 

Artigo 12.º 
 
O artigo 28.º do Tratado CECA passa a ter a seguinte redacção: 
 

ARTIGO 28.º 
 
Sempre que o Conselho for consultado pela Alta-Autoridade, 
deliberará sem proceder necessariamente a votação. As actas das 
deliberações serão transmitidas à Alta-Autoridade.  
 



Caso o presente Tratado exija um parecer favorável do Conselho, o 
parecer será considerado concedido se a proposta submetida pela 
Alta-Autoridade obtiver o acordo:  
 
- da maioria absoluta dos representantes dos Estados membros, 
incluindo os votos dos representantes de 2 Estados membros que 
assegurem cada um deles, pelo menos, um nono do valor total das 
produções de carvão e aço da Comunidade; ou  
 
- em caso de empate de votos e se a Alta-Autoridade mantiver a sua 
proposta após segunda deliberação, dos representantes de 3 Estados 
membros que assegurem cada um deles, pelo menos, um nono do 
valor total das produções de carvão e aço da Comunidade.  
 
Caso o presente Tratado exija uma decisão por unanimidade ou um 
parecer favorável por unanimidade, a decisão ou o parecer serão 
adoptados se obtiverem os votos de todos os membros do Conselho. 
Todavia, para aplicação dos artigos 21.º, 32.º, 32.º-A, 78.º-E e 78.º-
H do presente Tratado e do artigo 16.º, do terceiro parágrafo do 
artigo 20.º, do quinto parágrafo do artigo 28.º e do artigo 44.º do 
Protocolo Relativo ao estatuto do Tribunal de Justiça, as abstenções 
dos membros presentes ou representados não impedem que sejam 
tomadas as deliberações do Conselho que exijam unanimidade.  
 
As decisões do Conselho que não exijam maioria qualificada ou 
unanimidade são tomadas por maioria dos membros que o compõem; 
esta maioria considera-se obtida se recolher a maioria absoluta dos 
votos dos representantes dos Estados membros, incluindo os votos 
dos representantes de 2 Estados membros que assegurem cada um 
deles, pelo menos, um nono do valor total das produções de carvão e 
aço da Comunidade. Todavia, para aplicação das disposições dos 
artigos 78.º, 78.º-B e 78.º-E do presente Tratado, que exigem 
maioria qualificada, atribui-se aos votos do Conselho a seguinte 
ponderação: Bélgica, 5; Dinamarca, 3; Alemanha, 10; Grécia, 5; 
Espanha, 8; França, 10; Irlanda, 3; Itália, 10; Luxemburgo, 2; Países 
Baixos, 5; Portugal, 5; Reino Unido, 10. As deliberações são tomadas 
se obtiverem, pelo menos, 54 votos que exprimam a votação 
favorável de, pelo menos, 8 membros.  
 
Em caso de votação, cada membro do Conselho só pode representar 
por delegação um dos outros membros.  
 
O Conselho tratará com os Estados membros por intermédio do seu 
presidente. 
 



As deliberações do Conselho serão publicadas nas condições por ele 
estabelecidas.  
 

Artigo 13.º 
 
O quarto parágrafo do artigo 95.º do Tratado CECA passa a ter a 
seguinte redacção:  
 
Essas alterações serão objecto de propostas conjuntas da Alta-
Autoridade e do Conselho, deliberando este maioria de 10/12 dos 
seus membros, e submetidas ao parecer do Tribunal. No seu exame, 
o Tribunal tem plena competência para apreciar todos os elementos 
de facto e de direito. Se, após esse exame, o Tribunal considerar que 
as propostas estão em conformidade com o disposto no parágrafo 
anterior, tais propostas serão transmitidas à Assembleia e entrarão 
em vigor se forem aprovadas por maioria de três quartos dos votos 
expressos e por maioria de dois terços dos membros que compõem a 
Assembleia.  
 

Artigo 14.º 
 
O n.º 2 do artigo 148.º do Tratado CEE e o n.º 2 do artigo 118.º do 
Tratado CEEA passam a ter a seguinte redacção:  
 
2 - Relativamente às deliberações do Conselho que exijam maioria 
qualificada, atribui-se aos votos dos seus membros a seguinte 
ponderação:  
 
Bélgica - 5; 
 
Dinamarca - 3; 
 
Alemanha - 10; 
 
Grécia - 5; 
 
Espanha - 8; 
 
França - 10; 
 
Irlanda - 3; 
 
Itália - 10; 
 
Luxemburgo - 2; 



 
Países Baixos - 5; 
 
Portugal - 5; 
 
Reino Unido - 10. 
 
As deliberações são tomadas se obtiverem, pelo menos: 
 
- 54 votos, sempre que, por força do presente Tratado, devam ser 
tomadas sob proposta da Comissão;  
 
- 54 votos que exprimam a votação favorável de, pelo menos, 8 
membros, nos restantes casos.  
 

CAPÍTULO 3 
A Comissão 

 
Artigo 15.º 

 
O n.º 1, primeiro parágrafo, do artigo 10.º do tratado que institui um 
conselho único e uma comissão única das Comunidades Europeias 
passa a ter a seguinte redacção:  
 
1 - A Comissão é composta por 17 membros escolhidos em razão da 
sua competência geral e que ofereçam todas as garantias de 
independência.  
 

Artigo 16.º 
 
O artigo 14.º do tratado que institui um conselho único e uma 
comissão única das Comunidades Europeias é alterado do seguinte 
modo:  
 
1) O primeiro parágrafo passa a ter a seguinte redacção: 
 
O presidente e os 6 vice-presidentes da Comissão são designados de 
entre os membros desta, por um período de 2 anos, segundo o 
processo previsto para a nomeação dos membros da Comissão. 
Podem ser reconduzidos nas suas funções.  
 
2) É aditado o seguinte parágrafo: 
 
O Conselho, deliberando por unanimidade, pode alterar as 
disposições relativas aos vice-presidentes.  



 
CAPÍTULO 4 

O Tribunal de Justiça 
 

Artigo 17.º 
 
O primeiro parágrafo do artigo 32.º do Tratado CECA, o primeiro 
parágrafo do artigo 165.º do Tratado CEE e o primeiro parágrafo do 
artigo 137.º do Tratado CEEA passam a ter a seguinte redacção:  
 
O Tribunal de Justiça é composto por 13 juízes. 
 

Artigo 18.º 
 
O primeiro parágrafo do artigo 32.º-A do Tratado CECA, o primeiro 
parágrafo do artigo 166.º do Tratado CEE e o primeiro parágrafo do 
artigo 138.º do Tratado CEEA passam a ter a seguinte redacção:  
 
O Tribunal de Justiça é assistido por 6 advogados gerais. 
 

Artigo 19.º 
 
O segundo e o terceiro parágrafos do artigo 32.º-B do Tratado CECA, 
o segundo e o terceiro parágrafos do artigo 167.º do Tratado CEE e o 
segundo e o terceiro parágrafos do artigo 139.º do Tratado CEEA 
passam a ter a seguinte redacção:  
 
De 3 em 3 anos proceder-se-á a uma substituição parcial dos juízes, 
a qual incidirá alternadamente sobre 7 e 6 juízes.  
 
De 3 em 3 anos proceder-se-á a uma substituição parcial dos 
advogados gerais, a qual incidirá de cada vez sobre 3 advogados 
gerais.  
 

CAPÍTULO 5 
O Tribunal de Contas 

 
Artigo 20.º 

 
O n.º 2 do artigo 78.º-E do Tratado CECA, o n.º 2 do artigo 206.º do 
Tratado CEE e o n.º 2 do artigo 180.º do Tratado CEEA passam a ter 
a seguinte redacção:  
 
2 - O Tribunal de Contas é composto por 12 membros. 
 



CAPÍTULO 6 
O Comité Económico e Social 

 
Artigo 21.º 

 
O primeiro parágrafo do artigo 194.º do Tratado CEE e o primeiro 
parágrafo do artigo 166.º do Tratado CEEA passam a ter a seguinte 
redacção:  
 
O número de membros do Comité é fixado da seguinte forma: 
 
Bélgica - 12; 
 
Dinamarca - 9; 
 
Alemanha - 24; 
 
Grécia - 12; 
 
Espanha - 21; 
 
França - 24; 
 
Irlanda - 9; 
 
Itália - 24; 
 
Luxemburgo - 6; 
 
Países Baixos - 12; 
 
Portugal - 12; 
 
Reino Unido - 24. 
 

CAPÍTULO 7 
O Comité Consultivo CECA 

 
Artigo 2.º 

 
O primeiro parágrafo do artigo 18.º do Tratado CECA passa a ter a 
seguinte redacção:  
 



É instituído junto da Alta-Autoridade um comité consultivo composto 
por um mínimo de 72 membros e um máximo de 96, incluindo, em 
igual número, produtores, trabalhadores, utilizadores e comerciantes.  
 

CAPÍTULO 8 
O Comité Científico e Técnico 

 
Artigo 23.º 

 
O n.º 2, primeiro parágrafo, do artigo 134.º do Tratado CEEA passa a 
ter a seguinte redacção:  
 
2 - O Comité é composto por 33 membros, nomeados pelo Conselho 
após consulta da Comissão.  
 

TÍTULO II 
Outras adaptações 

 
Artigo 24.º 

 
O n.º 1 do artigo 227.º do Tratado CEE passa a ter a seguinte 
redacção: 
 
1 - O presente Tratado é aplicável ao Reino da Bélgica, ao Reino da 
Dinamarca, à República Federal da Alemanha, à República Helénica, 
ao Reino de Espanha, à República Francesa, à Irlanda, à República 
Italiana, ao Grão-Ducado do Luxemburgo, ao Reino dos Países 
Baixos, à República Portuguesa e ao Reino Unido da Grã-Bretanha e 
da Irlanda do Norte.  
 

Artigo 25.º 
 
1 - Os tratados, bem como os actos das instituições das Comunidades 
Europeias, aplicam-se às ilhas Canárias e a Ceuta e Melilha, sem 
prejuízo das derrogações referidas nos n.os 2 e 3 e noutras 
disposições do presente Acto.  
 
2 - As condições em que as disposições dos Tratados CEE e CECA 
relativas à livre circulação de mercadorias, bem como os actos das 
instituições da Comunidade relativos à legislação aduaneira e à 
política comercial, se aplicarão às ilhas Canárias e a Ceuta e Melilha, 
são definidas no Protocolo n.º 2.  
 
3 - Sem prejuízo das disposições específicas do artigo 155.º, os actos 
das instituições das Comunidades Europeias relativos à política 



agrícola comum e à política comum da pesca não se aplicam às ilhas 
Canárias e a Ceuta e Melilha.  
 
O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão, determinará as disposições de carácter sócio-estrutural 
que, no domínio da agricultura, são aplicáveis às ilhas Canárias, 
velando ao mesmo tempo pela compatibilidade dessas disposições 
com os objectivos gerais da política agrícola comum.  
 
4 - A pedido do Reino de Espanha, o Conselho, deliberando por 
unanimidade, sob proposta da Comissão e após consulta da 
Assembleia, pode:  
 
- decidir a inclusão das ilhas Canárias e de Ceuta e Melilha no 
território aduaneiro da Comunidade;  
 
- definir as medidas adequadas para tornar extensivas às ilhas 
Canárias e a Ceuta e Melilha as disposições do direito comunitário em 
vigor.  
 
Sob proposta da Comissão, agindo por sua própria iniciativa ou a 
pedido de um Estado membro, o Conselho, deliberando por 
unanimidade e após consulta da Assembleia, pode decidir as 
adaptações do regime aplicável às ilhas Canárias e a Ceuta e Melilha 
que se mostrem necessárias.  
 

TERCEIRA PARTE 
Adaptações dos actos adoptados pelas instituições 

 
Artigo 26.º 

 
Os actos enumerados na lista constante do anexo I do presente Acto 
são objecto das adaptações especificadas no referido anexo.  
 

Artigo 27.º 
 
As adaptações dos actos enumerados na lista constante do anexo II 
do presente Acto, necessárias em consequência da adesão, serão 
efectuadas em conformidade com as orientações definidas no referido 
anexo e de acordo com o processo e nas condições previstas no 
artigo 396.º  
 

QUARTA PARTE 
Medidas transitórias 

 



TÍTULO I 
Disposições institucionais 

 
Artigo 28.º 

 
1 - Durante os 2 primeiros anos após a adesão, cada um dos novos 
Estados membros procederá a eleição por sufrágio universal directo, 
respectivamente, dos 60 representantes do povo espanhol à 
Assembleia e dos 24 representantes do povo português à Assembleia, 
nos termos do disposto no Acto de 20 de Setembro de 1976 Relativo 
à Eleição dos Representantes à Assembleia por Sufrágio Universal 
Directo.  
 
O mandato destes representantes cessa ao mesmo tempo que o dos 
representantes eleitos nos Estados membros actuais para o período 
quinquenal em curso.  
 
2 - A partir da adesão e para o período que decorre até à realização 
de cada uma das eleições previstas no n.º 1, os representantes dos 
povos espanhol e português à Assembleia serão designados pelos 
Parlamentos dos novos Estados membros de entre os seus membros, 
de acordo com o procedimento fixado por cada um destes Estados.  
 

Artigo 29.º 
 
Para efeitos de aplicação do segundo parágrafo do artigo 2.º do 
tratado que institui um conselho único e uma comissão única das 
Comunidades Europeias, a nova ordem dos Estados membros fixada 
no artigo 11.º do presente Acto aplicar-se-á no termo dos períodos 
de rotação que estão por decorrer, segundo a ordem dos Estados 
membros fixada no citado artigo 2.º, no seu texto em vigor antes da 
adesão.  
 

TÍTULO II 
Medidas transitórias relativas a Espanha 

 
CAPÍTULO 1 

A livre circulação de mercadorias 
 

SECÇÃO I 
Disposições pautais 

 
Artigo 30.º 

 



1 - Em relação a cada produto, o direito de base a partir do qual 
devem ser efectuadas as sucessivas reduções previstas no artigo 
31.º, no n.º 1 do artigo 75.º e nos n.os 1 e 2 do artigo 173.º é o 
efectivamente aplicado em 1 de Janeiro de 1985 aos produtos 
originários da Comunidade, na sua composição actual, e de Espanha, 
no âmbito das suas trocas comerciais.  
 
2 - Em relação a cada produto, o direito de base a partir do qual 
devem ser efectuadas as aproximações em relação à Pauta Aduaneira 
Comum e à Pauta Unificada CECA previstas no artigo 37.º, no n.º 2 
do artigo 75.º e no n.º 4 do artigo 173.º é o efectivamente aplicado 
pelo Reino de Espanha em 1 de Janeiro de 1985.  
 
3 - Todavia, se após esta data e antes da adesão for aplicada uma 
redução pautal, o direito assim reduzido será considerado direito de 
base.  
 
4 - A Comunidade, na sua composição actual, e o Reino de Espanha 
comunicarão reciprocamente os respectivos direitos de base.  
 
5 - Em derrogação do disposto no n.º 1, relativamente aos produtos 
a seguir indicados, os direitos de base a partir dos quais o Reino de 
Espanha efectua as reduções sucessivas previstas no artigo 31.º são 
os indicados em frente de cada um deles:  
 
(ver documento original) 
 

Artigo 31.º 
 
1 - Os direitos aduaneiros de importação entre a Comunidade, na sua 
composição actual, e o Reino de Espanha serão progressivamente 
suprimidos de acordo com o calendário seguinte:  
 
- em 1 de Março de 1986 cada direito será reduzido para 90% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 cada direito será reduzido para 77,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 cada direito será reduzido para 62,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 cada direito será reduzido para 47,5% do 
direito de base;  
 



- em 1 de Janeiro de 1990 cada direito será reduzido para 35% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 cada direito será reduzido para 22,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 cada direito será reduzido para 10% do 
direito de base;  
 
- a última redução de 10% será efectuada em 1 de Janeiro de 1993. 
 
2 - Em derrogação do disposto no n.º 1, a partir de 1 de Março de 
1986 serão isentas de direitos aduaneiros:  
 
a) As importações que beneficiem das disposições relativas a 
isenções fiscais aplicáveis às pessoas que viajem de um Estado 
membro para outro;  
 
b) As importações de mercadorias que sejam objecto de pequenas 
remessas sem natureza comercial e que beneficiem das disposições 
relativas a isenções fiscais entre os Estados membros.  
 
3 - As taxas dos direitos calculados nos termos do n.º 1 serão 
aplicadas por arredondamento à primeira casa decimal, desprezando-
se a segunda casa decimal.  
 

Artigo 32.º 
 
Em nenhum caso serão aplicados na Comunidade direitos aduaneiros 
superiores aos que são aplicados em relação a países terceiros que 
beneficiem da cláusula da nação mais favorecida.  
 
Em caso de modificação ou de suspensão dos direitos de Pauta 
Aduaneira Comum ou de aplicação do artigo 40.º pelo Reino de 
Espanha, o Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob 
proposta da Comissão, pode tomar as medidas necessárias para 
manter a preferência comunitária.  
 
Em caso de modificação ou de suspensão dos direitos da Pauta 
Unificada CECA ou de aplicação do artigo 40.º pelo Reino de Espanha, 
a Comissão pode tomar as medidas necessárias para manter a 
preferência comunitária.  
 

Artigo 33.º 
 



O Reino de Espanha pode suspender, total ou parcialmente, a 
cobrança dos direitos aplicáveis aos produtos importados da 
Comunidade, na sua composição actual. O Reino de Espanha 
informará desse facto os outros Estados membros e a Comissão.  
 
O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão, pode suspender, total ou parcialmente, a cobrança dos 
direitos aplicáveis aos produtos importados de Espanha.  
 

Artigo 34.º 
 
Os contingentes pautais com direitos reduzidos, resultantes do artigo 
30.º, para a importação em Espanha de certos veículos automóveis 
de turismo novos, incluídos na subposição ex 87.02, A, I, b), da 
Pauta Aduaneira Comum, serão suprimidos a partir da adesão em 
relação aos veículos importados da Comunidade, na sua composição 
actual.  
 
A partir de 1 de Janeiro de 1986, o Reino de Espanha abrirá 
contingentes pautais anuais com direito reduzido para a importação 
de veículos automóveis com motor de explosão ou de combustão 
interna, para transporte de pessoas, com exclusão dos autocarros e 
auto-ónibus, incluídos na subposição 87.02, A, I, b), da Pauta 
Aduaneira Comum, originários da Comunidade, na sua composição 
actual. A inclusão destes veículos automóveis nestes contingentes 
pautais é regida pelas disposições do Protocolo n.º 6.  
 

Artigo 35.º 
 
Serão suprimidos em 1 de Março de 1986 os encargos de efeito 
equivalente a direitos aduaneiros de importação existentes nas trocas 
comerciais entre a Comunidade, na sua composição actual, e 
Espanha.  
 
A partir de 1 de Março de 1986 não será aplicado qualquer direito 
aduaneiro de natureza fiscal.  
 

Artigo 36.º 
 
Serão suprimidos em 1 de Março de 1986 os direitos aduaneiros de 
exportação e os encargos de efeito equivalente existentes nas trocas 
comerciais entre a Comunidade, na sua composição actual, e 
Espanha.  
 

Artigo 37.º 



 
1 - Tendo em vista a introdução progressiva da Pauta Aduaneira 
Comum e da Pauta Unificada CECA, o Reino de Espanha modificará a 
sua pauta aplicável a países terceiros nos seguintes termos:  
 
A partir de 1 de Março de 1986: 
 
a) Para as posições pautais em relação às quais os direitos de base 
não se afastem em mais de 15%, para mais ou para menos, dos 
direitos da Pauta Aduaneira Comum ou da Pauta Unificada CECA 
aplicar-se-ão estes últimos direitos;  
 
b) Nos restantes casos, o Reino de Espanha aplicará um direito que 
reduza a diferença entre os direitos de base e os direitos da Pauta 
Aduaneira Comum ou os da Pauta Unificada CECA de acordo com o 
calendário seguinte:  
 
- 1 de Março de 1986: redução de 10%; 
 
- 1 de Janeiro de 1987: redução de 12,5%; 
 
- 1 de Janeiro de 1988: redução de 15%; 
 
- 1 de Janeiro de 1989: redução de 15%; 
 
- 1 de Janeiro de 1990: redução de 12,5%; 
 
- 1 de Janeiro de 1991: redução de 12,5%; 
 
- 1 de Janeiro de 1992: redução de 12,5%. 
 
O Reino de Espanha aplicará integralmente a Pauta Aduaneira 
Comum e a Pauta Unificada CECA a partir de 1 de Janeiro de 1993.  
 
2 - Em derrogação do disposto no n.º 1, para os produtos 
enumerados no anexo do Acordo Relativo ao Comércio de Aeronaves 
Civis, concluído no âmbito das negociações comerciais de 1973-1979 
do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio, o Reino de 
Espanha aplicará integralmente a Pauta Aduaneira Comum a partir de 
1 de Março de 1986.  
 

Artigo 38.º 
 
Os direitos autónomos inscritos na Pauta Aduaneira Comum da 
Comunidade são os direitos autónomos da Comunidade, na sua 



composição actual. Os direitos convencionais da Pauta Aduaneira 
Comum da CEE e da Pauta Unificada CECA são os direitos 
convencionais da CEE e da CECA, na sua composição actual, com 
excepção dos ajustamentos que serão efectuados para ter em conta o 
facto de os direitos em vigor nas pautas espanhola e portuguesa 
serem, no conjunto, mais elevados do que os direitos em vigor nas 
pautas da CEE e da CECA, na sua composição actual.  
 
Este ajustamento, que será objecto de negociações no âmbito do 
Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio, deve manter-se 
nos limites das possibilidades abertas pelo artigo XXIV deste Acordo.  
 

Artigo 39.º 
 
1 - Sempre que os direitos da pauta aduaneira do Reino de Espanha 
sejam de natureza diferente dos direitos correspondentes da Pauta 
Aduaneira Comum ou da Pauta Unificada CECA, a aproximação 
progressiva dos primeiros em relação aos segundos efectuar-se-á 
adicionando os elementos do direito de base espanhol aos do direito 
da Pauta Aduaneira Comum ou aos da Pauta Unificada CECA, 
reduzindo-se a zero o direito de base espanhol, progressivamente e 
segundo os calendários previstos no artigo 37.º e no n.º 2 do artigo 
75.º, e partindo de zero o direito da Pauta Aduaneira Comum ou da 
Pauta Unificada CECA, para atingir progressivamente, e segundo os 
mesmos calendários, o seu montante final.  
 
2 - Se a partir de 1 de Março de 1986 forem modificados ou 
suspensos quaisquer direitos da Pauta Aduaneira Comum ou da Pauta 
Unificada CECA, o Reino de Espanha modificará ou suspenderá 
simultaneamente a sua pauta nas proporções resultantes da 
aplicação do artigo 37.º  
 
3 - O Reino de Espanha aplicará a partir de 1 de Março de 1986 a 
nomenclatura da Pauta Aduaneira Comum e a da Pauta Unificada 
CECA.  
 
O Reino de Espanha pode utilizar nestas nomenclaturas as 
subdivisões nacionais existentes aquando da adesão que sejam 
indispensáveis para que a aproximação progressiva dos seus direitos 
aduaneiros em relação aos da Pauta Aduaneira Comum e aos da 
Pauta Unificada CECA se efectue nos termos do presente Acto.  
 
Em caso de alteração da nomenclatura da Pauta Aduaneira Comum 
ou da Pauta Unificada CECA para os produtos referidos no presente 
Acto, o Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta 



da Comissão, pode adaptar a nomenclatura destes produtos, tal como 
consta do presente acto.  
 
4 - Tendo como objectivo a aplicação do n.º 3 e para facilitar a 
introdução progressiva, pelo Reino de Espanha, da Pauta Aduaneira 
Comum e da Pauta Unificada CECA e a supressão progressiva dos 
direitos aduaneiros entre a Comunidade, na sua composição actual, e 
o Reino de Espanha, a Comissão determinará, se necessário, as 
regras de aplicação de acordo com as quais o Reino de Espanha 
alterará os seus direitos aduaneiros, sem que estas regras possam 
implicar qualquer alteração dos artigos 31.º e 37.º  
 
5 - As taxas dos direitos calculados nos termos do artigo 37.º 
aplicam-se por arredondamento à primeira casa decimal.  
 
Sempre que os direitos espanhóis se aproximem dos direitos da Pauta 
Aduaneira Comum ou da Pauta Unificada CECA inferiores aos direitos 
de base espanhóis, os arredondamentos fazem-se desprezando a 
segunda casa decimal. Nos outros casos, fazem-se aplicando a casa 
decimal superior.  
 

Artigo 40.º 
 
O Reino de Espanha mantém a faculdade de modificar livremente os 
seus direitos aduaneiros mais rapidamente do que se encontra 
previsto no artigo 37.º, tendo em vista o alinhamento da sua pauta 
pela Pauta Aduaneira Comum e pela Pauta Unificada CECA. O Reino 
de Espanha informará desse facto os outros Estados membros e a 
Comissão.  
 

Artigo 41.º 
 
Durante o período de eliminação dos direitos aduaneiros entre a 
Comunidade, na sua composição actual, e o Reino de Espanha e 
durante o período de aproximação dos direitos da pauta aduaneira 
espanhola em relação aos da Pauta Aduaneira Comum e da Pauta 
Unificada CECA, o Reino de Espanha tem a faculdade de abrir, em 
relação a países terceiros, os contingentes pautais efectivamente 
aplicados em 1 de Janeiro de 1985.  
 
Se tais contingentes forem abertos, e durante o respectivo período de 
abertura, aplica-se o artigo 37.º para determinar os direitos 
aplicáveis aos produtos importados de países terceiros, sendo as 
quantidades ou valores admitidos a beneficiar desses direitos 
limitados aos montantes efectivamente importados no âmbito desses 



mesmos contingentes abertos em 1 de Janeiro de 1985. Os produtos 
importados da Comunidade, na sua composição actual, beneficiarão, 
durante o período de abertura desses contingentes, dos direitos 
reduzidos de acordo com o disposto no artigo 31.º, sem limite de 
quantidade ou de valor.  
 
Se tais contingentes não forem abertos, o Reino de Espanha aplicará 
aos produtos importados da Comunidade, na sua composição actual, 
os direitos que seriam aplicados no caso de abertura desses 
contingentes. As quantidades ou valores admitidos a beneficiar 
desses direitos serão limitados aos montantes efectivamente 
importados da Comunidade, na sua composição actual, no âmbito dos 
mesmos contingentes abertos em 1 de Janeiro de 1985.  
 

SECÇÃO II 
Eliminação das restrições quantitativas e 

 das medidas de efeito equivalente 
 

Artigo 42.º 
 
Serão suprimidas em 1 de Janeiro de 1986 as restrições quantitativas 
à importação e à exportação, bem como todas as medidas de efeito 
equivalente existentes entre a Comunidade, na sua composição 
actual, e o Reino de Espanha.  
 

Artigo 43.º 
 
1 - Em derrogação do disposto no artigo 42.º, o Reino de Espanha 
pode manter restrições quantitativas à importação:  
 
- até 31 de Dezembro de 1988, em relação aos produtos referidos no 
anexo III; 
 
- até 31 de Dezembro de 1989, em relação aos produtos referidos no 
anexo IV. 
 
2 - As restrições referidas no n.º 1 consistem em contingentes. 
 
3 - Os contingentes para o ano de 1986 constam, respectivamente, 
do anexo III e do anexo IV.  
 
O aumento progressivo dos contingentes referidos no anexo III e dos 
contingentes n.os 1 a 5 e 10 a 14 referidos no anexo IV é de 25% no 
início de cada ano no que diz respeito aos contingentes expressos em 
ECUs e de 20% no início de cada ano no que diz respeito aos 



contingentes expressos em volume. O aumento é acrescido a cada 
contingente e o aumento seguinte calculado sobre o número total 
obtido.  
 
Para os contingentes n.os 6 a 9 constantes do anexo IV, o aumento 
progressivo anual é o seguinte:  
 
1.º ano: 13%; 
 
2.º ano: 18%; 
 
3.º ano: 20%; 
 
4.º ano: 20%. 
 
4 - Se a Comissão declarar verificado, por meio de decisão, que as 
importações em Espanha de um dos produtos referidos nos anexos 
III e IV foram, durante 2 anos consecutivos, inferiores a 90% do 
contingentamento, o Reino de Espanha liberalizará, a partir do início 
do ano seguinte a esses 2 anos, a importação do produto proveniente 
dos Estados membros actuais.  
 
5 - O Protocolo n.º 7 define os princípios a aplicar pelo Reino de 
Espanha para a gestão dos contingentes previstos no n.º 2 do 
presente artigo.  
 

Artigo 44.º 
 
1 - Em derrogação do disposto no artigo 42.º, o Reino de Espanha 
pode manter até 31 de Dezembro de 1989 um nível de incorporação 
nacional que não ultrapasse 60% para as partes, peças separadas e 
acessórios utilizados no fabrico de veículos automóveis com motor de 
explosão ou de combustão interna, para transporte de pessoas, com 
excepção dos auto-ónibus e autocarros da subposição 87.02, A, I, b), 
da Pauta Aduaneira Comum.  
 
2 - O nível de incorporação nacional previsto no n.º 1 será idêntico 
para os fabricantes nacionais dos outros Estados membros 
estabelecidos em Espanha e para todos os fabricantes nacionais do 
Reino de Espanha. O tratamento concedido aos fabricantes acima 
mencionados não será menos favorável do que o concedido aos 
fabricantes de países terceiros.  
 

Artigo 45.º 
 



1 - Em derrogação do disposto no artigo 42.º, a Comunidade pode 
manter até 31 de Dezembro de 1988 restrições quantitativas à 
exportação para Espanha em relação aos seguintes produtos:  
 
(ver documento original) 
 
2 - As restrições referidas no n.º 1 consistem em contingentes 
quantitativos anuais.  
 
3 - Os contingentes para o ano de 1986 são, respectivamente, de 
5000 t para as cinzas e resíduos de cobre e de ligas de cobre da 
posição ex 26.03 da Pauta Aduaneira Comum e de 14000 t para os 
desperdícios e sucata de cobre e de ligas de cobre da posição ex 
74.01 da Pauta Aduaneira Comum.  
 
O nível de aumento progressivo e anual dos contingentes iniciais a 
partir do início do 2.º ano é de 10% no início de cada ano. O 
aumento é acrescido a cada contingente e o aumento seguinte 
calculado sobre o número total obtido.  
 
4 - Se as exportações da Comunidade de um dos produtos referidos 
no n.º 1 forem, durante os anos de 1986 e 1987, inferiores a 90% do 
contingente aberto, as restrições em causa serão abolidas em 1 de 
Janeiro de 1988.  
 
5 - O regime aplicado pela Comunidade em relação a Espanha, tal 
como previsto nos n.os 1 a 4, não será menos favorável do que o 
aplicado em relação a países terceiros.  
 

Artigo 46.º 
 
Em derrogação do disposto no artigo 42.º, os Estados membros 
actuais podem manter até ao fim do período referido no artigo 52.º 
as restrições quantitativas à exportação de sucatas e desperdícios 
(compreendendo os de obras), de ferro fundido, de ferro macio ou de 
aço da posição 73.03 da Pauta Aduaneira Comum que aplicavam em 
relação ao Reino de Espanha antes da data da adesão, desde que 
esse regime não seja mais restritivo do que o aplicado às exportações 
para países terceiros.  
 

Artigo 47.º 
 
1 - Em derrogação do disposto no artigo 42.º, o titular, ou o seu 
substituto legal, de uma patente de um produto químico, 
farmacêutico ou fitossanitário registada num Estado membro numa 



época em que uma patente de produto não podia ser obtida em 
Espanha para esse mesmo produto pode invocar o direito que lhe 
confere tal patente para impedir a importação e a comercialização 
desse produto no ou nos Estados membros actuais em que o produto 
esteja protegido por uma patente, mesmo que o referido produto 
tenha sido comercializado pela primeira vez em Espanha pelo próprio 
titular ou com o seu consentimento.  
 
2 - Este direito pode ser invocado para os produtos referidos no n.º 1 
até 3 anos após a introdução pela Espanha da possibilidade de 
patentear tais produtos.  
 

Artigo 48.º 
 
1 - Sem prejuízo dos n.os 2 e 3 do presente artigo, o Reino de 
Espanha adaptará progressivamente, a partir de 1 de Janeiro de 
1986, os monopólios nacionais de natureza comercial, na acepção do 
n.º 1 do artigo 37.º do Tratado CEE, e tendo em conta, se for caso 
disso, o n.º 2 do artigo 90.º do Tratado CEE, de modo que o mais 
tardar em 31 de Dezembro de 1991 esteja assegurada a exclusão de 
toda e qualquer discriminação entre nacionais dos Estados membros 
quanto às condições de abastecimento e de comercialização.  
 
Os Estados membros actuais assumem obrigações equivalentes em 
relação ao Reino de Espanha.  
 
A Comissão formulará recomendações relativamente às modalidades 
e ao calendário segundo os quais se deve realizar a adaptação, 
entendendo-se que estas modalidades e calendário devem ser os 
mesmos para o Reino de Espanha e para os Estados membros 
actuais.  
 
2 - O Reino de Espanha eliminará a partir de 1 de Janeiro de 1986 
todos os direitos exclusivos de exportação.  
 
3 - No que diz respeito aos produtos incluídos na lista que consta do 
anexo V, os direitos exclusivos de importação serão suprimidos o 
mais tardar em 31 de Dezembro de 1991. A abolição destes direitos 
exclusivos efectuar-se-á pela abertura progressiva, a partir de 1 de 
Janeiro de 1986, de contingentes de importação de produtos 
provenientes dos Estados membros actuais. Os volumes dos 
contingentes para 1986 são indicados na referida lista.  
 



O Reino de Espanha aumentará os volumes dos contingentes nas 
condições indicadas no anexo referido no primeiro parágrafo deste 
número.  
 
Os aumentos expressos em percentagens são acrescidos a cada 
contingente e o aumento seguinte calculado sobre o número total 
obtido.  
 
Os contingentes referidos no primeiro parágrafo são abertos a todos 
os operadores, sem restrição, e os produtos importados no âmbito 
destes contingentes não podem ser submetidos em Espanha a 
direitos exclusivos de comercialização ao nível do comércio por 
grosso; no que diz respeito à venda a retalho de certos produtos 
importados sob contingentes, o escoamento desses produtos para os 
consumidores deve ser assegurado de forma não discriminatória.  
 
4 - O ajustamento do monopólio dos produtos incluídos na lista que 
consta do anexo VI pode não afectar o funcionamento do monopólio 
espanhol do petróleo relativamente a países terceiros. Este monopólio 
pode continuar a determinar a origem e as condições de aquisição de 
uma quota-parte das importações de petróleo bruto, provenientes de 
países terceiros, necessárias para garantir a segurança do 
abastecimento do mercado espanhol, no respeito das disposições do 
Tratado CEE, nomeadamente das relativas à livre circulação 
constantes dos artigos 30.º e 37.º desse Tratado.  
 

Artigo 49.º 
 
Em derrogação do disposto no artigo 42.º, às trocas comerciais de 
certos produtos têxteis entre a Comunidade, na sua composição 
actual, e Espanha será aplicado o regime definido no Protocolo n.º 9.  
 

SECÇÃO III 
Outras disposições 

 
Artigo 50.º 

 
1 - A Comissão determinará, tendo em devida consideração as 
disposições em vigor, designadamente as relativas ao trânsito 
comunitário, os métodos de cooperação administrativa destinados a 
assegurar que as mercadorias que preencham as condições exigidas 
para o efeito beneficiem da eliminação dos direitos aduaneiros e 
encargos de efeito equivalente, bem como das restrições 
quantitativas e medidas de efeito equivalente, prevista no presente 
Acto.  



 
2 - Até 28 de Fevereiro de 1986, inclusive, as disposições do Acordo 
de 1970 entre a Comunidade Económica Europeia e Espanha relativas 
ao regime aduaneiro continuam a aplicar-se às trocas comerciais 
entre a Comunidade, na sua composição actual, e Espanha.  
 
3 - A Comissão determinará as disposições aplicáveis a partir de 1 de 
Março de 1986 às trocas comerciais na Comunidade das mercadorias 
obtidas na Comunidade em cujo fabrico tenham entrado:  
 
- produtos que não tenham sido submetidos aos direitos aduaneiros 
ou encargos de efeito equivalente que lhes eram aplicáveis na 
Comunidade, na sua composição actual, ou em Espanha ou que 
tenham beneficiado de draubaque, total ou parcial, desses direitos ou 
encargos;  
 
- produtos agrícolas que não satisfaçam as condições exigidas para 
serem admitidos à livre circulação na Comunidade, na sua 
composição actual, ou em Espanha.  
 
Ao adoptar estas disposições, a Comissão terá em consideração as 
regras previstas no presente Acto para a eliminação dos direitos 
aduaneiros entre a Comunidade, na sua composição actual, e 
Espanha e para a aplicação progressiva pelo Reino de Espanha da 
Pauta Aduaneira Comum e das disposições em matéria de política 
agrícola comum.  
 

Artigo 51.º 
 
1 - Salvo disposição em contrário do presente Acto, as disposições 
em vigor em matéria de legislação aduaneira relativa às trocas 
comerciais com países terceiros são aplicáveis, nas mesmas 
condições, às trocas comerciais na Comunidade enquanto forem 
cobrados direitos aduaneiros nessas trocas.  
 
Para a determinação do valor aduaneiro nas trocas comerciais na 
Comunidade, bem como nas trocas comerciais com países terceiros, 
até:  
 
- 31 de Dezembro de 1992, para os produtos industriais; e 
 
- 31 de Dezembro de 1995, para os produtos agrícolas; 
 



o território aduaneiro a tomar em consideração é o definido nas 
disposições existentes na Comunidade e no Reino de Espanha em 31 
de Dezembro de 1985.  
 
2 - O Reino de Espanha aplicará a partir de 1 de Março de 1986 a 
nomenclatura da Pauta Aduaneira Comum e a da Pauta Unificada 
CECA nas trocas comerciais na Comunidade.  
 
O Reino de Espanha pode utilizar nessas nomenclaturas as 
subdivisões nacionais existentes à data da adesão que sejam 
indispensáveis para que a eliminação progressiva dos seus direitos 
aduaneiros na Comunidade se efectue nas condições previstas no 
presente Acto.  
 

Artigo 52.º 
 
Durante um período de 3 anos a contar da adesão, o Reino de 
Espanha concluirá a reestruturação da sua indústria siderúrgica nas 
condições definidas no Protocolo n.º 10.  
 
O período acima referido pode ser abreviado e as modalidades 
previstas no referido Protocolo podem ser alteradas pela Comissão, 
após parecer favorável do Conselho, em função:  
 
- do estado de adiantamento dos planos de reestruturação espanhóis, 
tendo em conta os elementos significativos do restabelecimento da 
viabilidade das empresas;  
 
- das medidas siderúrgicas que estiverem em vigor na Comunidade 
após a adesão. Neste caso, o regime aplicável após a adesão aos 
fornecimentos espanhóis à Comunidade, na sua composição actual, 
não deve originar diferenças fundamentais de tratamento entre 
Espanha e os outros Estados membros.  
 

Artigo 53.º 
 
1 - No caso de os montantes compensatórios referidos no artigo 72.º 
serem aplicados nas trocas comerciais entre a Comunidade, na sua 
composição actual, e o Reino de Espanha a um ou mais produtos de 
base considerados como tendo entrado no fabrico de mercadorias que 
são objecto do Regulamento (CEE) n.º 3033/80 do Conselho, de 11 
de Novembro de 1980, que determina o regime de trocas comerciais 
aplicável a certas mercadorias resultantes da transformação de 
produtos agrícolas, aplicam-se as seguintes medidas transitórias:  
 



- um montante compensatório, calculado com base nos montantes 
compensatórios referidos no artigo 72.º e de acordo com as regras 
previstas pelo Regulamento (CEE) n.º 3033/80 para o cálculo do 
elemento móvel aplicável às mercadorias que são objecto deste 
Regulamento, será aplicado à importação pela Comunidade, na sua 
composição actual, das referidas mercadorias provenientes de 
Espanha;  
 
- quando as mercadorias que são objecto do Regulamento (CEE) n.º 
3033/80 forem importadas pela Espanha provenientes de países 
terceiros, o elemento móvel fixado por este Regulamento será 
acrescido ou diminuído, consoante o caso, do montante 
compensatório referido no primeiro travessão;  
 
- um montante compensatório, determinado com base nos montantes 
compensatórios fixados para os produtos de base e de acordo com as 
regras aplicáveis ao cálculo das restituições previstas pelo 
Regulamento (CEE) n.º 3035/80 do Conselho, de 11 de Novembro de 
1980, que estabelece, para certos produtos agrícolas exportados sob 
a forma de mercadorias que não são objecto do anexo II do Tratado, 
as regras gerais relativas à concessão das restituições à exportação e 
os critérios de fixação do seu montante, será aplicado, no caso das 
mercadorias que são objecto deste Regulamento, à exportação destas 
mercadorias para Espanha provenientes da Comunidade, na sua 
composição actual;  
 
- quando os produtos que são objecto do Regulamento (CEE) 
3035/80 forem exportados em Espanha para países terceiros, serão 
submetidos ao montante compensatório referido no terceiro 
travessão.  
 
2 - O direito aduaneiro que constitui o elemento fixo da imposição 
aplicável, à data da adesão, à importação em Espanha das 
mercadorias que são objecto do Regulamento (CEE) n.º 3033/80 será 
determinado deduzindo do direito aduaneiro de base aplicado pelo 
Reino de Espanha aos produtos originários da Comunidade, na sua 
composição actual, um elemento móvel igual ao elemento móvel 
fixado em aplicação do Regulamento (CEE) n.º 3033/80, acrescido ou 
diminuído, consoante o caso, do montante compensatório referido no 
primeiro e no terceiro travessão do n.º 1.  
 
Para os produtos incluídos nas posições da Pauta Aduaneira Comum 
referidas no anexo VII, o elemento fixo será igual aos direitos que 
constam do referido anexo.  
 



A Espanha pode submeter os produtos incluídos no anexo VII, bem 
como as bebidas espirituosas da subposição 22.09, C, da Pauta 
Aduaneira Comum, a uma fiscalização comunitária, durante um 
período transitório de 7 anos, para fins exclusivamente estatísticos. 
Em todo o caso, a importação destes produtos não poderá sofrer 
qualquer atraso resultante da aplicação desta fiscalização estatística.  
 
3 - O direito aduaneiro que constitui o elemento fixo da imposição 
aplicável, à data da adesão, à importação em Espanha das 
mercadorias provenientes de países terceiros que são objecto do 
Regulamento (CEE) n.º 3033/80 será igual ao mais elevado dos 2 
montantes determinados do seguinte modo:  
 
- o montante obtido deduzindo do direito aduaneiro de base aplicado 
pelo Reino de Espanha às importações provenientes de países 
terceiros um elemento móvel igual ao elemento móvel fixado em 
aplicação do Regulamento (CEE) n.º 3033/80, aumentado ou 
diminuído, conforme o caso, do montante compensatório referido no 
primeiro e no terceiro travessão do n.º 1;  
 
- o montante obtido adicionando o elemento fixo aplicável às 
importações em Espanha provenientes da Comunidade, na sua 
composição actual, ao elemento fixo do direito da Pauta Aduaneira 
Comum (ou, em relação a países terceiros que beneficiem do sistema 
comunitário de preferências generalizadas, ao elemento fixo 
preferencial que a Comunidade aplica, se for caso disso, às 
importações provenientes destes países).  
 
4 - Em derrogação ao artigo 30.º, os direitos aduaneiros aplicados 
pelo Reino de Espanha às importações provenientes da Comunidade e 
de países terceiros serão convertidos, à data da adesão, no tipo de 
direito e nas unidades inscritos na Pauta Aduaneira Comum. Esta 
conversão efectuar-se-á com base no valor das mercadorias 
importadas em Espanha no decurso dos 4 últimos trimestres para os 
quais haja informações disponíveis ou, no caso de Espanha não 
importar as mercadorias em causa, com base no valor unitário destas 
mesmas mercadorias importadas na Comunidade, na sua composição 
actual.  
 
5 - Cada elemento fixo aplicado nas trocas entre a Comunidade, na 
sua composição actual, e o Reino de Espanha será eliminado nos 
termos do artigo 31.º  
 
Cada elemento fixo aplicado pelo Reino de Espanha à importação 
proveniente de países terceiros será aproximado do elemento fixo do 



direito da Pauta Aduaneira Comum (ou, se for caso disso, do 
elemento fixo preferencial previsto pelo sistema comunitário de 
preferências generalizadas), nos termos dos artigos 37.º e 40.º  
 
6 - No caso de ser concedida uma redução do elemento móvel do 
direito da Pauta Aduaneira Comum aos países terceiros que 
beneficiem do sistema comunitário de preferências generalizadas, o 
Reino de Espanha aplicará este elemento móvel preferencial a partir 
da data da adesão.  
 

SECÇÃO IV 
Trocas comerciais entre o Reino de Espanha 

 e a República Portuguesa 
 

Artigo 54.º 
 
O Reino de Espanha aplicará, nas suas trocas comerciais com a 
República Portuguesa, os artigos 30.º a 53.º, sem prejuízo das 
condições definidas no Protocolo n.º 3.  
 

CAPÍTULO 2 
A livre circulação de pessoas, de serviços e de capitais 

 
SECÇÃO I 

Os trabalhadores 
 

Artigo 55.º 
 
O artigo 48.º do Tratado CEE só é aplicável, no que respeita à livre 
circulação dos trabalhadores entre Espanha e os outros Estados 
membros, com as restrições constantes das disposições transitórias 
previstas nos artigos 56.º a 59.º do presente Acto.  
 

Artigo 56.º 
 
1 - Os artigos 1.º a 6.º do Regulamento (CEE) n.º 1612/68, relativo à 
livre circulação dos trabalhadores na Comunidade, só são aplicáveis 
em Espanha, em relação aos nacionais dos outros Estados membros, 
e nos outros Estados membros, em relação aos nacionais espanhóis, 
a partir de 1 de Janeiro de 1993.  
 
O Reino de Espanha e os outros Estados membros têm a faculdade de 
manter em vigor até 31 de Dezembro de 1992, respectivamente em 
relação aos nacionais dos outros Estados membros e aos nacionais 
espanhóis, as disposições nacionais ou resultantes de acordos 



bilaterais que sujeitem a autorização prévia a imigração que tenha 
por objectivo o exercício de um trabalho assalariado e ou o acesso a 
um emprego assalariado.  
 
Todavia, o Reino de Espanha e o Grão-Ducado do Luxemburgo têm a 
faculdade de manter em vigor até 31 de Dezembro de 1995 as 
disposições nacionais referidas no parágrafo anterior, 
respectivamente em relação aos nacionais luxemburgueses e aos 
nacionais espanhóis.  
 
2 - A partir de 1 de Janeiro de 1991, o Conselho procederá, com base 
em relatório da Comissão, ao exame do resultado da aplicação das 
medidas derrogatórias referidas no n.º 1.  
 
No final desse exame, o Conselho, deliberando por unanimidade, sob 
proposta da Comissão, pode adoptar, com base em novos dados, 
disposições destinadas a adaptar as referidas medidas.  
 

Artigo 57.º 
 
1 - Até 31 de Dezembro de 1990, o artigo 11.º do Regulamento 
(CEE) n.º 1612/68 é aplicável em Espanha, em relação aos nacionais 
dos outros Estados membros, e nos outros Estados membros, em 
relação aos nacionais espanhóis, nas seguintes condições:  
 
a) Os familiares de um trabalhador referidos no n.º 1, alínea a), do 
artigo 10.º do referido Regulamento, legalmente instalados com ele 
no território de um Estado membro à data da assinatura do presente 
Acto, têm o direito, a partir da adesão, de aceder a toda e qualquer 
actividade assalariada no conjunto do território desse Estado 
membro.  
 
Todavia, o benefício do direito acima referido pode ser limitado aos 
familiares de trabalhadores espanhóis que estejam instalados noutro 
Estado membro numa data anterior definida por força de acordos 
especiais bilaterais concluídos antes da data da assinatura do 
presente Acto e relativos às condições de acesso ao emprego dos 
familiares dos trabalhadores espanhóis após a adesão;  
 
b) Os familiares de um trabalhador referidos no n.º 1, alínea a), do 
artigo 10.º do referido Regulamento, legalmente instalados com ele 
no território de um Estado membro após a data da assinatura do 
presente Acto, têm o direito de aí aceder a toda e qualquer actividade 
assalariada desde que aí residam há, pelo menos, 3 anos. Este 



período de residência será reduzido para 18 meses a partir de 1 de 
Janeiro de 1989.  
 
O disposto no presente número não prejudica as disposições 
nacionais ou resultantes de acordos bilaterais mais favoráveis.  
 
2 - O regime previsto no n.º 1 aplica-se igualmente aos familiares do 
trabalhador independente instalados com ele num Estado membro.  
 

Artigo 58.º 
 
Na medida em que certas disposições da Directiva n.º 68/360/CEE, 
relativa à supressão das restrições à deslocação e permanência dos 
trabalhadores dos Estados membros e suas famílias na Comunidade, 
sejam indissociáveis das do Regulamento (CEE) n.º 1612/68, cuja 
aplicação é adiada por força do artigo 56.º, o Reino de Espanha, por 
um lado, e os outros Estados membros, por outro, têm a faculdade 
de derrogar essas disposições, desde que tal seja necessário à 
aplicação das disposições do artigo 56.º, que derrogam o referido 
Regulamento.  
 

Artigo 59.º 
 
O Reino de Espanha e os outros Estados membros tomarão, com a 
assistência da Comissão, as medidas necessárias para que seja 
extensiva a Espanha, o mais tardar em 1 de Janeiro de 1993, a 
aplicação da Decisão da Comissão de 8 de Dezembro de 1972 
Relativa ao Sistema Uniformizado Estabelecido em Aplicação do 
Artigo 15.º do Regulamento (CEE) n.º 1612/68 do Conselho, sistema 
denominado «SEDOC», e da Decisão da Comissão de 14 de 
Dezembro de 1972 Relativa ao «Esquema Comunitário» para a 
Recolha e Divulgação das Informações Previstas no n.º 3 do Artigo 
14.º do Regulamento (CEE) n.º 1612/68 do Conselho.  
 

Artigo 60.º 
 
1 - Até à entrada em vigor da solução uniforme para todos os Estados 
membros referida no artigo 99.º do Regulamento (CEE) n.º 1408/71, 
relativo à aplicação dos regimes de segurança social aos 
trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não assalariados e 
seus familiares, que se desloquem na Comunidade, e o mais tardar 
até 31 de Dezembro de 1988, os n.os 1 e 3 do artigo 73.º, o n.º 1 do 
artigo 74.º e o n.º 1 do artigo 75.º do Regulamento (CEE) n.º 
1408/71, bem como os artigos 86.º e 88.º do Regulamento (CEE) n.º 
574/72, que fixa as modalidades de aplicação do Regulamento (CEE) 



n.º 1408/71, não são aplicáveis aos trabalhadores espanhóis que 
exerçam uma actividade laboral num Estado membro, com excepção 
de Espanha, cujos familiares residam em Espanha.  
 
O n.º 2 do artigo 73.º, o n.º 2 do artigo 74.º, o n.º 2 do artigo 75.º e 
o n.º 9 do artigo 94.º do Regulamento (CEE) n.º 1408/71, bem como 
os artigos 87.º, 89.º, 98.º e 120.º do Regulamento (CEE) n.º 574/72, 
são aplicáveis, por analogia, a estes trabalhadores.  
 
Todavia, não ficam prejudicadas as disposições da legislação de 
qualquer Estado membro que prevejam serem as prestações 
familiares devidas em relação aos familiares independentemente do 
país em que estes residam.  
 
2 - Não obstante o artigo 6.º do Regulamento (CEE) n.º 1408/71, as 
seguintes disposições das convenções de segurança social continuam 
a ser aplicáveis aos trabalhadores espanhóis durante o período 
referido no n.º 1:  
 
a) Espanha-Bélgica: 
 
- n.os 2 e 3 do artigo 20.º da Convenção Geral de 28 de Novembro 
de 1956; 
 
- artigos 59.º, 60.º e 61.º do Acordo Administrativo de 30 de Julho 
de 1969; 
 
b) Espanha-Alemanha: 
 
- n.º 1, pontos 1 a 4, do artigo 40.º da Convenção de 4 de Dezembro 
de 1973, com a redacção dada pelo artigo 2.º do Acordo 
Complementar de 17 de Dezembro de 1975;  
 
c) Espanha-Itália: 
 
- artigos 25.º e 26.º da Convenção de 30 de Outubro de 1979; 
 
- artigos 31.º e 32.º do Acordo Administrativo de 30 de Outubro de 
1979; 
 
d) Espanha-Luxemburgo: 
 
- artigo 29.º da Convenção de 8 de Maio de 1969, com a redacção 
dada pelo artigo 3.º do Segundo Acordo Complementar de 29 de 
Março de 1978;  



 
- artigo 30.º do Acordo Administrativo de 25 de Maio de 1971; 
 
e) Espanha-Países Baixos: 
 
- n.os 2 e 5 do artigo 37.º da Convenção de 5 de Fevereiro de 1974; 
 
- artigos 46.º e 47.º do Acordo Administrativo de 5 de Fevereiro de 
1974; 
 
Espanha-Portugal: 
 
- artigos 23.º e 24.º da Convenção Geral de 11 de Junho de 1969; 
 
- artigos 45.º e 46.º do Acordo Administrativo de 22 de Maio de 
1970; 
 
g) Espanha-Reino Unido: 
 
- artigo 22.º da Convenção de 13 de Setembro de 1974; 
 
- artigo 17.º do Acordo de 30 de Outubro de 1974. 
 

SECÇÃO II 
Os movimentos de capitais 

 
Artigo 61.º 

 
1 - O Reino de Espanha pode adiar, nas condições e nos prazos 
indicados nos artigos 62.º a 66.º, a liberalização dos movimentos de 
capitais enumerados nas listas A e B da Primeira Directiva do 
Conselho de 11 de Maio de 1960 para a execução do artigo 67.º do 
Tratado CEE e da Segunda Directiva do Conselho de 18 de Dezembro 
de 1962, que completa e altera a Primeira Directiva para a execução 
do artigo 67.º do Tratado CEE.  
 
2 - As autoridades espanholas e a Comissão procederão, em tempo 
útil, a consultas adequadas sobre as modalidades de aplicação das 
medidas de liberalização e de flexibilização cuja execução possa ser 
adiada por força das disposições seguintes.  
 

Artigo 62.º 
 
O Reino de Espanha pode adiar: 
 



a) Até 31 de Dezembro de 1988 a liberalização dos investimentos 
directos efectuados por residentes em Espanha nas empresas dos 
outros Estados membros que tenham por objectivo a aquisição e a 
propriedade de títulos de valores;  
 
b) Até 31 de Dezembro de 1990 a liberalização dos investimentos 
directos efectuados por residentes em Espanha nas empresas dos 
outros Estados membros que tenham por objectivo a aquisição, posse 
ou exploração de bens imobiliários.  
 

Artigo 63.º 
 
O Reino de Espanha pode adiar até 31 de Dezembro de 1990 a 
liberalização dos investimentos imobiliários nos outros Estados 
membros efectuados por residentes em Espanha, na medida em que 
estes investimentos não se relacionem com a emigração no âmbito 
da livre circulação dos trabalhadores ou do direito de 
estabelecimento.  
 

Artigo 64.º 
 
O Reino de Espanha pode adiar até 31 de Dezembro de 1988 a 
liberalização das aquisições nos outros Estados membros por 
residentes em Espanha de títulos estrangeiros negociados em bolsa.  
 
Todavia, a liberalização das aquisições: 
 
- destes títulos pelas companhias de seguros, pelos bancos de 
depósitos e pelos bancos industriais até ao limite de 10% do 
acréscimo dos seus recursos próprios;  
 
- destes títulos pelos fundos e sociedades de investimentos 
mobiliários nas condições previstas pelas disposições nacionais que 
regulam tais fundos e sociedades;  
 
- de valores de rendimento fixo emitidos pelas Comunidades 
Europeias e pelo Banco Europeu de Investimento;  
 
efectivar-se-á a partir da adesão. 
 

Artigo 65.º 
 
O Reino de Espanha efectuará, se as circunstâncias o permitirem, a 
liberalização dos movimentos de capitais prevista nos artigos 62.º, 
63.º e 64.º antes do termo dos prazos fixados nesses artigos.  



 
Artigo 66.º 

 
Para aplicação das disposições da presente secção, a Comissão pode 
proceder à consulta do Comité Monetário e submeter ao Conselho 
todas as propostas úteis.  
 

CAPÍTULO 3 
Agricultura 

 
SECÇÃO 1 

Disposições gerais 
 

Artigo 67.º 
 
1 - O presente capítulo diz respeito aos produtos agrícolas, com 
excepção dos produtos que são objecto do Regulamento (CEE) n.º 
3796/81, que estabelece a organização comum de mercado no sector 
dos produtos da pesca.  
 
2 - Salvo disposição em contrário do presente capítulo, as regras 
previstas no presente Acto são aplicáveis aos produtos agrícolas 
referidos no n.º 1.  
 
3 - Sem prejuízo das disposições especiais do presente capítulo que 
prevejam datas diferentes ou prazos mais curtos, a aplicação das 
medidas transitárias em relação aos produtos agrícolas referidos no 
n.º 1 termina no final do ano de 1995.  
 

SUBSECÇÃO 1 
Aproximação e compensação dos preços 

 
Artigo 68.º 

 
Até à 1.ª das aproximações de preços referidas no artigo 70.º, os 
preços a aplicar em Espanha serão fixados, de acordo com as regras 
previstas na organização comum de mercado do sector em causa, a 
um nível que corresponda ao dos preços fixados em Espanha sob o 
regime nacional anterior durante um período representativo a 
determinar para cada produto.  
 
Se para um determinado produto não existir definição do preço 
espanhol, o preço a aplicar em Espanha será fixado em função dos 
preços efectivamente verificados nos mercados espanhóis durante um 
período representativo a determinar.  



 
Todavia, se não existirem dados sobre preços respeitantes a certos 
produtos no mercado espanhol, o preço a aplicar em Espanha será 
calculado a partir dos preços existentes na Comunidade, na sua 
composição actual, para os produtos ou grupos de produtos similares 
ou com os quais entrem em concorrência.  
 

Artigo 69.º 
 
1 - No caso de, à data da adesão, se verificar que a diferença entre o 
nível de preço para um produto em Espanha e o do preço comum é 
mínima, o preço comum pode ser aplicado em Espanha para o 
produto em causa.  
 
2 - A diferença referida no n.º 1 é considerada mínima quando for 
inferior ou igual a 3% do preço comum.  
 

Artigo 70.º 
 
1 - Se da aplicação do artigo 68.º resultar, em Espanha, um nível de 
preços diferente do dos preços comuns, os preços para os quais na 
secção II se remete para o presente artigo serão aproximados, sem 
prejuízo do disposto no n.º 4, dos preços comuns, anualmente, no 
início da campanha de comercialização, nos termos dos n.os 2 e 3.  
 
2 - Se, em relação a um produto, o preço em Espanha for inferior ao 
preço comum, a aproximação será efectuada em 7 fases, sendo o 
preço em Espanha majorado, aquando das 6 primeiras aproximações, 
sucessivamente de um sétimo, um sexto, um quinto, um quarto, um 
terço e metade da diferença existente entre o nível de preços nesse 
Estado membro e o nível dos preços comuns aplicáveis antes de cada 
aproximação; o preço resultante deste cálculo será aumentado ou 
diminuído proporcionalmente ao aumento ou à diminuição eventual 
do preço comum para a campanha seguinte; aquando da 7.ª 
aproximação, aplicar-se-á em Espanha o preço comum.  
 
3 - a) No caso de, para um produto, o preço em Espanha ser superior 
ao preço comum, o preço neste Estado membro será mantido ao 
nível resultante da aplicação do artigo 68.º, resultando a 
aproximação da evolução dos preços comuns durante 7 anos 
seguintes à adesão.  
 
Todavia, o preço em Espanha será adaptado na medida do necessário 
para evitar um aumento da diferença entre este preço e o preço 
comum.  



 
Além disso, se os preços espanhóis, expressos em ECUs, fixados sob 
o regime nacional anterior para a campanha de 1985-1986 
conduzirem a que seja excedida a diferença existente para a 
campanha de 1984-1985 entre os preços espanhóis e os preços 
comuns, o preço em Espanha resultante da aplicação dos dois 
parágrafos anteriores será diminuído de um montante a determinar, 
equivalente a uma parte do excedente, de forma que este seja 
totalmente reabsorvido durante as 7 primeiras campanhas de 
comercialização seguintes à adesão.  
 
Sem prejuízo do disposto na alínea b) seguinte, o preço comum será 
aplicado aquando da 7.ª aproximação.  
 
b) No caso de, para um produto, o preço em Espanha ser 
sensivelmente mais elevado que o preço comum, o Conselho 
procederá, no final do 4.º ano seguinte à adesão, a uma análise da 
evolução da aproximação dos preços, com base em parecer da 
Comissão, acompanhado, se for caso disso, de propostas adequadas.  
 
O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão e após consulta da Assembleia, pode, designadamente, 
prorrogar o período de aproximação dos preços, dentro do limite de 
duração máxima do período de aplicação das medidas transitórias, 
bem como decidir sobre outros métodos de aproximação acelerada 
dos preços.  
 
4 - A fim de assegurar o funcionamento harmonioso do processo de 
integração, pode ser decidido que, em derrogação do disposto no n.º 
2, o preço de um ou de vários produtos para Espanha se afaste, 
durante uma campanha, dos preços resultantes da aplicação desse 
número.  
 
Esta diferença não pode exceder 10% do montante da modificação de 
preços a efectuar.  
 
Neste caso, o nível de preços para a campanha seguinte é o que teria 
resultado da aplicação do n.º 2 se a diferença não tivesse sido 
decidida. Todavia, para esta campanha pode ser decidida uma nova 
diferença em relação a esse nível, nos termos do primeiro e do 
segundo parágrafos.  
 
A derrogação prevista no primeiro parágrafo não se aplica à última 
aproximação referida no n.º 2.  
 



Artigo 71.º 
 
Se, à data da adesão ou durante o período de aplicação das medidas 
transitórias, o preço no mercado mundial para um produto 
determinado exceder o preço comum, pode ser aplicado em Espanha 
o preço comum para o produto em causa, excepto se o preço 
aplicado em Espanha for superior ao preço comum.  
 

Artigo 72.º 
 
As diferenças nos níveis dos preços em relação aos quais na secção II 
se remete para o presente artigo serão compensadas do seguinte 
modo:  
 
1 - Para os produtos cujos preços sejam fixados nos termos dos 
artigos 68.º e 70.º, os montantes compensatórios aplicáveis nas 
trocas comerciais entre a Comunidade, na sua composição actual, e 
Espanha e entre Espanha e países terceiros serão iguais à diferença 
existente entre os preços fixados para Espanha e os preços comuns.  
 
Contudo, o montante compensatório estabelecido nos termos das 
regras acima referidas será, se for caso disso, corrigido para ter 
igualmente em conta a incidência das ajudas nacionais que o Reino 
de Espanha está autorizado a manter por força do artigo 80.º  
 
2 - Não será fixado qualquer montante compensatório se da aplicação 
do n.º 1 resultar um montante mínimo.  
 
3 - a) Nas trocas comerciais entre Espanha e a Comunidade, na sua 
composição actual, os montantes compensatórios serão cobrados 
pelo Estado importador ou concedidos pelo Estado exportador.  
 
b) Nas trocas comerciais entre Espanha e países terceiros, os direitos 
niveladores ou outras imposições à importação aplicados no âmbito 
da política agrícola comum, bem como, salvo derrogação expressa, as 
restituições à exportação, serão, conforme o caso, diminuídos ou 
aumentados dos montantes compensatórios aplicáveis nas trocas 
comerciais com a Comunidade, na sua composição actual.  
 
Todavia, os direitos aduaneiros não podem ser diminuídos do 
montante compensatório.  
 
4 - Para os produtos em relação aos quais o direito da Pauta 
Aduaneira Comum se encontre consolidado no âmbito do Acordo 



Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio tomar-se-á em conta essa 
consolidação.  
 
5 - O montante compensatório cobrado ou concedido por um Estado 
membro nos termos do n.º 1 não pode ser superior ao montante total 
cobrado por esse mesmo Estado membro nas importações 
provenientes dos países terceiros que beneficiam da cláusula da 
nação mais favorecida.  
 
O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão, pode derrogar esta regra, nomeadamente para evitar 
desvios de tráfego e distorções de concorrência.  
 
6 - O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão, pode derrogar, na medida necessária ao bom 
funcionamento da política agrícola comum, o disposto no primeiro 
parágrafo do artigo 53.º em relação aos produtos a que se aplicam 
montantes compensatórios.  
 

Artigo 73.º 
 
Quando, em relação a um produto, o preço no mercado mundial for 
superior ao preço tomado em consideração para o cálculo da 
imposição à importação instituída no âmbito da política agrícola 
comum, diminuído do montante compensatório que é deduzido da 
imposição à importação, nos termos do artigo 72.º, ou quando a 
restituição à exportação para países terceiros for inferior ao montante 
compensatório, ou ainda se não for aplicável qualquer restituição, 
podem ser tomadas as medidas adequadas para assegurar o bom 
funcionamento das organizações comuns de mercado.  
 

Artigo 74.º 
 
1 - Os montantes compensatórios concedidos serão financiados pela 
Comunidade através do Fundo Europeu de Orientação e Garantia 
Agrícola, Secção Garantia.  
 
2 - As despesas a efectuar pelo Reino de Espanha em matéria de 
intervenção no seu mercado interno e de concessão de restituições 
ou subvenções à exportação para países terceiros e para os outros 
Estados membros continuarão a ser despesas nacionais até 31 de 
Dezembro de 1989 em relação aos produtos que são objecto do 
Regulamento (CEE) n.º 1035/72, que estabelece a organização 
comum de mercado no sector das frutas e produtos hortícolas.  
 



Todavia, a Comunidade participará no financiamento das operações 
de intervenção realizadas pelo Reino de Espanha durante a fase de 
verificação de convergência aplicável a esses produtos nas condições 
previstas no artigo 133.º  
 
A partir da 2.ª fase, as despesas em matéria de intervenção no 
mercado interno espanhol e de concessão de restituições à 
exportação para países terceiros serão financiadas pela Comunidade 
através do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola, Secção 
Garantia.  
 

SUBSECÇÃO 2 
Livre circulação e união aduaneira 

 
Artigo 75.º 

 
Aos produtos provenientes de países terceiros cuja importação na 
Comunidade, na sua composição actual, esteja sujeita à aplicação de 
direitos aduaneiros são aplicáveis as disposições seguintes:  
 
1 - Sem prejuízo dos n.os 4 e 5, os direitos aduaneiros de importação 
serão progressivamente suprimidos entre a Comunidade, na sua 
composição actual, e Espanha de acordo com o calendário seguinte:  
 
- em 1 de Março de 1986 cada direito será reduzido para 87,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 cada direito será reduzido para 75% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 cada direito será reduzido para 62,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 cada direito será reduzido para 50% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 cada direito será reduzido para 37,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 cada direito será reduzido para 25% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 cada direito será reduzido para 12,5% do 
direito de base;  
 



- em 1 de Janeiro de 1993 serão suprimidos todos os direitos. 
 
Todavia: 
 
a) Em relação aos produtos que são objecto do Regulamento (CEE) 
n.º 1035/72, o desarmamento pautal será efectuado durante um 
período transitório de 10 anos nos seguintes termos:  
 
- em relação aos produtos para os quais é fixado um preço de 
referência, os direitos serão progressivamente suprimidos em 11 
fracções anuais de acordo com o calendário seguinte:  
 
- em 1 de Março de 1986: 10%; 
 
- em 1 de Janeiro de 1987: 10%; 
 
- em 1 de Janeiro de 1988: 10%; 
 
- em 1 de Janeiro de 1989: 10%; 
 
- em 1 de Janeiro de 1990: 25%; 
 
- em 1 de Janeiro de 1991: 15%; 
 
- em 1 de Janeiro de 1992: 4%; 
 
- em 1 de Janeiro de 1993: 4%; 
 
- em 1 de Janeiro de 1994: 4%; 
 
- em 1 de Janeiro de 1995: 4%; 
 
- em 1 de Janeiro de 1996: 4%; 
 
- em relação aos outros produtos, os direitos aduaneiros serão 
progressivamente suprimidos de acordo com o calendário seguinte:  
 
- em 1 de Março de 1986 cada direito será reduzido para 90,9% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 cada direito será reduzido para 81,8% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 cada direito será reduzido para 72,7% do 
direito de base;  



 
- em 1 de Janeiro de 1989 cada direito será reduzido para 63,6% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 cada direito será reduzido para 54,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 cada direito será reduzido para 45,4% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 cada direito será reduzido para 36,3% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1993 cada direito será reduzido para 27,2% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1994 cada direito será reduzido para 18,1% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1995 cada direito será reduzido para 9% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1996 serão suprimidos todos os direitos; 
 
b) Em relação aos produtos que são objecto do Regulamento (CEE) 
n.º 805/68, relativo à organização comum de mercado no sector da 
carne de bovino, os direitos de base serão progressivamente 
suprimidos em 8 fases de 12,5% no início de cada uma das 8 
campanhas de comercialização após a adesão;  
 
c) Relativamente às sementes e frutos oleaginosos da posição 12.01, 
B, da Pauta Aduaneira Comum, bem como aos produtos das posições 
12.02 e 23.04, B, da Pauta Aduaneira Comum, os direitos de 
importação serão progressivamente suprimidos entre a Comunidade, 
na sua composição actual, e Espanha de acordo com o calendário 
seguinte:  
 
- em 1 de Março de 1986 cada direito será reduzido para 90,9% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 cada direito será reduzido para 81,8% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 cada direito será reduzido para 72,7% do 
direito de base;  



 
- em 1 de Janeiro de 1989 cada direito será reduzido para 63,6% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 cada direito será reduzido para 54,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 cada direito será reduzido para 45,4% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 cada direito será reduzido para 36,3% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1993 cada direito será reduzido para 27,2% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1994 cada direito será reduzido para 18,1% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1995 cada direito será reduzido para 9% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1996 serão suprimidos todos os direitos; 
 
d) Relativamente aos produtos referidos no n.º 2, alínea b), do artigo 
1.º do Regulamento n.º 133/66/CEE, com exclusão dos das posições 
12.02 e 23.04, B, da Pauta Aduaneira Comum, a Comunidade, na sua 
composição actual, e o Reino de Espanha aplicarão sem alteração os 
respectivos direitos de base e encargos de efeito equivalente durante 
o período de aplicação em Espanha de certos mecanismos de controle 
referidos no artigo 94.º  
 
No termo deste período, os encargos de efeito equivalente a direitos 
aduaneiros serão integralmente suprimidos e os direitos aduaneiros 
serão progressivamente suprimidos de acordo com o calendário 
seguinte:  
 
- Em 1 de Janeiro de 1991 cada direito será reduzido para 83,3% do 
direito de base;  
 
- Em 1 de Janeiro de 1992 cada direito será reduzido para 66,6% do 
direito de base;  
 
- Em 1 de Janeiro de 1993 cada direito será reduzido para 49,9% do 
direito de base;  



 
- Em 1 de Janeiro de 1994 cada direito será reduzido para 33,2% do 
direito de base;  
 
- Em 1 de Janeiro de 1995 cada direito será reduzido para 16,5% do 
direito de base;  
 
- Em 1 de Janeiro de 1996 serão suprimidos todos os direitos. 
 
2 - Sem prejuízo dos n.os 4 e 5, para efeitos da aplicação pelo Reino 
de Espanha da Pauta Aduaneira Comum aplicam-se as disposições 
seguintes:  
 
a) Em relação aos seguintes produtos: 
 
- produtos que são objecto do Regulamento (CEE) n.º 805/68; 
 
- produtos que são objecto do Regulamento (CEE) n.º 1035/72 e para 
os quais seja fixado um preço de referência relativamente a toda ou 
parte da campanha de comercialização;  
 
- produtos que são objecto do Regulamento (CEE) n.º 337/79, que 
estabelece a organização comum do mercado vitivinícola e para os 
quais seja fixado um preço de referência;  
 
o Reino de Espanha aplicará integralmente a partir de 1 de Março de 
1986 os direitos da Pauta Aduaneira Comum;  
 
b) Em relação às sementes e frutos oleaginosos da posição 12.01, B, 
da Pauta Aduaneira Comum, bem como a todos os produtos das 
posições 12.02 e 23.04, B, da Pauta Aduaneira Comum, para efeitos 
da progressiva introdução da Pauta Aduaneira Comum, o Reino de 
Espanha alterará a sua pauta aplicável a países terceiros nos 
seguintes termos:  
 
aa) Para as posições pautais em que os direitos de base não se 
afastem em mais de 15% dos direitos da Pauta Aduaneira Comum 
aplicar-se-ão estes últimos direitos;  
 
bb) Nos restantes casos, o Reino de Espanha aplicará um direito que 
reduza a diferença entre o direito de base e o direito da Pauta 
Aduaneira Comum de acordo com o calendário seguinte:  
 
- em 1 de Março de 1986 a diferença será reduzida para 90,9% da 
diferença inicial;  



 
- em 1 de Janeiro de 1987 a diferença será reduzida para 81,8% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 a diferença será reduzida para 72,7% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 a diferença será reduzida para 63,6% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 a diferença será reduzida para 54,5% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 a diferença será reduzida para 45,4% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 a diferença será reduzida para 36,3% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1993 a diferença será reduzida para 27,2% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1994 a diferença será reduzida para 18,1% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1995 a diferença será reduzida para 9% da 
diferença inicial.  
 
O Reino de Espanha aplicará integralmente a Pauta Aduaneira 
Comum a partir de 1 de Janeiro de 1996;  
 
c) Relativamente aos produtos referidos no n.º 2, alínea b), do artigo 
1.º do Regulamento n.º 133/66/CEE, com exclusão dos das posições 
12.02 e 23.04, B, da Pauta Aduaneira Comum, o Reino de Espanha 
aplicará sem alteração os seus direitos de base e encargos de efeito 
equivalente durante o período de aplicação em Espanha de certos 
mecanismos de controle referidos no artigo 94.º  
 
No termo deste período, o Reino de Espanha suprimirá integralmente 
os encargos de efeito equivalente a direitos aduaneiros e alterará a 
sua pauta aplicável a países terceiros nos seguintes termos:  
 
aa) Para as posições pautais em que os direitos de base não se 
afastem em mais de 15% dos direitos da Pauta Aduaneira Comum 
aplicar-se-ão estes últimos direitos;  



 
bb) Nos restantes casos, o Reino de Espanha reduzirá a diferença 
entre o direito de base e o direito de Pauta Aduaneira Comum de 
acordo com o calendário seguinte:  
 
- Em 1 de Janeiro de 1991 a diferença será reduzida para 83,3% da 
diferença inicial;  
 
- Em 1 de Janeiro de 1992 a diferença será reduzida para 66,6% da 
diferença inicial;  
 
- Em 1 de Janeiro de 1993 a diferença será reduzida para 49,9% da 
diferença inicial;  
 
- Em 1 de Janeiro de 1994 a diferença será reduzida para 33,2% da 
diferença inicial;  
 
- Em 1 de Janeiro de 1995 a diferença será reduzida para 16,5% da 
diferença inicial;  
 
O Reino de Espanha aplicará integralmente a Pauta Aduaneira 
Comum a partir de 1 de Janeiro de 1996;  
 
d) Em relação aos outros produtos: 
 
aa) O direito da Pauta Aduaneira Comum será aplicado integralmente 
pelo Reino de Espanha a partir de 1 de Março de 1986 se os seus 
direitos de base forem inferiores ou iguais aos da Pauta Aduaneira 
Comum, com excepção:  
 
- do mel natural da posição 04.06 da Pauta Aduaneira Comum e dos 
tabacos não manipulados ou manipulados e dos desperdícios de 
tabaco da posição 24.01 da Pauta Aduaneira Comum, para os quais o 
Reino de Espanha reduzirá a diferença entre o direito de base e o 
direito da Pauta Aduaneira Comum em 8 movimentos de 12,5%, 
ocorrendo cada um deles em 1 de Março de 1986 e 1 de Janeiro dos 
anos de 1987 a 1993;  
 
- do cacau inteiro ou partido, em bruto ou torrado, da posição 18.01 
da Pauta Aduaneira Comum e do café não torrado e não descafeinado 
da posição 09.01, A, I, a), da Pauta Aduaneira Comum, para os quais 
o Reino de Espanha reduzirá a diferença entre o direito de base e o 
direito da Pauta Aduaneira Comum de acordo com o calendário 
seguinte:  
 



- em 1 de Março de 1986 a diferença será reduzida para 83,3% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 a diferença será reduzida para 66,6% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 a diferença será reduzida para 49,9% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 a diferença será reduzida para 33,2% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 a diferença será reduzida para 16,5% da 
diferença inicial.  
 
O Reino de Espanha aplicará integralmente a Pauta Aduaneira 
Comum a partir de 1 de Janeiro de 1991;  
 
bb) Se os direitos de base espanhóis forem superiores aos direitos da 
Pauta Aduaneira Comum, o Reino de Espanha alterará a sua pauta 
aplicável a países terceiros nos seguintes termos:  
 
i) Para as posições pautais em que os direitos de base não se afastem 
em mais de 15% dos direitos da Pauta Aduaneira Comum aplicar-se-
ão estes últimos direitos;  
 
ii) Nos restantes casos, o Reino de Espanha aplicará um direito que 
reduza a diferença entre os direitos de base e os direitos da Pauta 
Aduaneira Comum em 7 fracções iguais a 12,5% nas seguintes 
datas:  
 
- 1 de Março de 1986; 
 
- 1 de Janeiro de 1987; 
 
- 1 de Janeiro de 1988; 
 
- 1 de Janeiro de 1989; 
 
- 1 de Janeiro de 1990; 
 
- 1 de Janeiro de 1991; 
 
- 1 de Janeiro de 1992. 
 



O Reino de Espanha aplicará integralmente a Pauta Aduaneira 
Comum a partir de 1 de Janeiro de 1993.  
 
3 - Para efeitos dos n.os 1 e 2, o direito de base é o definido no 
artigo 30.º 
 
Todavia: 
 
- em relação aos produtos referidos no anexo VIII, o direito de base é 
o que dele consta em frente de cada um deles;  
 
- em relação às sementes e frutos oleaginosos da posição 12.01, B, 
da Pauta Aduaneira Comum, bem como aos produtos das posições 
12.02 e 23.04, B, da Pauta Aduaneira Comum sujeitos sob o regime 
nacional anterior à cobrança, na importação em Espanha, de direitos 
ditos «reguladores» ou «compensadores variáveis», o direito de base 
será fixado a um nível a determinar, nos termos do artigo 91.º, 
representativo da campanha de 1984-1985.  
 
4 - Em relação aos produtos submetidos a uma organização comum 
de mercado pode ser decidido, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 38.º do Regulamento n.º 136/66/CEE ou, conforme 
o caso, nos artigos correspondentes dos outros regulamentos que 
estabelecem uma organização comum dos mercados agrícolas, que:  
 
a) O Reino de Espanha, a seu pedido, proceda: 
 
- à supressão dos direitos aduaneiros referidos no n.º 1 ou à 
aproximação dos direitos aduaneiros aplicáveis aos produtos que não 
sejam os referidos no n.º 2, alínea a), mais rapidamente do que nele 
se encontra previsto;  
 
- à supressão, total ou parcial, dos direitos aduaneiros referidos no 
n.º 1, aplicáveis aos produtos importados provenientes dos Estados 
membros actuais;  
 
- à suspensão, total ou parcial, dos direitos aduaneiros aplicáveis aos 
produtos importados provenientes de países terceiros, em relação aos 
produtos que não sejam os referidos no n.º 2, alínea a);  
 
b) A Comunidade, na sua composição actual, proceda: 
 
- à supressão dos direitos aduaneiros referidos no n.º 1 mais 
rapidamente do que nele se encontra previsto;  
 



- à suspensão, total ou parcial, dos direitos aduaneiros referidos no 
n.º 1, aplicáveis aos produtos importados provenientes de Espanha.  
 
Para os produtos que não estão submetidos a uma organização 
comum de mercado: 
 
a) Não se requer qualquer decisão para que o Reino de Espanha 
proceda à aplicação das medidas referidas na alínea a), primeiro 
parágrafo, primeiro e segundo travessões; o Reino de Espanha 
informará os outros Estados membros e a Comissão sobre as 
medidas tomadas;  
 
b) A Comissão pode suspender, total ou parcialmente, os direitos 
aduaneiros aplicáveis aos produtos importados provenientes de 
Espanha.  
 
Os direitos aduaneiros resultantes de uma aproximação acelerada ou 
suspensos não podem ser inferiores aos aplicados à importação dos 
mesmos produtos provenientes dos outros Estados membros.  
 
5 - Em caso de dificuldades especiais no mercado dos produtos das 
posições 15.17, B, II, e 23.04, B, da Pauta Aduaneira Comum, o 
Reino de Espanha pode ser autorizado, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 38.º do Regulamento n.º 
136/66/CEE, a:  
 
a) Adiar a redução, a efectuar por força do n.º 1, alínea c), dos 
direitos de importação da Comunidade, na sua composição actual;  
 
b) Adiar a redução, a efectuar por força do n.º 2, alínea b), da 
diferença existente entre os seus direitos de base e o direito da Pauta 
Aduaneira Comum;  
 
c) Aumentar, durante o prazo estritamente necessário para eliminar 
as dificuldades encontradas, os direitos de importação acima 
referidos nas alíneas a) e b).  
 

Artigo 76.º 
 
1 - Nas trocas comerciais entre Espanha e outros Estados membros e 
entre Espanha e países terceiros, o regime aplicável na Comunidade, 
na sua composição actual, em matéria de direitos aduaneiros e 
encargos de efeito equivalente e de restrições quantitativas e 
medidas de efeito equivalente aplica-se em Espanha a partir de 1 de 
Março de 1986, sem prejuízo de disposições em contrário do presente 



capítulo para os produtos submetidos, à data da adesão, a uma 
organização comum de mercado.  
 
2 - Em relação aos produtos que não estejam submetidos em 1 de 
Março de 1986 a uma organização comum de mercado, as 
disposições do título II da quarta parte respeitantes à eliminação dos 
encargos de efeito equivalente a direitos aduaneiros e à supressão 
progressiva das restrições quantitativas e medidas de efeito 
equivalente não se aplicam a esses encargos, restrições e medidas, 
quando estes façam parte integrante de uma organização nacional de 
mercado em Espanha ou noutro Estado membro à data da adesão.  
 
O disposto no parágrafo anterior só é aplicável até à entrada em 
funcionamento da organização comum de mercado para esses 
produtos, e o mais tardar até 31 de Dezembro de 1995, e apenas 
quando tal seja estritamente necessário para assegurar a 
manutenção da organização nacional.  
 
3 - O Reino de Espanha aplicará a partir de 1 de Março de 1986 a 
nomenclatura da Pauta Aduaneira Comum.  
 
O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão, pode autorizar o Reino de Espanha a utilizar nesta 
nomenclatura as subdivisões nacionais existentes que sejam 
indispensáveis para que a aproximação progressiva à Pauta 
Aduaneira Comum ou a supressão dos direitos na Comunidade se 
efectuem nos termos do presente Acto, deste que daí não resultem 
dificuldades na aplicação da regulamentação comunitária, em especial 
no funcionamento da organização comum de mercado e dos 
mecanismos transitórios previstos no presente capítulo.  
 

Artigo 77.º 
 
Sem prejuízo do disposto no artigo 94.º, o Reino de Espanha pode 
manter, em termos a determinar, restrições quantitativas às 
importações provenientes de países terceiros.  
 
a) Para os seguintes produtos, até 31 de Dezembro de 1989: 
 
(ver documento original) 
 
b) Para os produtos referidos no artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 
2795/75, bem como para os seguintes produtos até 31 de Dezembro 
de 1995:  
 



(ver documento original) 
 
c) Para os produtos submetidos ao mecanismo complementar 
aplicável às importações em Espanha provenientes da Comunidade, 
na sua composição actual, referido no artigo 81.º, que não sejam os 
que são objecto do Regulamento (CEE) n.º 1035/72.  
 

Artigo 78.º 
 
1 - O elemento destinado a assegurar a protecção da indústria 
transformadora utilizado no cálculo da imposição sobre as 
importações provenientes de países terceiros para os produtos 
submetidos à organização comum de mercado nos sectores dos 
cereais e do arroz será cobrado nas importações na Comunidade, na 
sua composição actual, provenientes de Espanha.  
 
2 - Em relação às importações em Espanha, o montante deste 
elemento será determinado separando da protecção aplicada em 1 de 
Janeiro de 1985 o elemento ou os elementos destinados a assegurar 
a protecção da indústria transformadora; todavia, esse montante não 
pode exceder o nível do elemento de protecção comunitária fixado 
para o mesmo produto. Se especiais dificuldades de quantificação não 
permitirem a determinação do elemento de protecção aplicável em 
Espanha, este Estado membro aplicará de imediato o elemento de 
protecção comunitária.  
 
Estes elementos serão cobrados nas importações provenientes dos 
outros Estados membros; substituirão, no que diz respeito à 
imposição sobre as importações provenientes de países terceiros, o 
elemento de protecção comunitária.  
 
3 - O disposto no artigo 75.º é aplicável ao elemento referido nos 
n.os 1 e 2, considerando-se este como elemento de base. Todavia, as 
reduções ou aproximações em causa efectuar-se-ão em 8 fases de 
12,5% no início de cada uma das 8 campanhas de comercialização 
seguintes à adesão fixadas para o produto de base em questão.  
 

SUBSECÇÃO 3 
Ajudas 

 
Artigo 79.º 

 
1 - O disposto no presente artigo aplica-se às ajudas, prémios ou 
outros montantes análogos instituídos no âmbito da política agrícola 
comum para os quais, na secção 2, se remete para o presente artigo.  



 
2 - Para efeitos de aplicação das ajudas comunitárias em Espanha, 
aplicam-se as seguintes disposições:  
 
a) O nível da ajuda comunitária a conceder para um produto 
determinado em Espanha, a partir de 1 de Março de 1986, será igual 
a um montante definido com base nas ajudas concedidas pelo Reino 
de Espanha, durante um período representativo a determinar, sob o 
regime nacional anterior.  
 
Todavia, este montante não pode exceder o montante da ajuda 
concedida, em 1 de Março de 1986, na comunidade, na sua 
composição actual.  
 
Se não era concedida qualquer ajuda semelhante sob o regime 
nacional anterior, e sem prejuízo das disposições seguintes, não será 
concedida qualquer ajuda em Espanha em 1 de Março de 1986;  
 
b) No início da 1.ª campanha de comercialização ou, na sua falta, do 
1.º período de aplicação da ajuda seguinte à adesão:  
 
- ou a ajuda comunitária é introduzida em Espanha a um nível que 
represente um sétimo do montante da ajuda comunitária aplicável 
para a campanha ou período seguinte;  
 
- ou o nível da ajuda comunitária em Espanha é aproximado, no caso 
de existir uma diferença, do nível de ajuda aplicável na Comunidade, 
na sua composição actual, para a campanha ou período seguinte, de 
um sétimo da diferença existente entre estas duas ajudas;  
 
c) No início das campanhas ou períodos de aplicação seguintes, o 
nível da ajuda comunitária em Espanha será aproximado do nível da 
ajuda aplicável na Comunidade, na sua composição actual, para a 
campanha ou período seguinte, sucessivamente de um sexto, um 
quinto, um quarto, um terço e metade da diferença existente entre 
estas duas ajudas;  
 
d) O nível da ajuda comunitária será integralmente aplicado em 
Espanha no início da 7.ª campanha de comercialização ou do 7.º 
período de aplicação da ajuda posterior à adesão.  
 

Artigo 80.º 
 
1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 79.º, o Reino de Espanha fica 
autorizado a manter as ajudas nacionais cuja supressão provocasse 



graves consequências ao nível dos preços, tanto à produção, como ao 
consumo. Todavia, essas ajudas só podem ser mantidas a título 
transitório e, em princípio, degressivo, o mais tardar até ao termo do 
período de aplicação das medidas transitórias.  
 
2 - O Conselho, deliberando nas condições previstas no artigo 91.º, 
adoptará as medidas necessárias à aplicação do disposto no presente 
artigo. Estas medidas incluem, nomeadamente, a lista e a descrição 
exacta das ajudas referidas no n.º 1, os seus montantes e o 
calendário de supressão, a eventual escala de degressividade, bem 
como as regras necessárias ao bom funcionamento da política 
agrícola comum. Estas regras devem, por outro lado, assegurar 
igualdade de acesso ao mercado espanhol.  
 
3 - Em caso de necessidade, durante o período de aplicação das 
medidas transitórias, pode ser derrogada a escala de degressividade 
referida no n.º 2.  
 

SUBSECÇÃO 4 
O mecanismo complementar das trocas comerciais 

 
Artigo 81.º 

 
1 - É instituído um mecanismo complementar aplicável às trocas 
comerciais entre a Comunidade, na sua composição actual, e 
Espanha, a seguir designado MCT.  
 
O MCT é aplicável desde 1 de Março de 1986 até 31 de Dezembro de 
1995, excepto em relação aos produtos referidos no n.º 2, alínea a), 
primeiro travessão, e alínea b), cc), para os quais se aplicará desde 1 
de Janeiro de 1990 até 31 de Dezembro de 1995.  
 
2 - Ficam submetidos ao MCT: 
 
a) No que diz respeito às importações na Comunidade, na sua 
composição actual, os seguintes produtos:  
 
- produtos do sector das frutas e produtos hortícolas que são objecto 
do Regulamento (CEE) n.º 1035/72;  
 
- produtos do sector vitivinícola que são objecto do Regulamento 
(CEE) n.º 337/79;  
 
- batatas temporãs da subposição 07.01, A, II, da Pauta Aduaneira 
Comum; 



 
b) No que diz respeito às importações, em Espanha, dos seguintes 
produtos: 
 
aa) Os produtos do sector vitivinícola que são objecto do 
Regulamento (CEE) n.º 337/79:  
 
(ver documento original) 
 
3 - Pode ser decidido, nos termos do procedimento previsto no artigo 
82.º, retirar da lista dos produtos submetidos ao MCT:  
 
a) Produtos do sector vitivinícola, as batatas temporãs e o leite em pó 
ou granulado destinado à alimentação humana, no início da 2.ª 
campanha a seguir à adesão e no início de cada ano seguinte;  
 
b) As frutas e produtos hortícolas, o mais tardar 9 meses antes do 
termo do 4.º ano a seguir à adesão e no início de cada ano seguinte;  
 
c) Outros produtos referidos na alínea b) do n.º 2, a partir do 5.º ano 
a seguir à adesão e no início de cada ano seguinte.  
 
No que diz respeito a estes produtos, será, nomeadamente, tida em 
conta a situação ao nível das estruturas de produção e de 
comercialização dos produtos em causa.  
 
4 - Pode ser decidido, nos termos do procedimento previsto no artigo 
11.º do Regulamento (CEE) n.º 2358/71, que estabelece a 
organização comum de mercado no sector das sementes, sendo para 
tal competente o comité de gestão instituído por este Regulamento, 
submeter ao MCT, durante o período compreendido entre 1 de Março 
de 1986 e 31 de Dezembro de 1989, as importações em Espanha de 
batata de semente certificada de qualidades inferiores da posição 
07.01, A, I, da Pauta Aduaneira Comum.  
 
5 - Em caso de especial dificuldade, pode ser decidido, a pedido do 
Reino de Espanha, e nos termos do procedimento previsto no artigo 
82.º, completar a lista dos produtos submetidos ao MCT na 
importação em Espanha, no que diz respeito aos produtos que são 
objecto do Regulamento (CEE) n.º 1035/72 não referidos na alínea b) 
do n.º 2.  
 
6 - A Comissão apresentará ao Conselho, no início de cada ano, um 
relatório sobre o funcionamento do MCT no decurso do ano anterior.  
 



Artigo 82.º 
 
1 - É instituído um comité ad hoc, composto por representantes dos 
Estados membros e presidido por um representante da Comissão.  
 
2 - No seio do comité ad hoc, atribui-se aos votos dos Estados 
membros a ponderação prevista no n.º 2 do artigo 148.º do Tratado 
CEE. O presidente não vota.  
 
3 - No caso de ser feita referência ao procedimento definido no 
presente artigo, o presidente submeterá sem demora o assunto ao 
comité ad hoc, quer por sua própria iniciativa, quer a pedido de um 
Estado membro.  
 
4 - O representante da Comissão apresenta um projecto das medidas 
a tomar. O comité formula o seu parecer num prazo que o presidente 
pode fixar em função da urgência das questões submetidas à sua 
apreciação. O comité delibera por maioria de 54 votos.  
 
5 - A Comissão aprova as medidas e aplica-as de imediato, desde que 
estejam em conformidade com o parecer do comité. Se não 
estiverem em conformidade com o parecer do comité ou na ausência 
de parecer, a Comissão submete de imediato ao Conselho uma 
proposta relativa às medidas a tomar. O Conselho aprova estas 
medidas por maioria qualificada.  
 
Se, no termo de um prazo de um mês a contar da data em que o 
assunto lhe foi submetido, o Conselho não tiver aprovado medidas, a 
Comissão aprovará as medidas propostas e aplicá-las-á 
imediatamente, excepto no caso de o Conselho se ter pronunciado, 
por maioria simples, contra as referidas medidas.  
 

Artigo 83.º 
 
1 - Em princípio, no início de cada campanha de comercialização, será 
estabelecido, de acordo com o procedimento previsto no artigo 38.º 
do Regulamento (CEE) n.º 1035/72 ou, conforme o caso, nos artigos 
correspondentes dos outros regulamentos que estabelecem a 
organização comum dos mercados agrícolas, um balanço previsional 
relativo a cada um dos produtos ou grupos de produtos submetidos 
ao MCT. Relativamente às batatas temporãs, o balanço será 
estabelecido de acordo com o procedimento previsto no artigo 33.º 
do Regulamento (CEE) n.º 1035/72, sendo para tal competente o 
comité de gestão instituído por este Regulamento.  
 



Este balanço será estabelecido, em princípio, por campanha, em 
funções das previsões de produção e de consumo em Espanha ou na 
Comunidade, na sua composição actual; com base neste balanço, 
será estabelecido, de acordo com o mesmo procedimento, um 
calendário previsional relativo ao desenvolvimento das trocas 
comerciais e à fixação de um limite indicativo de importação no 
mercado em causa.  
 
Para o período que tem início em 1 de Março de 1986 e o início da 
campanha de comercialização de 1986-1987 será estabelecido um 
balanço específico em relação a cada produto ou grupos de produtos.  
 
2 - As fixações sucessivas dos limites indicativos devem reflectir uma 
certa progressividade em relação às correntes de trocas comerciais 
tradicionais, de modo a assegurar uma abertura harmoniosa e 
gradual do mercado e a realização completa da livre circulação, no 
interior da Comunidade, no termo do período de aplicação das 
medidas transitórias.  
 
Com este objectivo, será determinada uma taxa de progressão anual 
do limite, de acordo com o procedimento referido no n.º 1. No âmbito 
do limite indicativo global, podem ser fixados limites correspondentes 
aos diferentes períodos da campanha de comercialização em causa.  
 

Artigo 84.º 
 
1 - Até 31 de Dezembro de 1989 será determinada, no momento do 
estabelecimento do calendário referido no artigo 83.º, uma 
quantidade «objectivo» para as importações em Espanha:  
 
- dos produtos referidos no n.º 2, alínea b), bb), do artigo 81.º, com 
exclusão dos da posição ex 04.02 da Pauta Aduaneira Comum;  
 
- dos produtos referidos no n.º 2, alínea b), dd), do artigo 81.º 
 
2 - A quantidade «objectivo» válida para o ano de 1986 e a sua 
progressão em cada um dos 3 anos seguintes, relativamente ao ano 
precedente, serão as da tabela seguinte.  
 
(ver documento original) 
 
Pode ser decidido, de acordo com o procedimento previsto no artigo 
30.º do Regulamento (CEE) n.º 804/68, que estabelece a organização 
comum de mercado no sector do leite e dos produtos lácteos ou, 
conforme o caso, nos artigos correspondentes das outras 



organizações comuns em causa, que as quantidades «objectivo» 
acima referidas sejam expressas de acordo com as exigências de 
cada organização comum de mercado em causa, tomando em conta 
as modalidades de estabelecimento do balanço previsional referido no 
artigo 83.º  
 
3 - Se necessário, será efectuada uma repartição das quantidades 
«objectivo» acima referidas entre os diferentes produtos, conforme o 
caso, de acordo com o procedimento referido no n.º 2.  
 
4 - No decurso do período em causa, a quantidade «objectivo» só 
pode ser excedida, se assim for decidido, de acordo com o 
procedimento previsto no n.º 2.  
 
Quando for tomada uma tal decisão, ter-se-á, nomeadamente, em 
conta, de acordo com o balanço previsional em causa, a evolução da 
procura interna espanhola, bem como o desenvolvimento dos preços 
no mercado em Espanha.  
 

Artigo 85.º 
 
1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 84.º, quando o 
exame da evolução do comércio intracomunitário revelar um 
acréscimo significativo das importações realizadas ou previsíveis e se, 
em resultado dessa situação, for atingido ou excedido o limite 
indicativo de importação do produto para a campanha de 
comercialização em curso, ou para parte desta, a Comissão, a pedido 
de um Estado membro ou por sua própria iniciativa, decidirá de 
acordo com um procedimento de urgência:  
 
- as medidas cautelares necessárias e aplicáveis até à entrada em 
vigor das medidas definitivas previstas no n.º 3;  
 
- a convocação do comité de gestão do sector em causa, tendo em 
vista a análise das medidas adequadas.  
 
2 - Quando a situação referida no n.º 1 causar uma perturbação 
grave dos mercados, um Estado membro pode pedir à Comissão que 
tome imediatamente as medidas cautelares referidas no n.º 1. Para 
tal efeito, a Comissão tomará uma decisão nas 24 horas seguintes à 
recepção do pedido.  
 
Se a decisão da Comissão não tiver sido tomada nesse prazo, o 
Estado membro requerente pode tomar medidas cautelares que são 
imediatamente comunicadas à Comissão.  



 
Estas medidas permanecerão aplicáveis até que a Comissão tenha 
decidido sobre o pedido referido no primeiro parágrafo.  
 
3 - As medidas definitivas serão adoptadas no mais curto prazo de 
acordo com o procedimento previsto no artigo 38.º do Regulamento 
n.º 136/66/CEE ou, conforme o caso, nos artigos correspondentes 
dos outros regulamentos relativos à organização comum dos 
mercados agrícolas.  
 
Estas medidas podem, nomeadamente, compreender: 
 
a) A revisão do limite indicativo, se o mercado em causa não tiver 
sofrido perturbações significativas na sequência do desenvolvimento 
das importações;  
 
b) A limitação ou a suspensão das importações no mercado da 
Comunidade, na sua composição actual, ou no mercado espanhol, em 
função da gravidade da situação, apreciada nomeadamente com base 
no desenvolvimento os preços de mercado e das quantidades que são 
objecto das trocas.  
 
As medidas restritivas referidas na alínea b) só podem ser tomadas 
na medida e para a duração estritamente necessárias para porem 
termo à perturbação. No que diz respeito à Comunidade, na sua 
composição actual, estas medidas podem ser limitadas às 
importações destinadas a algumas das suas regiões, desde que 
incluam disposições adequadas que permitam evitar desvios de 
tráfego.  
 
4 - A aplicação do MCT não pode, em qualquer caso, implicar, em 
relação aos produtos provenientes de Espanha ou da Comunidade, na 
sua composição actual, um tratamento menos favorável do que o 
aplicado aos produtos que, provenientes dos países terceiros que 
beneficiem da cláusula da nação mais favorecida, sejam escoadas nas 
regiões em causa.  
 

SUBSECÇÃO 5 
Outras disposições 

 
Artigo 86.º 

 
As existências de produtos que se encontrem em livre prática no 
território espanhol em 1 de Março de 1986 e que excedam em 
quantidade o que possa considerar-se uma existência normal de 



reporte devem ser eliminadas pelo Reino de Espanha, e a suas 
expensas, no âmbito de procedimentos comunitários a definir e nos 
prazos a determinar nos termos do artigo 91.º A noção de existência 
normal de reporte será indicada para cada produto em função de 
critérios e objectivos próprios de cada organização comum de 
mercado.  
 

Artigo 87.º 
 
Aquando da fixação do nível dos diversos montantes previstos no 
âmbito da política agrícola comum, que não sejam os preços referidos 
no artigo 68.º, ter-se-á em conta o montante compensatório aplicado 
ou, na sua falta, a diferença de preços verificada ou economicamente 
justificada e, se for caso disso, a incidência dos direitos aduaneiros, 
salvo:  
 
- se não houver risco de perturbação nas trocas comerciais; ou 
 
- se o bom funcionamento da política agrícola comum exigir que se 
não tenha em conta ou tornar não desejável a tomada em conta 
desse montante, dessa diferença ou dessa incidência.  
 

Artigo 88.º 
 
1 - O Conselho, deliberando nas condições previstas no artigo 91.º 
aprova o regime aplicável pelo Reino de Espanha relativamente à 
República Portuguesa.  
 
2 - Nas trocas comerciais entre os novos Estados membros e a 
Comunidade, na sua composição actual, as medidas que se tornarem 
necessárias para a execução do regime referido no n.º 1 serão 
adoptadas, conforme o caso, nas condições previstas no artigo 91.º 
ou de acordo com o procedimento previsto no n.º 1 do artigo 89.º  
 

Artigo 89.º 
 
1 - Salvo disposição em contrário em casos específicos, o Conselho, 
deliberando por maioria qualificada, sob proposta da Comissão, 
adoptará as disposições necessárias à execução do presente capítulo.  
 
Estas disposições podem prever, nomeadamente, as medidas 
adequadas para evitar os desvios de tráfego nas trocas comerciais 
entre Espanha e os outros Estados membros.  
 



2 - O Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da 
Comissão e após consulta da Assembleia, pode proceder às 
adaptações das modalidades constantes do presente capítulo que se 
revelem necessárias em consequência de uma modificação da 
regulamentação comunitária.  
 

Artigo 90.º 
 
1 - Se forem necessárias medidas transitórias para facilitar a 
passagem do regime existente em Espanha para o que decorre da 
aplicação da organização comum de mercado nos termos do presente 
capítulo, em especial se à aplicação do novo regime na data prevista 
se depararem, relativamente a certos produtos, dificuldades 
consideráveis na Comunidade, tais medidas serão tomadas de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 38.º do Regulamento n.º 
136/66/CEE ou, conforme o caso, nos artigos correspondentes dos 
outros regulamentos relativos à organização comum dos mercados 
agrícolas. Estas medidas podem ser tomadas até 31 de Dezembro de 
1987; a respectiva aplicação não pode ultrapassar esta data.  
 
2 - O Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da 
Comissão e após consulta da Assembleia, pode prorrogar o período 
referido no n.º 1.  
 

Artigo 91.º 
 
1 - As medidas transitórias respeitantes à aplicação dos actos 
relativos à política agrícola comum e não especificadas no presente 
Acto, incluindo no domínio das estruturas, tornadas necessárias em 
consequência da adesão, serão adoptadas antes da adesão de acordo 
com o procedimento previsto no n.º 3 e entrarão em vigor pelo 
menos à data da adesão.  
 
2 - As medidas transitórias referidas no n.º 1 são as mencionadas no 
n.º 3 do artigo 75.º e nos artigos 80.º, 86.º, 88.º, 126.º e 144.º  
 
3 - O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão, ou a Comissão, decidindo de acordo com o procedimento 
previsto no n.º 1 do artigo 90.º, adoptarão as medidas transitórias 
referidas no n.º 1, conforme os actos iniciais que tais medidas 
afectam tenham sido adoptados por uma ou outra destas instituições.  
 

SECÇÃO II 
Disposições relativas a certas organizações comuns de mercado 

 



SUBSECÇÃO 1 
Matérias gordas 

 
Artigo 92.º 

 
1 - Em relação ao azeite, os artigos 68.º e 72.º aplicam-se aos 
preços de intervenção.  
 
2 - No decurso do período transitório de dez anos, o preço assim 
fixado relativamente a Espanha será aproximado do nível do preço 
comum, anualmente no início de cada campanha de comercialização, 
do seguinte modo:  
 
- até à entrada em vigor das adaptações do adquirido comunitário, o 
preço em Espanha será aproximado anualmente de um vigésimo da 
diferença inicial entre este preço e o preço comum;  
 
- a partir da entrada em vigor das adaptações do adquirido 
comunitário, o preço em Espanha será corrigido da diferença 
existente entre o preço neste Estado membro e o preço comum, 
aplicáveis antes de cada aproximação, dividida pelo número de 
campanhas a levar a cabo até ao termo do período de aplicação das 
medidas transitórias; o preço resultante deste cálculo será adaptado 
proporcionalmente à modificação eventual do preço comum para a 
campanha seguinte.  
 
3 - O Conselho, deliberando de acordo com o procedimento previsto 
no n.º 2 do artigo 43.º do Tratado CEE, declarará verificado que a 
condição exigida para a aplicação do n.º 2, segundo travessão, do 
presente artigo se encontra preenchida. A aproximação do preço será 
efectuada nos termos desta última disposição a partir do início da 
campanha posterior à verificação.  
 
4 - O montante compensatório resultante da aplicação do artigo 72.º 
será adaptado, se for caso disso, em função da diferença existente 
entre ajudas comunitárias ao consumo aplicáveis na Comunidade, na 
sua composição actual, e em Espanha.  
 

Artigo 93.º 
 
1 - Em relação às sementes oleaginosas, o artigo 68.º aplica-se aos 
preços indicativos das sementes de colza, de nabita e de girassol e ao 
preço de objectivo das sementes de soja.  
 



Em relação às sementes de linho, o preço de objectivo aplicável em 
Espanha em 1 de Março de 1986 será fixado em função da diferença 
existente entre os preços dos produtos concorrentes no afolhamento 
em Espanha e na Comunidade, na sua composição actual, durante 
um período de referência a determinar. Todavia, o preço de objectivo 
a aplicar em Espanha não pode exceder o preço comum.  
 
2 - Durante o período de aplicação das medidas transitórias, os 
preços assim fixados em relação a Espanha serão aproximados do 
nível dos preços comuns, anualmente no início da campanha de 
comercialização. A aproximação efectuar-se-á em 10 fases, 
aplicando-se, mutatis mutandis, o artigo 70.º  
 
3 - Os preços de intervenção para as sementes de colza, nabita e 
girassol e o preço mínimo para as sementes de soja, aplicáveis em 
Espanha, serão derivados, respectivamente, do preço indicativo e do 
preço de objectivo referidos nos n.os 1 e 2, em conformidade com as 
disposições da organização comum de mercado em causa.  
 
4 - Até 31 de Dezembro de 1990, nas trocas comerciais de produtos 
transformados à base de óleos que são objecto do Regulamento n.º 
136/66/CEE, com exclusão dos produtos à base de azeite e dos 
produtos da posição 15.13 da Pauta Aduaneira Comum, serão 
adoptadas medidas adequadas para ter em conta a diferença dos 
preços desses óleos em Espanha e na Comunidade, na sua 
composição actual.  
 

Artigo 94.º 
 
1 - O Reino de Espanha aplicará, até 31 de Dezembro de 1990 e de 
acordo com as modalidades a determinar, um regime de controle:  
 
a) Das quantidades de produtos referidos: 
 
- na alínea a), com exclusão das sementes de soja da posição ex 
12.01, B, da Pauta Aduaneira Comum;  
 
- na alínea b), com exclusão dos produtos das posições 15.17, B, II, 
e 23.04, B, da Pauta Aduaneira Comum;  
 
do n.º 2 do artigo 1.º do Regulamento n.º 136/66/CEE, no mercado 
interno espanhol, com o objectivo de manter tais quantidades a um 
nível estabelecido na base do consumo médio atingido em Espanha 
durante os anos de 1983 e de 1984, sendo esse nível adaptado em 
função da evolução previsível das necessidades de abastecimento;  



 
b) Do nível dos preços ao consumidor para os óleos vegetais referidos 
na alínea a), bem como para a margarina, de modo a manter - até 31 
de Dezembro de 1990 -, em princípio, o nível de preços, expresso em 
ECUs, atingido durante a campanha de 1984-1985.  
 
O regime de controle referido na alínea a) incluirá a substituição, em 
1 de Março de 1986, dos regimes comerciais aplicados à importação 
em Espanha, por um sistema de restrições quantitativas à importação 
aberto sem discriminação entre os operadores económicos, tanto em 
relação à Comunidade, na sua composição actual, como em relação a 
países terceiros.  
 
2 - Até 31 de Dezembro de 1990, a importação das sementes de soja 
em Espanha fica submetida ao compromisso de exportar os óleos 
provenientes da respectiva trituração e produzidos para além da 
quantidade admitida no mercado espanhol, por força da alínea a) do 
n.º 1.  
 
3 - Em caso de circunstâncias excepcionais, pode ser alterado o 
regime de controle definido no presente artigo, relativamente aos 
produtos que dele são objecto, na medida necessária para evitar 
desequilíbrios nos mercados dos diferentes óleos.  
 
4 - Estas alterações serão aprovadas nos termos do procedimento 
previsto no artigo 38.º do Regulamento n.º 136/66/CEE.  
 

Artigo 95.º 
 
1 - A ajuda comunitária à produção de azeite aplica-se em Espanha a 
partir de 1 de Março de 1986. Esta ajuda será fixada para a primeira 
vez e aproximada, durante o período de aplicação das medidas 
transitórias, do nível da ajuda concedida na Comunidade, na sua 
composição actual, aplicando, mutatis mutandis, o artigo 79.º  
 
A ajuda comunitária ao consumo para o azeite será introduzida em 
Espanha a partir de 1 de Janeiro de 1991, de acordo com um 
calendário a determinar, na medida do necessário para atingir o nível 
comum no final do período de aplicação das medidas transitórias.  
 
2 - A ajuda para as sementes de colza, de nabita, de girassol, de soja 
e de linho, produzidas em Espanha, será:  
 
- introduzida em Espanha a partir do início da 1.ª campanha após a 
adesão; e 



 
- aumentada posteriormente, durante o período de aplicação do 
regime de controle referido no n.º 1 do artigo 94.º;  
 
em função da aproximação, conforme o caso, do preço indicativo ou 
do preço de objectivo aplicável em Espanha, relativamente ao nível 
do preço comum.  
 
No termo do período referido no parágrafo anterior, a ajuda 
concedida em Espanha será igual à diferença existente entre o preço 
indicativo ou o preço de objectivo aplicável neste Estado membro e o 
preço no mercado mundial, sendo esta diferença diminuída da 
incidência dos direitos aduaneiros aplicados pelo Reino de Espanha 
nas importações provenientes de países terceiros.  
 
3 - A ajuda para as sementes referidas no n.º 2 produzidas em 
Espanha e transformadas na Comunidade, na sua composição actual, 
bem como a ajuda para as mesmas sementes produzidas na 
Comunidade, na sua composição actual, e transformadas em 
Espanha, serão ajustadas de modo a ser tomada em consideração a 
diferença respectiva entre o nível dos preços dessas sementes e o 
das sementes importadas provenientes de países terceiros.  
 
4 - Por outro lado, aquando do cálculo da ajuda para as sementes de 
colza, de nabita e de girassol, ter-se-á em conta o montante 
diferencial eventualmente aplicável.  
 

Artigo 96.º 
 
Durante as campanhas de 1986-1987 a 1994-1995, serão fixados 
limiares de garantia específicos para as sementes de colza e de 
nabita, bem como para as sementes de girassol produzidas em 
Espanha.  
 
Estes limiares de garantia específicos serão determinados de acordo 
com critérios efectivamente comparáveis aos adoptados para a 
fixação dos limiares de garantia na Comunidade, na sua composição 
actual, tomando-se em consideração a produção mais elevada 
verificada no decurso de uma das campanhas de 1982-1983, 1983-
1984 e 1984-1985.  
 
Se um limiar de garantia específico for excedido, as penalidades de 
co-responsabilidade serão aplicáveis de acordo com modalidades 
análogas às aplicáveis na Comunidade, na sua composição actual, e 
com o mesmo limite.  



 
Artigo 97.º 

 
1 - A Espanha adiará até ao termo do regime de controle referido no 
artigo 94.º a aplicação dos regimes preferenciais, convencionais ou 
autónomos, aplicados pela Comunidade em relação a países terceiros 
no sector do azeite, das sementes e frutos oleaginosos e dos 
produtos seus derivados.  
 
2 - A partir de 1 de Janeiro de 1991, o Reino de Espanha aplicará um 
direito que reduza a diferença entre a taxa do direito efectivamente 
aplicado em 31 de Dezembro de 1990 e a taxa do direito preferencial, 
de acordo com o calendário seguinte:  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 a diferença será reduzida para 83,3% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 a diferença será reduzida para 66,6% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1993 a diferença será reduzida para 49,9% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1994 a diferença será reduzida para 33,2% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1995 a diferença será reduzida para 16,5% da 
diferença inicial.  
 
O Reino de Espanha aplicará integralmente as taxas preferenciais a 
partir de 1 de Janeiro de 1996.  
 

SUBSECÇÃO 2 
Leite e produtos lácteos 

 
Artigo 98.º 

 
1 - Até à 1.ª aproximação de preços, os preços de intervenção da 
manteiga e do leite em pó desnatado a aplicar em Espanha serão 
fixados a um nível correspondente ao dos preços verificados neste 
Estado membro sob o regime nacional anterior durante um período 
representativo a determinar.  
 
Seguidamente, a diferença existente entre estes preços e os preços 
correspondentes calculados de acordo com as regras previstas na 



organização comum de mercado, na base do preço garantido do leite 
aplicável em Espanha durante o período representativo referido no 
parágrafo anterior, será reduzida progressivamente a fim de ser igual 
a metade da diferença inicial aquando da 4.ª aproximação e 
totalmente eliminada aquando da 7.ª aproximação.  
 
O artigo 70.º aplica-se mutatis mutandis; o artigo 72.º é igualmente 
aplicável.  
 
Todavia, o montante compensatório para o leite desnatado e o leite 
desnatado em pó destinados à alimentação de animais pode ser 
reduzido, de acordo com o procedimento previsto no artigo 30.º do 
Regulamento (CEE) n.º 804/68.  
 
2 - O montante compensatório para os produtos lácteos, que não 
sejam a manteiga e o leite em pó desnatado, será fixado com recurso 
a coeficientes a determinar.  
 

Artigo 99.º 
 
1 - Até 31 de Dezembro de 1986, sem prejuízo do segundo 
parágrafo, o Reino de Espanha pode manter concessões nacionais de 
exclusividade a favor das centrais leiteiras no que diz respeito à 
comercialização do leite fresco pasteurizado produzido em Espanha.  
 
Estas concessões não podem obstar à livre comercialização em 
Espanha do leite fresco pasteurizado importado proveniente dos 
Estados membros actuais.  
 
2 - O Reino de Espanha comunicará à Comissão, o mais tardar 3 
meses antes da data da adesão, as medidas tomadas em aplicação 
do n.º 1.  
 

SUBSECÇÃO 3 
Carne de bovino 

 
Artigo 100.º 

 
O artigo 68.º aplica-se ao preço garantido em Espanha e ao preço de 
compra à intervenção na Comunidade, na sua composição actual, 
válidos para qualidades comparáveis determinadas com base na 
grelha comunitária de classificação das carcaças de bovinos adultos. 
Os artigos 70.º e 72.º aplicam-se ao preço de compra à intervenção 
aplicável em Espanha.  
 



Artigo 101.º 
 
O montante compensatório para os outros produtos referidos no n.º 
1, alínea a), do artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 805/68 será 
fixado com recurso a coeficientes a determinar.  
 

Artigo 102.º 
 
O artigo 79.º aplica-se ao prémio à manutenção do rebanho de vacas 
que amamentam crias.  
 

SUBSECÇÃO 4 
Tabaco 

 
Artigo 103.º 

 
1 - O artigo 68.º e, se for caso disso, o artigo 70.º aplicam-se ao 
preço de intervenção fixado para cada variedade ou grupo de 
variedades.  
 
2 - O preço de objectivo correspondente ao preço de intervenção 
referido no n.º 1 será fixado em Espanha, para a primeira colheita 
posterior à adesão, a um nível que reflicta a relação existente entre o 
preço de objectivo e o preço de intervenção, nos termos do n.º 2, 
segundo parágrafo, do artigo 2.º do Regulamento (CEE) n.º 727/70, 
que estabelece uma organização comum de mercado no sector do 
tabaco em rama.  
 

SUBSECÇÃO 5 
Linho e cânhamo 

 
Artigo 104.º 

 
O disposto no artigo 79.º aplica-se à ajuda para o linho têxtil e o 
cânhamo. 
 

SUBSECÇÃO 6 
Lúpulo 

 
Artigo 105.º 

 
A ajuda aos produtores de lúpulo referida no artigo 12.º do 
Regulamento (CEE) n.º 1696/71 será integralmente aplicada em 
Espanha a partir da primeira colheita após a adesão.  
 



SUBSECÇÃO 7 
Sementes 

 
Artigo 106.º 

 
O artigo 79.º aplica-se à ajuda para as sementes referidas no artigo 
3.º do Regulamento (CEE) n.º 2358/71.  
 

SUBSECÇÃO 8 
Bichos-da-seda 

 
Artigo 107.º 

 
O disposto no artigo 79.º aplica-se à ajuda para os bichos-da-seda. 
 

SUBSECÇÃO 9 
Açúcar e isoglicose 

 
Artigo 108.º 

 
Os artigos 68.º, 70.º e 72.º aplicam-se ao preço de intervenção do 
açúcar branco e ao preço de base da beterraba.  
 
Todavia, o montante compensatório será corrigido, na medida do 
necessário ao bom funcionamento da organização comum de 
mercado, da incidência da quotização para a perequação dos custos 
de armazenagem.  
 

Artigo 109.º 
 
Para o açúcar em bruto e para os produtos, que não sejam as 
beterrabas frescas, referidos no n.º 1, alínea b), do artigo 1.º, bem 
como para os produtos que constam do n.º 1, alíneas d) e f), do 
artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 1785/81, que estabelece a 
organização comum de mercado no sector do açúcar, podem ser 
fixados montantes compensatórios na medida do necessário para 
evitar qualquer risco de perturbação nas trocas comerciais entre a 
Comunidade, na sua composição actual, e Espanha.  
 
Nesse caso, os montantes compensatórios resultarão do montante 
compensatório aplicável ao produto de base em causa, com recurso a 
coeficientes a determinar.  
 

Artigo 110.º 
 



Até 31 de Dezembro de 1995, o mais tardar, o Reino de Espanha está 
autorizado a atribuir uma ajuda nacional de adaptação aos 
produtores de beterrabas do tipo A e B, tal como são definidas pelo 
Regulamento (CEE) n.º 1758/81. O montante desta ajuda não pode 
exceder 23,64% do preço de base da beterraba fixado pela 
Comunidade para a campanha de comercialização em causa.  
 

SUBSECÇÃO 10 
Cereais 

 
Artigo 111.º 

 
1 - No sector dos cereais, os artigos 68.º, 70.º e 72.º aplicam-se aos 
preços de intervenção.  
 
2 - No que diz respeito aos cereais para os quais não haja preço de 
intervenção fixado, o montante compensatório aplicável resultará do 
aplicável à cevada, tomando em consideração a relação existente 
entre os preços limiar dos cereais em causa.  
 
3 - Para os produtos referidos na alínea c) do artigo 1.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2727/75, que estabelece a organização 
comum de mercado do sector dos cereais, o montante compensatório 
resultará do aplicável aos cereais a que se encontram associados, 
com recurso a coeficientes a determinar.  
 

Artigo 112.º 
 
O peso específico mínimo da cevada que pode ser aceite para 
intervenção em Espanha será fixado, respectivamente:  
 
- em 60 kg/hl para o período compreendido entre 1 de Março de 1986 
e o termo da campanha de 1986-1987;  
 
- em 61 kg/hl para a campanha de 1987-1988; 
 
- em 62 kg/hl para a campanha de 1988-1989. 
 
A redução efectuada sobre o preço de intervenção da cevada 
aplicável em Espanha será:  
 
- de 4% para o período compreendido entre 1 de Março de 1986 e o 
termo da campanha de 1986-1987;  
 
- de 3% para a campanha de 1987-1988; 



 
- de 2% para a campanha de 1988-1989. 
 

Artigo 113.º 
 
O artigo 79.º aplica-se à ajuda para o trigo duro referido no artigo 
10.º do Regulamento (CEE) n.º 2727/75.  
 

SUBSECÇÃO 11 
Carne de suíno 

 
Artigo 114.º 

 
1 - O montante compensatório aplicável por quilograma de suíno 
abatido é calculado com base nos montantes compensatórios 
aplicáveis à quantidade de cereais forrageiros necessária para a 
produção, na Comunidade, de 1 kg de carne de suíno. Todavia, 
durante as 4 primeiras campanhas posteriores à adesão, este 
montante não será aplicado.  
 
2 - Para os produtos que não sejam o suíno abatido, referidos no n.º 
1 do artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 2759/75, que estabelece a 
organização comum de mercado no sector da carne de suíno, o 
montante compensatório resultará do referido no n.º 1 do presente 
artigo, com recurso a coeficientes a determinar, sempre que este seja 
aplicável.  
 
3 - Até 31 de Dezembro de 1989, caso haja o risco de se efectuarem 
em Espanha intervenções excessivas a título de ajudas no 
armazenamento privado ou, em caso de necessidade, de compras 
públicas decididas ao abrigo do artigo 20.º do Regulamento (CEE) n.º 
2759/75, pode decidir-se, de acordo com o procedimento previsto no 
artigo 24.º deste regulamento, a adopção de medidas restritivas, no 
sector da carne de suíno, necessárias à importação, de qualquer 
proveniência, neste Estado membro.  
 

SUBSECÇÃO 12 
Ovos 

 
Artigo 115.º 

 
1 - O montante compensatório aplicável por quilograma de ovos com 
casca será calculado com base nos montantes compensatórios 
aplicáveis à quantidade de cereais forrageiros necessária para a 
produção, na Comunidade, de 1 kg de ovos com casca.  



 
2 - O montante compensatório aplicável por ovo para incubação será 
calculado com base nos montantes compensatórios aplicáveis à 
quantidade de cereais forrageiros necessária para a produção, na 
Comunidade, de um ovo para incubação.  
 
3 - Para os produtos referidos no n.º 1, alínea b), do artigo 1.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2771/75, que estabelece a organização 
comum de mercado no sector dos ovos, o montante compensatório 
resultará do montante compensatório dos ovos com casca, com 
recurso a coeficientes a determinar.  
 

SUBSECÇÃO 13 
Carne de aves de capoeira 

 
Artigo 116.º 

 
1 - O montante compensatório aplicável por quilograma de ave de 
capoeira abatida será calculado com base nos montantes 
compensatórios aplicáveis à quantidade de cereais forrageiros 
necessária para a produção, na Comunidade, de um quilograma de 
ave de capoeira abatida, diferenciada por espécie.  
 
2 - O montante compensatório aplicável por pinto será calculado com 
base nos montantes compensatórios aplicáveis à quantidade de 
cereais forrageiros necessária para a produção, na Comunidade, de 
um pinto.  
 
3 - Para os produtos referidos no n.º 2, alínea d), do artigo 1.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2777/75, que estabelece a organização 
comum de mercado no sector da carne de aves de capoeira, o 
montante compensatório resultará do montante compensatório da 
carne abatida, com recurso a coeficientes a determinar.  
 

SUBSECÇÃO 14 
Arroz 

 
Artigo 117.º 

 
1 - No sector do arroz, os artigos 68.º, 70.º e 72.º são aplicáveis ao 
preço de intervenção do arroz em casca (arroz Paddy).  
 
2 - Para o arroz em película, o montante compensatório aplicável 
será o aplicável ao arroz em casca (arroz Paddy), convertido por meio 



da taxa de conversão referida no artigo 1.º do Regulamento n.º 
467/67/CEE.  
 
3 - Para o arroz branqueado, o montante compensatório será o 
aplicável ao arroz em película, convertido por meio da taxa de 
conversão referida no artigo 1.º do Regulamento n.º 467/67/CEE.  
 
4 - Para o arroz semibranqueado, o montante compensatório será o 
aplicável ao arroz branqueado, convertido por meio da taxa de 
conversão referida no artigo 1.º do Regulamento n.º 467/67/CEE.  
 
5 - Para os produtos referidos no n.º 1, alínea c), do artigo 1.º do 
Regulamento (CEE) n.º 1418/76, que estabelece a organização 
comum de mercado no sector do arroz, o montante compensatório 
resultará do aplicável aos produtos com que estão relacionados, com 
recurso a coeficientes a determinar.  
 
6 - Para as trincas, o montante compensatório será fixado a um nível 
que tenha em conta a diferença existente entre o preço de 
abastecimento em Espanha e o preço limiar.  
 

SUBSECÇÃO 15 
Frutas e produtos hortícolas transformados 

 
Artigo 118.º 

 
Para os produtos que beneficiem do regime de ajuda previsto no 
artigo 3.º do Regulamento (CEE) n.º 516/77, que estabelece a 
organização comum de mercado no sector das frutas e produtos 
hortícolas transformados, aplicam-se em Espanha as seguintes 
disposições:  
 
1 - Até à 1.ª aproximação de preços referida no artigo 70.º, o preço 
mínimo previsto no artigo 3.º-B do Regulamento (CEE) n.º 516/77 
será estabelecido com base:  
 
- no preço fixado em Espanha sob o regime nacional anterior para o 
produto destinado à transformação;  
 
- ou, na ausência desse preço, nos preços pagos em Espanha aos 
produtores pelo produto destinado à transformação, verificados 
durante um período representativo a determinar.  
 
2 - Se o preço mínimo referido no n.º 1: 
 



- for inferior ao preço comum, o preço em Espanha será modificado 
no início de cada campanha de comercialização posterior à adesão, 
de acordo com as regras previstas no artigo 70.º;  
 
- for superior ao preço comum, este último será aplicado em Espanha 
a partir da adesão.  
 
3 - a) Para os produtos transformados à base de tomate, durante as 
4 primeiras campanhas posteriores as 6 campanhas posteriores à 
adesão para os outros à adesão, o montante da ajuda comunitária 
concedido em Espanha resulta da ajuda calculada para a 
Comunidade, na sua composição actual, tendo em conta a diferença 
dos preços mínimos ao produtor resultante da aplicação do n.º 2, 
antes que esta última ajuda seja reduzida eventualmente, na 
sequência da transposição do limiar de garantia fixado para esses 
produtos na Comunidade, na sua composição actual.  
 
Em caso de transposição do limiar na Comunidade, na sua 
composição actual, se isso se revelar necessário para assegurar 
condições normais de concorrência entre as indústrias espanholas e 
as da Comunidade, decidir-se-á, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 20.º do Regulamento (CEE) n.º 516/77, que um 
montante compensatório, no máximo igual à diferença entre a ajuda 
fixada para Espanha e o que teria resultado da ajuda comunitária 
fixada, será aplicado, de acordo com o n.º 3, alínea a), do artigo 
72.º, e cobrado pelo Reino de Espanha à exportação para países 
terceiros. Todavia, ao expirar o regime referido no Regulamento 
(CEE) n.º 1320/85, não será cobrado qualquer montante 
compensatório se forem prestadas provas de que o produto espanhol 
não beneficiou da ajuda comunitária concedida em Espanha.  
 
Em nenhum caso, a ajuda aplicável em Espanha pode exceder o 
montante da ajuda concedida na Comunidade, na sua composição 
actual.  
 
b) Durante as 4 primeiras campanhas posteriores à adesão, a 
concessão da ajuda comunitária em Espanha está limitada, para cada 
campanha, a uma quantidade de produtos transformados, 
correspondendo a um volume de tomates frescos de:  
 
- 370000 t para o fabrico de concentrado de tomate; 
 
- 290000 t para o fabrico de tomates pelados inteiros; 
 
- 88000 t para o fabrico de outros produtos à base de tomate. 



 
No termo deste período, as quantidades acima fixadas, adaptadas em 
função da eventual modificação dos limiares comunitários ocorrida 
durante o mesmo período, serão tomadas em consideração para a 
fixação dos limiares comunitários.  
 
4 - Durante as 5.ª e 6.ª campanhas posteriores à adesão, para os 
produtos à base de tomate, e durante produtos, o montante da ajuda 
comunitária concedida em Espanha resultará da ajuda fixada para a 
Comunidade, na sua composição actual, tendo em conta a diferença 
dos preços mínimos resultante da aplicação do n.º 2.  
 
Todavia, para os produtos que não sejam à base de tomate, se os 
custos de transformação verificados em Espanha para um produto 
durante um período representativo a determinar, sob o regime 
nacional anterior, forem inferiores em, pelo menos, 10% aos custos 
de transformação em vigor na Comunidade, na sua composição 
actual, a ajuda concedida em Espanha para esse produto será obtida 
tendo em conta igualmente a diferença dos custos de transformação 
verificados. Os custos de transformação verificados em Espanha 
serão progressivamente aproximados dos custos verificados na 
Comunidade, na sua composição actual, de acordo com as mesmas 
regras referidas no artigo 70.º para a aproximação de preços.  
 
5 - A ajuda comunitária será integralmente aplicada em Espanha a 
partir do início da 7.ª campanha de comercialização posterior à 
adesão.  
 
6 - Para os pêssegos em calda, durante as 4 primeiras campanhas 
posteriores à adesão, a concessão da ajuda comunitária em Espanha 
será limitada a uma quantidade de 80000 t de produto acabado, 
expressa em peso líquido.  
 
7 - Para efeitos de aplicação do presente artigo, o preço mínimo, os 
custos de transformação e a ajuda em vigor na Comunidade, na sua 
composição actual, referem-se aos montantes em vigor na 
Comunidade, na sua composição actual, com exclusão da Grécia.  
 

Artigo 119.º 
 
O preço mínimo e a compensação financeira aplicáveis em Espanha, 
previstos nos artigos 2.º e 3.º do Regulamento (CEE) n.º 2601/69, 
que prevê medidas especiais tendo em vista favorecer, em relação a 
certas variedades de laranjas, o recurso à transformação, e nos 
artigos 1.º e 2.º do Regulamento (CEE) n.º 1035/77, que prevê 



medidas especiais tendo em vista favorecer a comercialização dos 
produtos transformados à base de limão, são fixados do seguinte 
modo:  
 
1) Até à 1.ª aproximação dos preços referida no artigo 70.º, o preço 
mínimo aplicável será estabelecido com base nos preços pagos em 
Espanha aos produtores de citrinos destinados à transformação, 
verificados durante um período representativo a determinar. A 
compensação financeira é a da Comunidade, na sua composição 
actual, diminuída, se for caso disso, da diferença existente entre o 
preço mínimo comum, por um lado, e o preço mínimo aplicável em 
Espanha, por outro;  
 
2) Para as fixações posteriores, o preço mínimo aplicável em Espanha 
será aproximado do preço mínimo comum, de acordo com o artigo 
70.º A compensação financeira aplicável em Espanha no momento de 
cada fase de aproximação é a da Comunidade, na sua composição 
actual, diminuída, se for caso disso, da diferença existente entre o 
preço mínimo comum, por um lado, e o preço mínimo aplicável em 
Espanha, por outro;  
 
3) Se o preço mínimo resultante da aplicação dos n.os 1 ou 2 for 
superior ao preço mínimo comum, este último pode ser 
definitivamente aplicado em Espanha;  
 
4) Durante as 4 primeiras campanhas posteriores à adesão, as 
quantidades que podem beneficiar de uma ajuda à transformação 
serão limitadas a uma quantidade de produtos transformados 
correspondendo a uma quantidade de matérias-primas de:  
 
- 30000 t para as laranjas da variedade «bianca comune»; 
 
- 7600 t para as laranjas das variedades pigmentadas; 
 
- 26000 t para os limões. 
 

SUBSECÇÃO 16 
Forragens secas 

 
Artigo 120.º 

 
1 - O preço de objectivo referido no artigo 4.º do Regulamento (CEE) 
n.º 1117/78, que estabelece a organização comum de mercado no 
sector das forragens secas, aplicável em Espanha em 1 de Março de 
1986, será fixado com base nas diferenças existentes entre os preços 



dos produtos concorrentes no afolhamento em Espanha e na 
Comunidade, na sua composição actual, durante um período de 
referência a determinar.  
 
O artigo 70.º aplica-se ao preço de objectivo calculado nos termos do 
primeiro parágrafo. Todavia, o preço de objectivo a aplicar em 
Espanha não pode exceder o preço de objectivo comum.  
 
2 - A ajuda complementar aplicável em Espanha será adaptada 
através de um montante igual:  
 
- à eventual diferença entre o preço de objectivo em Espanha e o 
preço de objectivo comum, multiplicada pela percentagem referida no 
n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento (CEE) n.º 1117/78; e  
 
- à incidência dos direitos aduaneiros aplicados em Espanha na 
importação destes produtos provenientes de países terceiros.  
 
3 - O artigo 79.º aplica-se à ajuda fixa referida no artigo 3.º do 
Regulamento (CEE) n.º 1117/78.  
 

SUBSECÇÃO 17 
Ervilhas, favas, favarolas e tremoços doces 

 
Artigo 121.º 

 
1 - Para as ervilhas, favas, favarolas e tremoços doces utilizados no 
fabrico de alimentos para animais, o disposto nos artigos 68.º e 70.º 
aplica-se ao preço limiar de desencadeamento. Para as outras 
ervilhas, favas e favarolas o preço de objectivo aplicável em Espanha 
em 1 de Março de 1986 será fixado em função da diferença existente 
entre os preços dos produtos concorrentes no afolhamento em 
Espanha e na Comunidade, na sua composição actual, durante um 
período de referência a determinar.  
 
O artigo 70.º aplica-se ao preço de objectivo dos referidos produtos. 
Todavia, o preço de objectivo a aplicar em Espanha não pode exceder 
o preço de objectivo comum.  
 
2 - Para os produtos colhidos em Espanha e utilizados no fabrico de 
alimentos para animais, que são objecto do Regulamento (CEE) n.º 
1431/82, que prevê medidas especiais para as ervilhas, favas, 
favarolas e tremoços doces, o montante da ajuda referida no n.º 1 do 
artigo 3.º do referido Regulamento será diminuído da incidência da 



diferença eventualmente existente entre o preço limiar de 
desencadeamento aplicado em Espanha e o preço comum.  
 
Sem prejuízo da aplicação do primeiro parágrafo, o montante da 
ajuda em causa, para um produto transformado em Espanha, será 
diminuído da incidência dos direitos aduaneiros aplicados em Espanha 
na importação de bagaço de soja proveniente de países terceiros.  
 
As deduções referidas nos primeiro e segundo parágrafos resultam da 
aplicação das percentagens referidas no n.º 1 do artigo 3.º do 
Regulamento (CEE) n.º 1431/82.  
 
3 - O montante da ajuda referida no n.º 2 do artigo 3.º do 
Regulamento (CEE) n.º 1431/82 para as ervilhas, favas e favarolas 
colhidas em Espanha e utilizadas na alimentação humana ou animal 
para uma utilização que não seja a prevista no n.º 1 do mesmo artigo 
será diminuído de um montante igual à diferença eventualmente 
existente entre o preço de objectivo aplicado em Espanha e o preço 
de objectivo comum.  
 
Sem prejuízo da aplicação do primeiro parágrafo, o montante da 
ajuda em causa, para um produto transformado em Espanha, será 
diminuído da incidência dos direitos aduaneiros aplicados em Espanha 
na importação desses produtos provenientes de países terceiros.  
 

SUBSECÇÃO 18 
Vinho 

 
Artigo 122.º 

 
1 - Até à 1.ª aproximação de preços referidos no artigo 70.º: 
 
- o preço de orientação aplicável em Espanha para o vinho branco de 
mesa será fixado a um nível tal que a relação entre o preço de 
compra do vinho de mesa a entregar à destilação obrigatória neste 
Estado membro e o preço de orientação seja de 50%;  
 
- o preço de orientação aplicável em Espanha para o vinho tinto de 
mesa resulta do preço de orientação para o vinho branco de mesa, 
aplicando a mesma relação que a existente na Comunidade, na sua 
composição actual, entre os preços de orientação dos vinhos de mesa 
do tipo A1 e R1;  
 
- o preço de compra dos vinhos de mesa referido no primeiro 
travessão é fixado ao nível do preço da destilação obrigatória de 



regularização aplicada em Espanha na vigência do regime nacional 
anterior durante um período representativo a determinar;  
 
- o preço mínimo garantido referido no artigo 3.º-A do Regulamento 
(CEE) n.º 337/79 é igual a 72% do preço de orientação de cada tipo 
de vinho de mesa;  
 
- o preço do vinho submetido à destilação referida no artigo 12.º-A 
do Regulamento (CEE) n.º 337/79 é igual a:  
 
- 80% do preço de orientação do vinho branco de mesa; 
 
- 81,5% do preço de orientação do vinho tinto de mesa. 
 
2 - O artigo 70.º aplica-se aos preços de orientação dos vinhos de 
mesa. Durante as campanhas de 1986-1987 a 1990-1991:  
 
- a relação entre o preço de orientação e os preços aplicáveis em 
Espanha referidos no terceiro, quarto e quinto travessões do n.º 1 
será progressivamente alinhada, em fracções iguais, pela relação 
existente entre esses preços na Comunidade, na sua composição 
actual;  
 
- sem prejuízo do n.º 6, primeiro travessão, do artigo 41.º do 
Regulamento (CEE) n.º 377/79, no que diz respeito à relação entre o 
preço de orientação e o preço referido no terceiro travessão do n.º 1, 
o nível de preços correspondente à percentagem de 40% referida no 
n.º 6, segundo travessão, do artigo 41.º do Regulamento (CEE) n.º 
337/79, será atingido de acordo com o calendário referido no 
primeiro travessão do presente número.  
 

Artigo 123.º 
 
1 - Será instituído um mecanismo de montantes reguladores para a 
importação, na Comunidade, na sua composição actual, dos produtos 
referidos no n.º 2, provenientes de Espanha e que sejam objecto da 
fixação de um preço de referência no âmbito da organização comum 
de mercado.  
 
2 - Este mecanismo é regulado pelas seguintes regras: 
 
a) Para os vinhos de mesa, será cobrado um montante regulador 
igual à diferença existente entre os preços de orientação em Espanha 
e na Comunidade, na sua composição actual. Todavia, o nível deste 
montante pode ser adaptado, de acordo com o procedimento previsto 



no artigo 67.º do Regulamento (CEE) n.º 337/79, para ter em conta a 
situação dos preços de mercado, avaliada segundo as diferentes 
categorias de vinhos e em função da sua qualidade;  
 
b) Para certos vinhos com denominação de origem e para os outros 
produtos susceptíveis de criar perturbações no mercado, pode ser 
fixado um montante regulador de acordo com o procedimento 
previsto na alínea a). Este montante regulador resulta do aplicável 
aos vinhos de mesa, de acordo com regras a determinar.  
 
3 - O montante regulador para os vinhos de mesa será fixado a um 
nível que garanta condições de tratamento não menos favoráveis que 
as vigentes sob o regime anterior à adesão. Para este efeito, este 
montante será calculado de modo que o montante obtido ao majorar 
o preço de orientação aplicável em Espanha para o produto em causa 
com o montante regulador e com os direitos aduaneiros que lhe são 
aplicáveis não exceda o preço de referência em vigor para este 
produto durante a campanha em causa.  
 
4 - Tendo em conta a situação especial do mercado dos diferentes 
produtos referidos no n.º 2, pode ser decidida, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 67.º do Regulamento (CEE) n.º 
337/79, a fixação de um montante regulador para as exportações de 
um ou de vários desses produtos da Comunidade, na sua composição 
actual, para Espanha.  
 
Este montante será fixado a um nível que permita garantir uma 
corrente normal de trocas comerciais entre a Comunidade, na sua 
composição actual, e Espanha, que não crie perturbações no mercado 
espanhol dos produtos em causa.  
 
5 - O montante regulador concedido será financiado pela Comunidade 
através do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola, Secção 
Garantia.  
 

Artigo 124.º 
 
Até ao termo da campanha de 1989-1990, para efeitos da aplicação 
de destilação referida no artigo 41.º do Regulamento (CEE) n.º 
337/79, a soma das produções médias de vinhos de mesa e de 
produtos a montante do vinho de mesa, destinados à vinificação, 
obtidas nas diferentes regiões de produção em Espanha durante as 3 
campanhas consecutivas de referência é fixada em 27,5 milhões de 
hectolitros.  
 



Artigo 125.º 
 
1 - Durante o período compreendido entre 1 de Março de 1986 e 31 
de Dezembro de 1989, é admitida no território espanhol a lotação de 
um vinho próprio para a preparação de um vinho branco de mesa, ou 
de um vinho branco com um vinho próprio para a preparação de um 
vinho tinto de mesa ou com um vinho tinto de mesa. O produto 
resultante desta lotação só pode circular em território espanhol.  
 
2 - Durante o período referido no n.º 1, é proibida, salvo em casos 
excepcionais a determinar, a lotação na Comunidade, na sua 
composição actual, de vinhos espanhóis, que não sejam os vinhos 
brancos de mesa, com os vinhos dos outros Estados membros.  
 
Durante esse período, os vinhos espanhóis acima referidos só podem 
ser objecto de trocas comerciais com os outros Estados membros se 
forem submetidos a disposições que permitam determinar a sua 
origem e seguir os seus movimentos comerciais.  
 

Artigo 126.º 
 
1 - Até ao fim do ano de 1995, os vinhos de mesa provenientes das 
superfícies plantadas com videiras à data de 1 de Janeiro de 1985 
nas regiões das Astúrias, Cantábria, Galiza, Guipúzcoa e Biscaia e 
cuja lista será determinada nas condições previstas no artigo 91.º, 
poderão ter um teor alcoólico adquirido não inferior a 7% vol.  
 
Para os vinhos cujo teor alcoólico adquirido seja inferior a 9% vol., a 
indicação desse teor deverá figurar na rotulagem.  
 
2 - Os vinhos de mesa referidos no número anterior só podem 
circular em território espanhol.  
 

Artigo 127.º 
 
Até 31 de Dezembro de 1990, os vinhos de mesa produzidos em 
Espanha e colocados para consumo no mercado deste Estado 
membro podem ter um teor de acidez total não inferior a 3,5 g, 
expresso em ácido tartárico.  
 

Artigo 128.º 
 
Até ao termo da campanha de 1992-1993, o montante da ajuda 
aplicável em Espanha em favor dos mostos concentrados e dos 
mostos concentrados rectificados, referido no artigo 14.º do 



Regulamento (CEE) n.º 337/79, é fixado tendo em conta a diferença, 
para este Estado membro, entre os custos do enriquecimento obtido 
pelos produtos acima referidos e o enriquecimento obtido pela 
sacarose.  
 

Artigo 129.º 
 
Até 31 de Dezembro de 1995, a utilização das denominações 
compostas British Sherry, Irish Sherry e Cyprus Sherry será 
autorizada nos territórios do Reino Unido e da Irlanda. Durante o ano 
de 1995, o Conselho reconsiderará esta medida e, deliberando de 
acordo com o procedimento do artigo 43.º do Tratado CEE, adoptará 
qualquer modificação desta medida, sob proposta da Comissão, que 
tome em consideração os interesses de todas as partes interessadas.  
 

SUBSECÇÃO 19 
Carne de ovino e de caprino 

 
Artigo 130.º 

 
O artigo 68.º é aplicável ao preço de base, no sector da carne de 
ovino. 
 

SECÇÃO III 
Frutas e produtos hortícolas 

 
Artigo 131.º 

 
As frutas e produtos hortícolas que são objecto do Regulamento 
(CEE) n.º 1035/72 serão submetidos a uma transição específica, que 
comporta duas fases:  
 
- a 1.ª fase, dita de verificação de convergência, começa em 1 de 
Março de 1986 e termina em 31 de Dezembro de 1989;  
 
- a 2.ª fase começa em 1 de Janeiro de 1990 e termina em 31 de 
Dezembro de 1995.  
 
A passagem da 1.ª à 2.ª fase é automática. 
 

SUBSECÇÃO 1 
1.ª fase 

 
A) Mercado interno espanhol 
 



Artigo 132.º 
 
1 - Durante a 1.ª fase, o Reino de Espanha está autorizado a manter, 
para os produtos referidos no artigo 131.º, a regulamentação em 
vigor sob o regime nacional anterior relativa à organização do seu 
mercado interno agrícola, nas condições previstas nos artigos 133.º a 
135.º  
 
2 - Em consequência, e em derrogação do disposto no artigo 394.º, a 
aplicação em Espanha da regulamentação comunitária relativa à 
organização do mercado interno é adiada até ao termo da 1.ª fase.  
 
Além disso, a aplicação à Comunidade, na sua composição actual, e 
ao Reino de Espanha das alterações introduzidas na regulamentação 
comunitária por força do artigo 396.º é adiada até ao termo da 1.ª 
fase.  
 

Artigo 133.º 
 
1 - Com o fim de permitir ao sector espanhol das frutas e produtos 
hortícolas uma integração no âmbito da política agrícola comum de 
forma harmoniosa e completa no termo da 1.ª fase, o Reino de 
Espanha adaptará progressivamente a organização do seu mercado 
interno em função dos objectivos gerais definidos no n.º 2.  
 
2 - Os objectivos gerais a realizar são os seguintes: 
 
- aplicação progressiva das normas de qualidade ao conjunto dos 
produtos em causa e aplicação estrita das exigências que daí 
decorrem;  
 
- desenvolvimento das organizações de produtores, na acepção da 
regulamentação comunitária;  
 
- criação de um organismo e constituição de uma infra-estrutura 
material e humana aptos a realizar as operações de intervenção 
pública previstas pela regulamentação comunitária;  
 
- criação de uma rede para a verificação diária das cotações nos 
mercados representativos, a definir em função dos diferentes 
produtos;  
 
- liberalização das trocas comerciais tendo em vista instaurar um 
regime de livre concorrência e de livre acesso ao mercado espanhol e 



adaptação dos ajustamentos comerciais sectoriais à exportação para 
os tornar compatíveis com as exigências da livre circulação.  
 
Com o fim de favorecer a realização dos objectivos gerais: 
 
a) A regulamentação comunitária no âmbito sócio-estrutural, 
incluindo a relativa às organizações de produtores, aplicar-se-á em 
Espanha a partir da adesão;  
 
b) A Comunidade participará no financiamento das operações de 
intervenção realizadas em Espanha, durante a 1.ª fase, pelas 
organizações de produtores, em relação aos produtos que satisfaçam 
as normas comuns de qualidade.  
 
Todavia, o nível desta participação financeira comunitária é limitado 
para cada produto ao nível da produção coberta pelas organizações 
de produtores em Espanha, reconhecidas pela Comissão como 
estando em conformidade com a regulamentação comunitária quer 
no plano das condições de constituição quer no das condições de 
funcionamento.  
 
A Comissão verificará para cada campanha o nível de cobertura 
referido no parágrafo anterior; para este efeito, a Comissão 
procederá a fiscalizações no próprio local, em colaboração com as 
autoridades espanholas.  
 

Artigo 134.º 
 
1 - Para efeitos da realização dos objectivos gerais, a Comissão 
elaborará, durante o período intercalar, um programa de acção, em 
estreita colaboração com as autoridades espanholas.  
 
2 - Em seguida, a Comissão acompanhará atentamente a evolução da 
situação em Espanha à luz:  
 
- dos progressos na realização dos objectivos fixados; 
 
- dos resultados obtidos pela execução das medidas estruturais 
horizontais ou específicas.  
 
3 - A Comissão dará o seu parecer sobre esta evolução através de 
relatórios a transmitir ao Conselho:  
 
- no termo do período intercalar, tendo em vista estabelecer um 
balanço da evolução ocorrida antes da data da adesão;  



 
- em tempo útil antes do final do 4.º ano após a adesão; 
 
- em qualquer momento que a Comissão julgue útil ou necessário 
fazê-lo. 
 
4 - Tendo em conta, nomeadamente, as deliberações do Conselho 
sobre os relatórios referidos no n.º 3, a Comissão pode formular, se 
necessário, recomendações ao Reino de Espanha em relação às 
acções que deveriam ser empreendidas tendo em vista a realização 
dos objectivos em causa.  
 

Artigo 135.º 
 
Durante a 1.ª fase, o Reino de Espanha aplicará as seguintes 
disciplinas: 
 
1) Uma disciplina de preços: 
 
a) A partir da adesão, o Reino de Espanha fixará preços institucionais 
para os produtos em relação aos quais existam preços comuns, de 
acordo com critérios o mais próximos possível dos definidos no 
âmbito da organização comum de mercado, em função de um período 
de referência a determinar, a um nível que corresponda à realidade 
económica;  
 
b) Se os preços espanhóis, expressos em ECUs, forem inferiores ou 
iguais aos preços comuns, os aumentos anuais de preços não podem, 
em princípio, exceder em valor o aumento dos preços comuns.  
 
Os preços espanhóis não podem exceder, em caso nenhum, o nível 
dos preços comuns;  
 
c) Se os preços espanhóis, expressos em ECUs, forem superiores aos 
preços comuns, os preços espanhóis não podem ser aumentados em 
relação ao seu nível anterior. Além disso, o Reino de Espanha 
adaptará os seus preços na medida do necessário para evitar um 
aumento da diferença entre os seus preços e os preços comuns;  
 
d) O Reino de Espanha pode ajustar os seus preços no caso de as 
intervenções no mercado atingirem um volume não justificado. Neste 
caso, o preço ajustado substituirá o preço de origem para a aplicação 
das regras referidas nas alíneas b) e c);  
 



e) A Comissão velará pelo cumprimento do disposto no presente 
número. Não será tida em conta qualquer transposição do nível de 
preços que resulte da aplicação dessas regras, aquando da 
determinação do nível de preços a tomar em consideração com nível 
de partida para a aproximação dos preços, durante a 2.ª fase referida 
no artigo 148.º;  
 
2) Uma disciplina de ajudas: 
 
A título desta disciplina, o Reino de Espanha está autorizado a manter 
as suas ajudas nacionais durante a 1.ª fase.  
 
Todavia, durante este período, o Reino de Espanha procurará 
efectuar um certo desmantelamento das ajudas nacionais que não 
estejam em conformidade com o direito comunitário e introduzir 
progressivamente na organização do seu mercado interno o esquema 
de ajudas comunitárias, sem que o nível destas ajudas exceda o nível 
comum;  
 
3) Uma disciplina de produção: 
 
A título desta disciplina, o Reino de Espanha aplicará as mesmas 
disciplinas de produção que as eventualmente aplicáveis nos outros 
Estados membros ou nos Estados membros que se encontrem numa 
situação comparável em relação a tal disciplina.  
 
B) Regime aplicável nas trocas comerciais entre a Comunidade, na 
sua composição actual, e Espanha  
 

Artigo 136.º 
 
1 - Sem prejuízo das disposições do artigo 75.º e dos artigos 137.º a 
139.º, o Reino de Espanha está autorizado a aplicar nas suas trocas 
comerciais com a Comunidade, na sua composição actual, durante a 
1.ª fase, relativamente aos produtos referidos no artigo 131.º, o 
regime em vigor antes da sua adesão relativamente a estas trocas 
comerciais, tanto de importação como de exportação.  
 
2 - Durante a 1.ª fase, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 
75.º e do artigo 140.º, a Comunidade, na sua composição actual, 
aplicará à importação dos produtos referidos no artigo 131.º 
provenientes de Espanha o regime que aplicar a Espanha antes da 
adesão.  
 



3 - Durante a 1.ª fase, sem prejuízo do disposto no artigo 141.º, a 
Comunidade, na sua composição actual, aplicará à exportação dos 
produtos referidos no artigo 131.º, com destino a Espanha o regime 
que aplicar à exportação em relação a países terceiros.  
 

Artigo 137.º 
 
1 - Sem prejuízo do n.º 2, o Reino de Espanha eliminará a partir de 1 
de Março de 1986 a aplicação de qualquer restrição quantitativa e de 
qualquer encargo de efeito equivalente a um direito aduaneiro à 
importação dos produtos referidos no artigo 131.º provenientes da 
Comunidade, na sua composição actual.  
 
2 - Até 31 de Dezembro de 1989, o Reino de Espanha pode aplicar as 
restrições quantitativas à importação dos produtos seguintes 
provenientes da Comunidade, na sua composição actual.  
 
(ver documento original) 
 
3 - a) As restrições quantitativas referidas no n.º 2 consistem em 
contingentes anuais abertos sem discriminação entre os operadores 
económicos.  
 
b) O contingente inicial em 1986 para cada produto, expresso em 
volume, será fixado:  
 
- quer em 3% da média da produção anual espanhola no decurso dos 
3 últimos anos anteriores à adesão para os quais existam estatísticas 
disponíveis;  
 
- quer na média das importações espanholas realizadas durante os 
últimos 3 anos anteriores à adesão para os quais existem estatísticas 
disponíveis, se este último critério conduzir a um volume mais 
elevado.  
 
c) O ritmo mínimo de aumento progressivo dos contingentes é de 
10% no início de cada ano.  
 
O aumento será acrescentado a cada contingente e o aumento 
seguinte calculado a partir do número total obtido.  
 
d) Sempre que as importações efectuadas em Espanha durante 2 
anos consecutivos sejam inferiores a 90% do contingente anual 
aberto, o Reino de Espanha abolirá as restrições quantitativas em 
vigor.  



 
e) O contingente aplicável durante o período compreendido entre 1 
de Março e 31 de Dezembro de 1986 será igual ao contingente inicial 
diminuído de um sexto.  
 
4 - No âmbito das restrições quantitativas referidas no n.º 2, as 
importações em Espanha dos seguintes produtos ficam sujeitas à 
aplicação de um calendário com quantidades de importações 
definidas em relação ao contingente fixado para cada ano.  
 
(ver documento original) 
 

Artigo 138.º 
 
Durante a 1.ª fase, o Reino de Espanha não concederá, em princípio, 
para os produtos referidos no artigo 131.º exportados para os 
Estados membros actuais, auxílios ou subvenções à exportação.  
 
Todavia, se a concessão de tais auxílios ou subvenções se mostrar 
necessária, o seu montante será limitado, no máximo, à diferença 
dos preços institucionais ou, na sua falta, à diferença dos preços 
verificados em Espanha e na Comunidade, na sua composição actual, 
e, se for caso disso, à incidência dos direitos aduaneiros.  
 
A fixação destes auxílios ou subvenções só pode ocorrer após 
realização do procedimento de consulta previsto no artigo 142.º  
 

Artigo 139.º 
 
1 - O Reino de Espanha eliminará, a partir de 1 de Março de 1986, a 
aplicação de todas as restrições quantitativas ou medidas de efeito 
equivalente à exportação dos produtos referidos no artigo 131.º com 
destino à Comunidade, na sua composição actual.  
 
2 - Todavia, durante a 1.ª fase, o Reino de Espanha pode manter os 
ajustamentos comerciais sectoriais que aplicar à exportação, 
adaptando-os simultaneamente durante esta fase a fim de os tornar 
compatíveis com as exigências da livre circulação no final desta fase.  
 

Artigo 140.º 
 
1 - Em derrogação do n.º 1 do artigo 136.º, os direitos 
compensatórios eventuais à importação de produtos provenientes de 
Espanha, resultantes da aplicação do Regulamento (CEE) n.º 
1035/72, são reduzidos de:  



 
- 2% no 1.º ano; 
 
- 4% no 2.º ano; 
 
- 6% no 3.º ano; 
 
- 8% no 4.º ano; 
 
a seguir à data da adesão. 
 
2 - Nas trocas comerciais entre a Comunidade, na sua composição 
actual, e países terceiros durante a 1.ª fase, as cotações dos 
produtos espanhóis não serão tomadas em consideração para efeitos 
do cálculo dos preços de referência.  
 

Artigo 141.º 
 
1 - Durante a 1.ª fase, a Comunidade, na sua composição actual, não 
concederá, em princípio, restituições à exportação relativamente aos 
produtos referidos no artigo 131.º exportados para Espanha.  
 
Todavia, se a concessão de tais restituições se mostrar necessária, o 
seu montante será limitado, no máximo, à diferença dos preços 
institucionais ou, na sua falta, à diferença entre os preços verificados 
na Comunidade, na sua composição actual, e Espanha e, se for caso 
disso, à incidência dos direitos aduaneiros.  
 
A fixação destas restituições só pode ocorrer após realização do 
procedimento de consulta previsto no artigo 142.º2 - As restituições 
referidas no presente artigo são financiadas pela Comunidade através 
do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola, Secção 
Garantia.  
 

Artigo 142.º 
 
A aplicação pelo Reino de Espanha dos auxílios ou subvenções 
referidos no artigo 138.º ou pela Comunidade das restituições 
referidas no artigo 141.º está subordinada a consultas prévias, que 
se realização de acordo com o seguinte procedimento:  
 
1 - Qualquer projecto de fixação: 
 
- de subvenções à exportação da Espanha para a Comunidade, na 
sua composição actual, ou com destino a países terceiros; ou  



 
- de restituições à exportação da Comunidade, na sua composição 
actual, para Espanha;  
 
será objecto de uma troca de opiniões no âmbito de reuniões 
periódicas do comité de gestão instituído pelo Regulamento (CEE) n.º 
1035/72.  
 
2 - O representante da Comissão apresentará para exame o projecto 
acima referido; esse exame incidirá, nomeadamente, sobre o aspecto 
económico das exportações projectadas, bem como sobre a situação 
e o nível dos preços, no mercado espanhol, no mercado da 
Comunidade, na sua composição actual, ou no mercado mundial.  
 
3 - O comité formulará um parecer acerca do projecto dentro de um 
prazo que o presidente pode determinar em função da urgência da 
fixação. O comité delibera por maioria de 54 votos.  
 
O parecer será imediatamente comunicado à autoridade competente 
para a fixação, ou seja, consoante o caso, o Reino de Espanha ou a 
Comissão.  
 
C) Regime aplicável nas tocas comerciais entre Espanha e países 
terceiros 
 

Artigo 143.º 
 
Em relação aos produtos referidos no artigo 131.º, e sem prejuízo no 
disposto no artigo 137.º, o Reino de Espanha aplicará, a partir de 1 
de Março de 1986, a regulamentação comunitária relativa ao regime 
aplicável à importação, na Comunidade, de produtos importados 
provenientes de países terceiros.  
 
Todavia, em matéria de preços de referência, o Reino de Espanha 
aplicará à importação proveniente de países terceiros o regime que 
lhe é aplicado pela Comunidade, na sua composição actual, nos 
termos do n.º 1 do artigo 140.º  
 

Artigo 144.º 
 
Até 31 de Dezembro de 1989, o Reino de Espanha pode manter, de 
acordo com as regras a determinar nos termos do procedimento 
referido no artigo 91.º, restrições quantitativas à importação 
proveniente de países terceiros para os produtos referidos no n.º 2 
do artigo 137.º  



 
Artigo 145.º 

 
Em relação aos produtos referidos no artigo 131.º, o Reino de 
Espanha está autorizado a adiar até ao início da 2.ª fase a aplicação 
progressiva à importação das preferências concedidas por via 
autónoma ou convencional pela Comunidade a certos países 
terceiros.  
 

Artigo 146.º 
 
1 - Sem prejuízo das disposições referidas no n.º 2, o Reino de 
Espanha está autorizado a manter, para os produtos referidos no 
artigo 131.º, durante a 1.ª fase, em relação à exportação para países 
terceiros, o regime em vigor antes da sua adesão relativamente a 
essas trocas comerciais.  
 
2 - O montante dos auxílios ou subvenções eventualmente 
concedidos pelo Reino de Espanha à exportação com destino a países 
terceiros deve ser limitado ao estritamente necessário para assegurar 
o escoamento do produto em causa no mercado de destino.  
 
Esses auxílios ou subvenções só podem ser aplicados após a 
realização do procedimento referido no artigo 142.º Essas consultas 
incidem, nomeadamente, sobre o aspecto económico das exportações 
projectadas, sobre os preços tomados em consideração para o cálculo 
destas e sobre a situação dos mercados de proveniência e de destino.  
 

SUBSECÇÃO 2 
2.ª fase 

 
Artigo 147.º 

 
A partir da 2.ª fase, a regulamentação comunitária relativa aos 
produtos referidos no artigo 131.º, aplica-se plenamente em 
Espanha, sem prejuízo do disposto nos artigos 75.º, 81.º, 82.º, 83.º 
e 85.º, bem como nos artigos 148.º a 153.º  
 

Artigo 148.º 
 
1 - Até à 1.ª aproximação, sem prejuízo do disposto no n.º 1, alínea 
e), do artigo 135.º, dos preços referidos no artigo 149.º, os preços a 
aplicar em Espanha a partir de 1 de Janeiro de 1990 serão fixados de 
acordo com as regras previstas na organização comum de mercado 



em causa ao nível dos preços fixados em Espanha no final da 1.ª 
fase.  
 
2 - Caso se verifique, no início da 2.ª fase, que a diferença entre o 
nível de preços de um produto em Espanha e o do preço comum é 
mínima, o preço comum pode ser aplicado em Espanha para o 
produto em causa.  
 
A diferença de preços é considerada mínima sempre que seja inferior 
ou igual a 3% do preço comum.  
 

Artigo 149.º 
 
Se a aplicação do disposto no n.º 1 do artigo 148.º conduzir em 
Espanha a um nível de preços diferente do dos preços comuns, os 
preços aplicáveis em Espanha serão aproximados dos preços comuns 
a partir do início da campanha de 1990-1991 em 6 fases, aplicando, 
mutatis mutandis, o disposto no artigo 70.º  
 
Os preços comuns serão aplicados em Espanha no momento da 6.ª 
aproximação. 
 

Artigo 150.º 
 
O n.º 1 do artigo 76.º e os artigos 80.º, 87.º e 90.º aplicam-se em 
Espanha a partir de 1 de Janeiro de 1990.  
 
Todavia, substitui-se a data de 31 de Dezembro de 1987 indicada no 
artigo 90.º pela de 31 de Dezembro de 1991.  
 

Artigo 151.º 
 
Caso seja instituída uma ajuda no âmbito da política agrícola comum 
no decurso da 1.ª fase, esta ajuda será introduzida em Espanha ou o 
nível da ajuda análoga que exista em Espanha será aproximado do 
nível comum em 6 fases, aplicando-se por analogia as disposições 
previstas no artigo 79.º  
 

Artigo 152.º 
 
1 - Durante a 2.ª fase, será instaurado um mecanismo de 
compensação à importação na Comunidade, na sua composição 
actual, para os frutos e produtos hortícolas provenientes de Espanha 
para os quais se tenha fixado um preço de referência em relação a 
países terceiros.  



 
2 - Este mecanismo rege-se pelas seguintes regras: 
 
a) Procede-se à comparação entre um preço de oferta do produto 
espanhol, calculado de acordo com a alínea b), e um preço de oferta 
comunitário. Este último preço será anualmente calculado:  
 
- com base na média aritmética dos preços à produção de cada 
Estado membro da Comunidade, na sua composição actual, majorado 
dos custos de transporte e de embalagem que onerem os produtos 
desde as regiões de produção até aos centros de consumo 
representativos da Comunidade;  
 
- tendo em conta a evolução dos custos de produção. 
 
Os referidos preços à produção correspondem à média das cotações 
registadas durante os 3 anos que precedem a data de fixação do 
preço de oferta comunitário.  
 
O preço de oferta comunitário não pode exceder o nível dos preços de 
referência aplicado em relação a países terceiros.  
 
b) O preço de oferta espanhol será calculado todos os dias de 
mercado com base nas cotações representativas registadas ou 
reduzidas ao estádio importador-grossista na Comunidade, na sua 
composição actual. O preço de um produto proveniente de Espanha é 
igual à mais baixa cotação representativa ou à média das mais baixas 
cotações representativas registadas em relação a, pelo menos, 30% 
das quantidades dos produtos em causa comercializados no conjunto 
dos mercados representativos relativamente aos quais existem 
cotações disponíveis. Esta ou estas cotações serão previamente 
diminuídas:  
 
- do direito aduaneiro calculado de acordo com as disposições 
previstas na alínea c);  
 
- do montante corrector eventualmente instaurado de acordo com as 
disposições previstas na alínea d).  
 
c) O direito aduaneiro a deduzir das cotações do produto espanhol é o 
direito da Pauta Aduaneira Comum progressivamente reduzida todos 
os anos no início da campanha em um sexto do seu montante; 
todavia, relativamente ao ano de 1990, a redução ocorrerá no dia 1 
de Janeiro.  
 



d) Se o preço do produto espanhol calculado de acordo com as 
disposições previstas na alínea b) for inferior ao preço de oferta 
comunitário referido na alínea a), será cobrado à importação na 
Comunidade, na sua composição actual, pelo Estado membro 
importador, um montante corrector igual à diferença entre estes dois 
preços.  
 
e) A cobrança do montante corrector efectua-se até que as 
verificações realizadas revelem que o preço do produto espanhol é 
igual ou superior ao preço comunitário referido na alínea a).  
 
3 - Se o mercado espanhol for perturbado em consequência de 
importações provenientes da Comunidade, na sua composição actual, 
podem ser decididas medidas adequadas que prevejam, 
nomeadamente, a aplicação de um montante corrector de acordo 
com modalidades a determinar, no que diz respeito às importações 
em Espanha de frutos e produtos hortícolas provenientes da 
Comunidade, na sua composição actual, para os quais tenha sido 
fixado um preço de referência.  
 

Artigo 153.º 
 
1 - O Reino de Espanha aplicará progressivamente à importação dos 
produtos referidos no artigo 131.º, a partir de 1 de Janeiro de 1990, 
as preferências concedidas, por via autónoma ou convencional, pela 
Comunidade a certos países terceiros.  
 
2 - Com este objectivo o Reino de Espanha aplicará um direito que 
reduza a diferença entre a taxa do direito efectivamente aplicado em 
31 de Dezembro de 1989 e a taxa do direito preferencial, de acordo 
com o seguinte calendário:  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 a diferença é reduzida para 85,7% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 a diferença é reduzida para 71,4% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 a diferença é reduzida para 57,1% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1993 a diferença é reduzida para 42,8% da 
diferença inicial;  
 



- em 1 de Janeiro de 1994 a diferença é reduzida para 28,5% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1995, a diferença é reduzida para 14,2% da 
diferença inicial.  
 
O Reino de Espanha aplicará integralmente as taxas preferenciais em 
1 de Janeiro de 1996.  
 

CAPÍTULO 4 
Pesca 

 
SECÇÃO I 

Disposições gerais 
 

Artigo 154.º 
 
1 - Salvo disposição em contrário do presente capítulo, as regras 
previstas pelo presente Acto são aplicáveis ao sector da pesca.  
 
2 - O disposto no n.º 2 do artigo 89.º e no artigo 90.º é aplicável aos 
produtos da pesca.  
 

Artigo 155.º 
 
1 - Sob reserva do disposto no n.º 2 e sem prejuízo do Protocolo n.º 
2, a política comum da pesca não é aplicável às ilhas Canárias, nem a 
Ceuta e Melilha.  
 
2 - O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão: 
 
a) Determinará as medidas comunitárias estruturais que possam ser 
adoptadas a favor dos territórios referidos no n.º 1;  
 
b) Determinará as regras adequadas para tomar em consideração 
todos ou parte dos interesses dos territórios referidos no n.º 1, por 
ocasião de adopção de decisões, caso a caso, tendo em vista as 
negociações pela Comunidade destinadas à utilização ou conclusão de 
acordos de pesca com países terceiros, bem como dos interesses 
específicos desses territórios no âmbito das convenções 
internacionais relativas à pesca em que a Comunidade seja parte 
contratante.  
 



3 - O Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da 
Comissão, determinará, se for caso disso, as possibilidades e 
condições de acesso mútuo às zonas de pesca respectivas e aos seus 
recursos.  
 

SECÇÃO II 
Acesso às águas e recursos 

 
Artigo 156.º 

 
Para efeitos da sua integração no regime comunitário de conservação 
e de gestão dos recursos de pesca instituído pelo Regulamento (CEE) 
n.º 170/83, o acesso às águas sob a soberania ou jurisdição dos 
Estados membros actuais e abrangidas pelo Conselho Internacional 
de Exploração do Mar (CIEM), por parte dos navios arvorando 
pavilhão de Espanha e matriculados e ou registados num porto 
situado em território ao qual a política comum das pescas se aplique 
está sujeito ao regime definido na presente secção.  
 

Artigo 157.º 
 
Só os navios referidos nos artigos 158.º, 159.º e 160.º poderão 
exercer as suas actividades piscatórias nas zonas e nas condições 
determinadas nesses artigos.  
 

Artigo 158.º 
 
1 - Podem ser autorizadas a exercer as suas actividades piscatórias 
nas divisões CIEM Vb, VI, VII, VIII a, b, d, com exclusão, durante o 
período compreendido entre a data da adesão e 31 de Dezembro de 
1995, da zona situada ao sul de 56º 30' de latitude norte, a leste de 
12º de longitude oeste e ao norte de 50º 30' de latitude norte, 300 
navios determinados, com as suas características técnicas inscritas na 
lista nominativa que consta do anexo IX, designada «lista de base».  
 
2 - Apenas 150 navios tipo, dos quais 5 poderão ser afectados 
unicamente à pesca de espécies que não sejam demersais, incluídos 
na list abase, estão autorizados a exercer simultaneamente as suas 
actividades piscatórias, com a condição de constarem de uma lista 
periódica adoptada pela Comissão dentro dos seguintes limites:  
 
a) 23 nas divisões CIEM Vb e VI; 
 
b) 70 na divisão CIEM VII; 
 



c) 57 na divisão CIEM VIII a, b, d. 
 
Entende-se por navio tipo um navio cuja potência ao freio seja igual a 
700 cavalos (BHP). As taxas de conversão para os navios com outra 
potência são as seguintes:  
 
(ver documento original) 
 
Para efeitos da aplicação destas taxas de conversão aos navios que 
exerçam as operações piscatórias denominadas «parejas» e «trios», 
somam-se as potências dos motores dos navios envolvidos.  
 
3 - Os eventuais ajustamentos da lista de base resultantes da 
colocação fora de uso de um navio, ocorrida antes da adesão, devido 
a razões de força maior, serão adoptados o mais tardar em 1 de 
Janeiro de 1986, de acordo o procedimento do artigo 14.º do 
Regulamento (CEE) n.º 170/83. Estes ajustamentos não poderão 
afectar o número de navios e respectivas repartição entre cada 
categoria, nem implicar um aumento da tonelagem global ou da 
potência total par acada uma destas; além disso, os navios 
designados em substituição só poderão ser escolhidos de entre os 
enumerados na lista constante do anexo X.  
 

Artigo 159.º 
 
1 - O número de navios tipo referidos no n.º 2 do artigo 158.º, 
poderá ser aumentado em função da evolução das possibilidades 
globais de pesca concedidas a Espanha para as unidades 
populacionais (stocks) sujeitas ao regime do total admissível das 
capturas, a seguir denominado «TAC», de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 11.º do Regulamento (CEE) n.º 
170/83.  
 
2 - À medida que os navios referidos na lista de base forem colocados 
fora de uso e suprimidos da lista de base, poderão ser substituídos 
por navios da mesma categoria, à razão de metade da potência dos 
navios assim suprimidos, até que a lista de base seja estabelecida a 
um nível em relação com os recursos de pesca concedidos, de forma 
a assegurar uma exploração normal destes.  
 
As condições de substituição referidas no parágrafo anterior só se 
aplicam na medida em que a capacidade da frota da Comunidade, na 
sua composição actual, não seja aumentada nas águas comunitárias 
do Atlântico.  
 



Artigo 160.º 
 
1 - São autorizadas as seguintes actividades de pesca especializada. 
 
(ver documento original) 
 
2 - A partir de 1 de Janeiro de 1986, o conjunto das disposições 
relativas ao exercício das actividades piscatórias referidas no n.º 1 
serão idênticas às aplicáveis imediatamente antes da entrada em 
vigor do presente Acto.  
 
Contudo, as actividades piscatórias referidas na alínea c) do n.º 1 
poderão ser exercidas na divisão CIEM em causa em todos os locais 
para além do limite de 12 milhas marítimas calculado a partir das 
linhas de base.  
 

Artigo 161.º 
 
1 - A quota-parte do TAC das espécies sujeitas aos TACs e quotas a 
conceder à Espanha é fixada por espécie e por zona, do seguinte 
modo:  
 
(ver documento original) 
 
2 - Como complemento da quota-parte dos TACs da pescada referida 
na alínea a) do n.º 1, será anualmente concedida uma quantidade 
fixa suplementar de 4500 t, durante um período de 3 anos a partir de 
1 de Janeiro de 1986.  
 
Se o nível global desses TACs exceder 45000 t, esta quantidade fixa 
(forfetária) suplementar será reduzida, de forma a completar o nível 
da quota global concedida a Espanha até ao limite de 18000 t.  
 
3 - A quantidade a conceder à Espanha das espécies sujeitas a TAC 
sem repartição de quotas é fixada forfetariamente por espécie e por 
zona, do seguinte modo:  
 
(ver documento original) 
 
4 - As possibilidades de pesca estabelecidas para a Espanha e as 
quotas que daí resultem para os outros Estados membros da 
Comunidade serão fixadas anualmente e pela primeira vez antes de 1 
de Janeiro de 1986, nos termos do artigo 11.º do regulamento (CEE) 
n.º 170/83.  
 



Artigo 162.º 
 
Antes de 31 de Dezembro de 1992, a Comissão apresentará ao 
Conselho um relatório sobre a situação e as perspectivas da pesca na 
Comunidade em função da aplicação dos artigos 158.º e 161.º. Com 
base neste relatório, as adaptações do regime previsto no artigo 
158.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do artigo 159.º, e nos n.os 1, 2 e 3 
do artigo 161.º que se revelarem necessárias, incluindo as relativas 
ao acesso a outras zonas que não sejam as referidas no n.º 1 do 
artigo 158.º, serão adoptadas antes e 31 de Dezembro de 1993, de 
acordo com o procedimento previsto no artigo 43.º do Tratado CEE e 
produzirão efeitos em 1 de Janeiro de 1986.  
 

Artigo 163.º 
 
1 - As autoridades espanholas elaborarão listas de base para as 
actividades piscatórias referidas no n.º 1, alíneas a) e b), do artigo 
160.º e elaborarão, igualmente, para as outras actividades 
piscatórias referidas no n.º 1 do artigo 160.º uma lista que indique as 
características técnicas de cada navio.  
 
As autoridades espanholas submeterão à Comissão projectos de listas 
periódicas, referidas no n.º 2 do artigo 158.º e no n.º 1 do artigo 
160.º  
 
2 - Em relação aos navios referidos no artigo 158.º e no n.º 1, alínea 
g), do artigo 160.º, as listas periódicas abrangem um período de, 
pelo menos, um mês.  
 
Em relação às outras categorias de navios, as modalidades de 
actividade serão fixadas nos termos do n.º 2 do artigo 160.º, e de 
acordo com o procedimento referido no segundo parágrafo do n.º 3 
do presente artigo.  
 
Após verificação, estas listas serão aprovadas pela Comissão, que as 
transmitirá às autoridades espanholas e às autoridades de controle 
dos outros Esta os membros em causa.  
 
3 - As disposições destinadas a garantir o cumprimento, pelos 
operadores, da regulamentação prevista no presente artigo, incluindo 
as destinadas a possibilitar a não autorização de o navio em causa 
pescar durante um certo período, serão adoptadas antes de 1 de 
Janeiro de 1986, de acordo com o procedimento previsto no artigo 
11.º do Regulamento (CEE) n.º 170/83.  
 



As modalidades técnicas que se mostrem necessárias para garantir a 
aplicação dos artigos 156.º a 162.º, bem como as incluídas no anexo 
XI, serão adoptadas antes de 1 de Janeiro de 1986, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 14.º do Regulamento (CEE) n.º 
170/83.  
 

Artigo 164.º 
 
1 - O número de navios arvorando pavilhão de um Estado membro 
actual autorizados a exercer as suas actividades piscatórias nas 
águas do oceano Atlântico sob a soberania ou jurisdição do Reino de 
Espanha abrangidas pelo CIEM será fixado anualmente:  
 
a) Para as espécies sujeitas a TAC e quotas, em função das 
possibilidades de pesca concedidas;  
 
b) Para as espécies não sujeitas a TAC e quotas, tendo em conta a 
estabilidade relativa e a necessidade de assegurar a conservação das 
unidades populacionais (stocks).  
 
2 - As actividades de pesca especializada dos navios arvorando 
pavilhão de um Estado membro actual nas águas referidas no n.º 1 
exercem-se dentro dos mesmos limites quantitativos e de acordo com 
as mesmas regras de acesso e de controle que as determinadas para 
os navios espanhóis autorizados a exercer as suas actividades 
piscatórias nas zonas de pesca dos Estados membros actuais e no 
cumprimento das outras disposições relativas à conservação dos 
recursos.  
 
3 - As regras gerais de aplicação do presente artigo, e 
nomeadamente a fixação anual do número de navios, serão 
adoptadas de acordo com o procedimento previsto no artigo 11.º do 
Regulamento (CEE) n.º 170/83 e pela primeira vez antes de 1 de 
Janeiro de 1986. 4 - As regras de aplicação do presente artigo serão 
adoptadas, antes de 1 de Janeiro de 1986, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 14.º do Regulamento (CEE) n.º 
170/83.  
 

Artigo 165.º 
 
1 - Para efeitos da sua integração no regime comunitário de 
conservação e de gestão dos recursos da pesca instituído pelo 
Regulamento (CEE) n.º 170/83, o acesso dos navios arvorando 
pavilhão de Portugal às águas sob a soberania ou jurisdição do Reino 
de Espanha abrangidas pelo CIEM e pelo Comité das Pescas do 



Atlântico Centro-Este (CECAF) está sujeito, até 31 de Dezembro de 
1995, ao regime definido nos n.os 2 a 8, sem prejuízo das 
disposições especiais referidas no artigo 155.º  
 
2 - As seguintes actividades podem ser exercidas pelos navios 
referidos no n.º 1, a título de actividade piscatória principal.  
 
(ver documento original) 
 
3 - É interdita a utilização de redes de emalhar. 
 
4 - Cada palangreiro não pode lançar mais de 2 palangres por dia; o 
comprimento máximo de cada um desses palangres é fixado em 20 
milhas marítimas; a distância entre os anzóis não pode ser inferior a 
2,70 m.  
 
5 - A pesca de crustáceos não é autorizada. Todavia, são permitidas 
capturas por ocasião da pesca dirigida à pescada e às outras espécies 
demersais, dentro do limite de 10% do volume das capturas destas 
espécies que se encontram a bordo.  
 
6 - O número de navios autorizados a pescar o atum voador será 
aprovado antes de 1 de Março de 1986, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 11.º do Regulamento (CEE) n.º 
170/83.  
 
7 - As regras de aplicação do presente artigo serão adoptadas, por 
analogia com as incluídas no anexo XI, antes de 1 de Janeiro de 
1986, de acordo com o procedimento previsto no artigo 14.º do 
Regulamento (CEE) n.º 170/83.  
 
8 - As disposições destinadas a garantir o cumprimento, pelos 
operadores, da regulamentação prevista no presente artigo, incluindo 
as destinadas a possibilitar a não autorização de o navio em causa 
pescar durante um certo período, serão adoptadas antes de 1 de 
Janeiro de 1986, de acordo com o procedimento previsto no artigo 
11.º do Regulamento (CEE) n.º 170/83.  
 

Artigo 166.º 
 
O regime definido nos artigos 156.º e 164.º, incluindo as adaptações 
que possam ser adoptadas pelo Conselho por força do artigo 162.º, 
permanece aplicável até à data do termo do período previsto no n.º 3 
do artigo 8.º do Regulamento (CEE) n.º 170/83.  
 



SECÇÃO III 
Recursos externos 

 
Artigo 167.º 

 
1 - A partir da adesão, a gestão dos acordos de pesca concluídos pelo 
Reino de Espanha com países terceiros será assegurada pela 
Comunidade.  
 
2 - Os direitos e obrigações decorrentes, para o Reino de Espanha, 
dos acordos referidos no n.º 1 não serão afectados durante o período 
em que as disposições desses acordos forem provisoriamente 
mantidas.  
 
3 - Logo que possível, e em qualquer caso antes do termo dos 
acordos referidos no n.º 1, o Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão, adoptará em cada caso as 
decisões adequadas à preservação das actividades piscatórias que 
deles decorrem, incluindo a possibilidade de prorrogação de certos 
acordos por períodos de um ano, no máximo.  
 

Artigo 168.º 
 
1 - As isenções, suspensões ou contingentes pautais concedidos pelo 
Reino de Espanha para os produtos da pesca provenientes das 
empresas comuns constituídas entre pessoas singulares ou colectivas 
de Espanha e de outros países serão eliminados no decurso de um 
período de 7 anos, do seguinte modo:  
 
(ver documento original) 
 
2 - No interior das quantidades globais autorizadas anualmente, a 
repartição dos contingentes por posição ou subposição da Pauta 
Aduaneira Comum será efectuada proporcionalmente, de acordo com 
a repartição existente em 1983.  
 
3 - Os produtos importados ao abrigo deste regime não podem 
considerar-se em livre prática, na acepção do artigo 10.º do Tratado 
CEE, quando reexportados para outro Estado membro.  
 
4 - Só poderão beneficiar das medidas previstas no presente artigo os 
produtos das empresas comuns e dos navios explorados por essas 
empresas, cuja lista se inclui no anexo XII.  
 



5 - As regras de aplicação do presente artigo, e nomeadamente as 
quantidades anuais dos contingentes por posição ou subposição da 
Pauta Aduaneira Comum, serão adoptadas de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 33.º do Regulamento (CEE) n.º 
3796/81.  
 

SECÇÃO IV 
Organização comum de mercado 

 
Artigo 169.º 

 
1 - Os preços de orientação aplicáveis em Espanha às sardinhas do 
Atlântico e ao biqueirão e os preços de orientação aplicáveis na 
Comunidade, na sua composição actual, serão objecto de uma 
aproximação nos termos do disposto nos n.os 2 e 3, ocorrendo a 1.ª 
aproximação em 1 de Março de 1986.  
 
2 - No que diz respeito às sardinhas do Atlântico, os preços de 
orientação aplicáveis em Espanha, por um lado, e na Comunidade, na 
sua composição actual, por outro, serão objecto de uma 
aproximação, em 10 fases anuais, em relação ao nível do preço de 
orientação das sardinhas do Mediterrâneo, com base nos preços de 
1984, sucessivamente de um décimo, um nono, um oitavo, um 
sétimo, um sexto, um quinto, um quarto, um terço e metade da 
diferença entre estes preços de orientação aplicáveis antes de cada 
aproximação; os preços resultantes deste cálculo serão articulados 
proporcionalmente em função da eventual adaptação do preço de 
orientação para a campanha seguinte; o preço comum será aplicado 
a partir da data da 10.ª aproximação.  
 
3 - No que diz respeito ao biqueirão, os preços de orientação 
respectivamente aplicáveis para Espanha e para os outros Estados 
membros serão objecto de uma aproximação em 5 fases anuais, 
sucessivamente de um quinto, um quarto, um terço e metade da 
diferença entre estes preços de orientação, sendo esta aproximação 
aplicada em duas metades, a cada um destes preços, aumentando o 
preço inferior e diminuindo o preço superior; o preço resultante deste 
cálculo será articulado proporcionalmente em função da eventual 
adaptação do preço de orientação para a campanha seguinte; o preço 
comum será aplicado a partir da data da 5.ª aproximação.  
 

Artigo 170.º 
 



1 - Durante o período de aproximação de preços referido no artigo 
169.º, será instaurado um sistema de fiscalização, com base em 
preços de referência aplicáveis:  
 
- às importações de sardinhas do Atlântico na Comunidade, na sua 
composição actual, provenientes de Espanha;  
 
- às importações de biqueirão em Espanha provenientes dos outros 
Estados membros da Comunidade.  
 
2 - Aquando de cada fase de aproximação de preços, os preços de 
referência referidos no n.º 1 serão fixados ao nível dos preços de 
retirada aplicáveis, respectivamente, em Espanha, em relação ao 
biqueirão e nos outros Estados membros, em relação às sardinhas do 
Mediterrâneo.  
 
3 - Em caso de perturbação do mercado, devida às importações 
referidas no n.º 1 efectuadas a preços inferiores aos preços de 
referência, poderão ser tomadas medidas análogas às previstas no 
artigo 21.º do Regulamento (CEE) n.º 3796/81, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 33.º do referido regulamento.  
 
4 - As regras de aplicação do presente artigo serão adoptadas de 
acordo com o procedimento previsto no artigo 33.º do Regulamento 
(CEE) n.º 3796/81.  
 

Artigo 171.º 
 
1 - A partir da adesão, é instituído um regime de subsídios 
compensatórios para os produtores de sardinha da Comunidade, na 
sua composição actual, em relação com o sistema especial de 
aproximação de preços aplicável a esta espécie nos termos do n.º 2 
do artigo 169.º  
 
2 - Antes do termo do período de aproximação de preços, o Conselho, 
deliberando por maioria qualificada, sob proposta da Comissão, 
decidirá se e, se for caso disso, em que medida o regime referido no 
presente artigo deverá ser prorrogado.  
 
3 - O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão, adoptará, antes de 31 de Dezembro de 1985, as regras de 
aplicação do presente artigo.  
 

Artigo 172.º 
 



Durante o período de aproximação de preços, os coeficientes de 
adaptação aplicáveis às sardinhas em 1984, previstos no n.º 1 do 
artigo 12.º do Regulamento (CEE) n.º 3796/81, não serão alterados.  
 

SECÇÃO V 
Regime aplicável às trocas comerciais 

 
Artigo 173.º 

 
1 - Em derrogação do artigo 31.º, os direitos aduaneiros de 
importação aplicáveis aos produtos da pesca incluídos nas posições e 
subposições 03.01, 03.02, 03.03, 05.15, A, 16.04, 16.05 e 23.01, B, 
da Pauta Aduaneira Comum, entre a Comunidade, na sua composição 
actual, e Espanha, serão progressivamente suprimidos de acordo com 
o seguinte calendário:  
 
- em 1 de Março de 1986 cada direito será reduzido para 87,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 cada direito será reduzido para 75% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 cada direito será reduzido para 62,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 cada direito será reduzido para 50% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 cada direito será reduzido para 37,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 cada direito será reduzido para 25% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 cada direito será reduzido para 12,5% do 
direito de base;  
 
- a última redução de 12,5 será efectuada em 1 de Janeiro de 1993. 
 
2 - Em derrogação do n.º 1, os direitos aduaneiros de importação 
aplicáveis aos preparados e conservas de sardinhas incluídos na 
subposição 16.04, D, da Pauta Aduaneira Comum, entre Espanha e 
os outros Estados membros da Comunidade, serão progressivamente 
suprimidos de acordo com o seguinte calendário:  
 



- em 1 de Março de 1986 cada direito será reduzido para 90,9% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 cada direito será reduzido para 81,8% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 cada direito será reduzido para 72,7% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 cada direito será reduzido para 63,6% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 cada direito será reduzido para 54,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 cada direito será reduzido para 45,4% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 cada direito será reduzido para 36,3% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1993 cada direito será reduzido para 27,2% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1994 cada direito será reduzido para 18,1% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1995 cada direito será reduzido para 9% do 
direito de base;  
 
- a última redução de 9% será efectuada em 1 de Janeiro de 1996. 
 
3 - A partir da adesão, o Reino de Espanha eliminará todos os direitos 
de compensação sobre as importações em Espanha dos produtos 
referidos no n.º 1 provenientes dos outros Estados membros da 
Comunidade.  
 
4 - Em derrogação do artigo 37.º, o Reino de Espanha alterará, em 
relação aos produtos da pesca referidos no n.º 1, a sua pauta 
aplicável a países terceiros, reduzindo a diferença entre os direitos de 
base e os direitos da Pauta Aduaneira Comum, nos seguintes termos:  
 
- a partir de 1 de Março de 1986, o Reino de Espanha aplicará um 
direito que reduza de 12,5% a diferença entre o direito de base e o 
da Pauta Aduaneira Comum;  



 
- a partir de 1 de Janeiro de 1987: 
 
a) Para as posições pautais em relação às quais os direitos de base 
não se afastem em mais de 15%, para mais ou menos, dos direitos 
da Pauta Aduaneira Comum, aplicam-se estes últimos direitos;  
 
b) Nos outros casos, o Reino de Espanha aplicará um direito que 
reduza a diferença entre os direitos de base e os direitos da Pauta 
Aduaneira Comum em 7 fracções iguais de 12,5%, nas seguintes 
datas:  
 
- 1 de Janeiro de 1987; 
 
- 1 de Janeiro de 1988; 
 
- 1 de Janeiro de 1989; 
 
- 1 de Janeiro de 1990; 
 
- 1 de Janeiro de 1991; 
 
- 1 de Janeiro de 1992. 
 
O Reino de Espanha aplicará integralmente a Pauta Aduaneira 
Comum a partir de 1 de Janeiro de 1993.  
 

Artigo 174.º 
 
1 - Até 31 de Dezembro de 1992, as importações em Espanha dos 
produtos que constam do anexo XIII provenientes dos outros Estados 
membros estão sujeitas a um mecanismo complementar às trocas 
comerciais definido pelo presente artigo.  
 
2 - Além disso, até 31 de Dezembro de 1990, as importações em 
Espanha das conservas de sardinha da subposição 16.04, D, da Pauta 
Aduaneira Comum provenientes de Portugal estão sujeitas ao 
mecanismo referido no n.º 1.  
 
3 - Será estabelecido um balanço previsional de abastecimento de 
Espanha em relação a cada produto em causa, antes do início de 
cada ano, com base nas importações realizadas durante os 3 anos 
anteriores. Deste balanço constarão tanto as importações 
provenientes dos outros Estados membros como as provenientes de 
países terceiros. A parte intracomunitária deste balanço será 



majorada, todos os anos, de um factor de progressividade igual a 
15%.  
 
4 - Para além do limiar da parte intracomunitária, poderão ser 
tomadas medidas de limitação ou de suspensão das importações.  
 
5 - Para além do limiar fixado para o balanço global de 
abastecimento, o Reino de Espanha poderá tomar medidas cautelares 
imediatamente aplicáveis. Estas medidas serão imediatamente 
notificadas à Comissão, que poderá suspender a sua aplicação no 
mês seguinte a esta notificação.  
 
6 - As regras de aplicação serão adoptadas de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 33.º do Regulamento (CEE) n.º 
3796/81.  
 

Artigo 175.º 
 
1 - As restrições quantitativas aplicáveis na Comunidade, na sua 
composição actual, aos produtos provenientes de Espanha, nas 
condições enunciadas no n.º 4 do artigo 19.º do Regulamento (CEE) 
n.º 3796/81, serão suprimidas progressivamente e eliminadas em 1 
de Janeiro de 1993, no que diz respeito às conservas de atum, e em 
1 de Janeiro de 1996, no que diz respeito às conservas de sardinha.  
 
2 - As regras de aplicação do n.º 1 serão adoptadas de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 33.º do Regulamento (CEE) n.º 
3796/81.  
 

Artigo 176.º 
 
Até 31 de Dezembro de 1992, o Reino de Espanha poderá manter, 
em relação a países terceiros, restrições quantitativas em relação aos 
produtos que constam do anexo XIV, dentro dos limites e de acordo 
com as regras definidas pelo Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão.  
 
2 - O mecanismo comunitário dos preços de referência é aplicável a 
cada produto, a partir da supressão das restrições quantitativas que 
se lhe referem.  
 

CAPÍTULO 5 
Relações externas 

 
SECÇÃO I 



Política comercial comum 
 

Artigo 177.º 
 
1 - O Reino de Espanha manterá, relativamente a países terceiros, 
restrições quantitativas à importação para os produtos ainda não 
liberalizados em relação à comunidade, na sua composição actual. O 
Reino de Espanha não concederá a países terceiros qualquer outra 
vantagem em relação à Comunidade, na sua composição actual, no 
que diz respeito aos contingentes fixados para esses produtos.  
 
Estas restrições quantitativas permanecerão em vigor, pelo menos, 
enquanto subsistirem restrições quantitativas para os mesmos 
produtos em relação à comunidade, na sua composição actual.  
 
2 - O Reino de Espanha manterá, relativamente aos países de 
comércio de Estado referidos nos Regulamentos (CEE) n.º 1765/82 , 
n.º 1766/82 e n.º 3420/83, restrições quantitativas à importação 
para os produtos ainda não liberalizados em relação aos países a que 
se aplica o Regulamento (CEE) n.º 288/82. O Reino de Espanha não 
concederá aos países de comércio de Estado qualquer outra 
vantagem em relação aos países a que se aplica o Regulamento 
(CEE) n.º 288/82, no que diz respeito aos contingentes fixados para 
esses produtos.  
 
Estas restrições quantitativas permanecerão em vigor, pelo menos, 
enquanto subsistirem restrições quantitativas para os mesmos 
produtos em relação a todos os países referidos no Regulamento 
(CEE) n.º 288/82.  
 
Qualquer alteração do regime de importação em Espanha dos 
produtos não liberalizados pela Comunidade em relação aos países de 
comércio de Estado efectuar-se-á de acordo com as regras e os 
procedimentos previstos no Regulamento (CEE) n.º 3420/83 e sem 
prejuízo do disposto no primeiro parágrafo.  
 
O Reino de Espanha, no entanto, não é obrigado a reintroduzir, em 
relação aos países de comércio de Estado, restrições quantitativas à 
importação para produtos liberalizados relativamente a estes países e 
que ainda se encontram sujeitos a restrições quantitativas em relação 
a países membros do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e 
Comércio.  
 
3 - Até 31 de Dezembro de 1991, o Reino de Espanha pode manter, 
sem prejuízo do disposto nos n.os 1 e 2, restrições quantitativas à 



importação, sob a forma de contingentes, para os produtos e 
montantes enumerados no anexo XV em derrogação temporária dos 
regimes comuns de liberalização das importações previstas nos 
Regulamentos (CEE) n.º 288/82 , n.º 1765/82, n.º 1766/82 e n.º 
3419/83 , alterado pelo Regulamento (CEE) n.º 453/84, desde que, 
no que diz respeito aos países membros do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio, essas restrições tenham sido 
notificadas antes da adesão no âmbito desse acordo.  
 
As importações desses produtos serão integralmente submetidas aos 
regimes comuns de liberalização em vigor em 1 de Janeiro de 1992. 
Os contingentes serão aumentados progressivamente até esta data, 
nos termos do n.º 4.  
 
4 - O aumento progressivo dos contingentes referidos no n.º 3 é de, 
pelo menos, 17% no início de cada ano, no que diz respeito aos 
contingentes expressos em ECUs, e de, pelo menos, 12% no início de 
cada ano, no que diz respeito aos contingentes expressos em volume. 
O aumento é acrescido a cada contingente e o aumento seguinte 
calculado sobre o número total obtido.  
 
Sem prejuízo do disposto nos n.os 1 e 2, sempre que as importações 
efectuadas no decurso de 2 anos consecutivos forem inferiores a 90% 
dos contingentes anuais abertos nos termos do n.º 3, o Reino de 
Espanha abolirá as restrições quantitativas em vigor.  
 
5 - O Reino de Espanha manterá, em relação a todos os países 
terceiros, restrições quantitativas à importação, sob a forma de 
contingentes, para os produtos indicados no anexo XVI que não 
estejam liberalizados pela Comunidade relativamente a países 
terceiros, e para os quais o Reino de Espanha mantenha restrições 
quantitativas à importação em relação à Comunidade, na sua 
composição actual, nos montantes e, pelo menos, até às datas 
previstas respectivamente no referido anexo.  
 
Qualquer alteração ao regime de importação em Espanha dos 
produtos referidos no primeiro parágrafo efectuar-se-á, em 
conformidade com as regras e procedimentos previstos nos 
Regulamentos (CEE) n.º 288/82 e n.º 3420/83 e sem prejuízo dos 
n.os 1 e 2.  
 
6 - Tendo em vista o cumprimento das obrigações que incumbem à 
Comunidade no âmbito do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e 
Comércio, em relação aos países de comércio de Estado, membros 
deste Acordo, o Reino de Espanha, se for caso disso e na medida do 



necessário, tornará extensivas aos referidos países as medidas de 
liberalização que deverá adoptar relativamente aos outros países 
terceiros, membros do Acordo, tendo em conta medidas transitórias 
acordadas.  
 

Artigo 178.º 
 
1 - A partir de 1 de Março de 1986, o Reino de Espanha aplicará 
progressivamente o sistema de preferências generalizadas para os 
produtos que não sejam enumerados no anexo II do Tratado CEE, a 
partir dos direitos de base referidos no n.º 1 do artigo 30.º Todavia, 
no que diz respeito aos produtos enumerados no anexo XVII, o Reino 
de Espanha alinhar-se-á progressivamente, até 31 de Dezembro de 
1992, pelas taxas do sistema de preferências generalizadas, a partir 
dos direitos de base referidos no n.º 2 do artigo 30.º O calendário 
destes alinhamentos é o mesmo que o fixado no artigo 37.º  
 
2 - a) No que diz respeito aos produtos enumerados no anexo II do 
Tratado, as taxas preferenciais previstas ou calculadas serão 
progressivamente aplicadas aos direitos efectivamente cobrados pelo 
Reino de Espanha em relação aos países terceiros, de acordo com as 
regras gerais referidas na alínea b) ou com as regras especiais 
referidas nos artigos 97.º e 153.º  
 
b) O Reino de Espanha aplicará, a partir de 1 de Março de 1986, um 
direito que reduza a diferença entre a taxa do direito de base e a taxa 
do direito preferencial, de acordo com o calendário seguinte:  
 
- em 1 de Março de 1986 a diferença será reduzida para 90,9% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 a diferença será reduzida para 81,8% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 a diferença será reduzida para 72,7% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 a diferença será reduzida para 63,6% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 a diferença será reduzida para 54,5% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 a diferença será reduzida para 45,4% da 
diferença inicial;  



 
- em 1 de Janeiro de 1992 a diferença será reduzida para 36,3% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1993 a diferença será reduzida para 27,2% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1994 a diferença será reduzida para 18,1% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1995 a diferença será reduzida para 9,0% da 
diferença inicial.  
 
O Reino de Espanha aplicará integralmente as taxas preferenciais a 
partir de 1 de Janeiro de 1996.  
 
c) Em derrogação da alínea b) em relação aos produtos da pesca 
incluídos nas posições 03.01, 03.02, 03.03, 05.15, A, 16.04, 16.05 e 
23.01, B, da Pauta Aduaneira Comum, o Reino de Espanha aplicará, a 
partir de 1 de Março de 1986, um direito que reduza a diferença 
entre a taxa do direito de base e a taxa do direito preferencial, de 
acordo com o calendário seguinte:  
 
- em 1 de Março de 1986 a diferença será reduzida para 87,5% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 a diferença será reduzida para 75% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 a diferença será reduzida para 62,5% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 a diferença será reduzida para 50% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 a diferença será reduzida para 37,5% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 a diferença será reduzida para 25% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 a diferença será reduzida para 12,5% da 
diferença inicial.  
 



O Reino de Espanha aplicará integralmente as taxas preferenciais a 
partir de 1 de Janeiro de 1993.  
 

SECÇÃO II 
Acordos das Comunidades com certos países terceiros 

 
Artigo 179.º 

 
1 - O Reino de Espanha aplicará, a partir de 1 de Janeiro de 1986, as 
disposições dos acordos referidos no artigo 181.º  
 
As medidas de transição e as adaptações eventuais serão objecto de 
protocolos, a concluir com os países co-contratantes, anexos a tais 
acordos.  
 
2 - Essas medidas de transição têm por fim assegurar, após o 
respectivo termo, a aplicação pela Comunidade de um regime comum 
nas suas relações com todos os países terceiros co-contratantes, bem 
como a identidade dos direitos e obrigações dos Estados membros.  
 
3 - Estas medidas de transição aplicáveis aos países enumerados no 
artigo 181.º não implicam, em nenhum sector, a concessão pelo 
Reino de Espanha a estes países de um tratamento mais favorável do 
que o aplicável à Comunidade, na sua composição actual.  
 
Em especial, todos os produtos que sejam objecto de medidas de 
transição no que diz respeito a restrições quantitativas aplicáveis à 
Comunidade, na sua composição actual, ficam submetidos a tais 
medidas, relativamente a todos os países enumerados no artigo 
181.º, e pelo mesmo período.  
 
4 - Estas medidas de transição aplicáveis aos países enumerados no 
artigo 181.º não implicam a aplicação pelo Reino de Espanha, 
relativamente a estes países, de um tratamento menos favorável do 
que o aplicado a outros países terceiros. Em especial, não podem ser 
previstas medidas de transição respeitantes a restrições 
quantitativas, relativamente aos países enumerados no artigo 181.º, 
para os produtos isentos de tais restrições aquando da sua 
importação em Espanha, em proveniência de outros países terceiros.  
 

Artigo 180.º 
 
1 - Se os protocolos referidos no n.º 1 do artigo 179.º não estiverem 
concluídos em 1 de Janeiro de 1986, a Comunidade tomará, após a 
adesão, as medidas necessárias para sanar essa situação.  



 
Em qualquer caso, o Reino de Espanha aplicará aos países 
enumerados no artigo 181.º o tratamento da nação mais favorecida a 
partir de 1 de Janeiro de 1986.  
 
2 - No que diz respeito às medidas referidas no n.º 1, aplicam-se as 
seguintes disposições:  
 
i) Se, por razões alheias à vontade da Comunidade ou do Reino de 
Espanha, os protocolos acima referidos não estiverem concluídos à 
data da adesão, as medidas a tomar pela Comunidade preverão em 
qualquer caso que o Reino de Espanha aplique, após a data da 
adesão, o tratamento da nação mais favorecida aos países co-
contratantes preferenciais ou associados da Comunidade e tomarão 
igualmente em consideração o regime que os países terceiros em 
causa apliquem ao Reino de Espanha à data da adesão;  
 
ii) Se, por razões que não sejam as referidas na alínea i), os 
protocolos acima referidos não estiverem concluídos à data da 
adesão, a Comunidade, para a adopção das medidas referidas no n.º 
1, tomará por base as medidas transitórias e as adaptações 
acordadas no seio da Conferência e terá em conta, se for caso disso, 
o resultado alcançado nas negociações com os países terceiros em 
causa.  
 

Artigo 181.º 
 
1 - Os artigos 179.º e 180.º são aplicáveis: 
 
- aos acordos concluídos com a Argélia, a Áustria, Chipre, o Egipto, a 
Finlândia, a Islândia, Israel, a Jordânia, a Jugoslávia, o Líbano, Malta, 
Marrocos, a Noruega, a Síria, a Suécia, a Suíça, a Tunísia e a Turquia, 
bem como aos outros acordos concluídos com países terceiros e 
relativos exclusivamente às trocas comerciais de produtos do anexo 
II do Tratado CEE;  
 
- ao novo acordo entre a Comunidade e os países de África, das 
Caraíbas e do Pacífico, assinado em 8 de Dezembro de 1984.  
 
2 - Os regimes resultantes da Segunda Convenção ACP-CEE e do 
Acordo Relativo aos Produtos Submetidos à Competência da 
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, assinados em 31 de 
Outubro de 1979, não são aplicáveis nas relações entre o Reino de 
Espanha e os Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico.  
 



Artigo 182.º 
 
O Reino de Espanha denunciará, com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 1986, o acordo assinado em 26 de Junho de 1979 com os países 
da Associação Europeia de Comércio Livre.  
 

SECÇÃO III 
Têxteis 

 
Artigo 183.º 

 
1 - A partir de 1 de Janeiro de 1986, o Reino de Espanha aplicará o 
Convénio de 20 de Dezembro de 1973 relativo ao comércio 
internacional dos têxteis, bem como os acordos bilaterais concluídos 
pela Comunidade no âmbito desse convénio ou com outros países 
terceiros. Serão negociados pela Comunidade, com os países 
terceiros partes nos acordos, protocolos de adaptação desses 
acordos, a fim de prever a limitação voluntária das exportações 
destinadas a Espanha relativamente aos produtos e às origens para 
os quais existam limitações na exportação para a Comunidade.  
 
2 - Se esses protocolos não se encontrarem concluídos em 1 de 
Janeiro de 1986, a Comunidade tomará medidas destinadas a sanar 
essa situação, relativas às adaptações transitórias necessárias para 
assegurar a aplicação dos acordos pela Comunidade.  
 

CAPÍTULO 6 
Disposições financeiras 

 
Artigo 184.º 

 
1 - A Decisão de 21 de Abril de 1970 relativa à substituição das 
contribuições financeiras dos Estados membros por recursos próprios 
das Comunidades, a seguir denominada «Decisão de 21 de Abril de 
1970», é aplicada nos termos dos artigos 185.º a 188.º  
 
2 - Qualquer referência à Decisão de 21 de Abril de 1970 feita nos 
artigos do presente capítulo deve entender-se como referindo-se à 
Decisão do Conselho de 7 de Maio de 1985 relativa ao sistema de 
recursos próprios da Comunidade, a partir da entrada em vigor desta 
última decisão.  
 

Artigo 185.º 
 



As receitas denominadas «direitos niveladores agrícolas», referidas 
na alínea a), primeiro parágrafo, do artigo 2.º da Decisão de 21 de 
Abril de 1970, abrangem igualmente as receitas provenientes de 
quaisquer montantes liquidados na importação nas trocas comerciais 
entre Espanha e os outros Estados membros e entre Espanha e 
países terceiros, nos termos dos artigos 67.º a 153.º, do n.º 3 do 
artigo 50.º e do artigo 53.º  
 
Todavia, estas receitas só a partir de 1 de Janeiro de 1990 abrangem 
os direitos de compensação liquidados em relação às frutas e 
produtos hortícolas que são objecto do Regulamento (CEE) n.º 
1035/72 importados em Espanha.  
 
Estas receitas não abrangem os eventuais montantes cobrados na 
importação nas ilhas Canárias e em Ceuta e Melilha.  
 

Artigo 186.º 
 
As receitas denominadas «direitos aduaneiros», referidas na alínea 
b), primeiro parágrafo, do artigo 2.º da Decisão de 21 de Abril de 
1970, abrangem, até 31 de Dezembro de 1992, os direitos 
aduaneiros calculados como se o Reino de Espanha aplicasse, a partir 
da adesão, nas trocas comerciais com países terceiros, as taxas 
resultantes da Pauta Aduaneira Comum e as taxas reduzidas 
resultantes de qualquer preferência pautal aplicada pela Comunidade. 
Para os direitos aduaneiros relativos às sementes e frutos oleaginosos 
e produtos seus derivados, que são objecto do Regulamento n.º 
136/66/CEE, bem como para as frutas e produtos hortícolas que são 
objecto do Regulamento (CEE) n.º 1035/72, aplica-se a mesma regra 
até 31 de Dezembro de 1995.  
 
Todavia, estas receitas só a partir de 1 de Janeiro de 1990 abrangem 
os direitos aduaneiros assim calculados relativamente às frutas e 
produtos hortícolas que são objecto do Regulamento (CEE) n.º 
1035/72, importados em Espanha.  
 
Se forem aplicadas as disposições adoptadas pela Comissão por força 
do n.º 3 do artigo 50.º do presente Acto, e em derrogação do 
disposto no primeiro parágrafo, os direitos aduaneiros 
corresponderão ao montante calculado de acordo com a taxa do 
direito nivelador de compensação fixada por essas disposições 
relativamente aos produtos terceiros que entram no fabrico.  
 
Estas receitas não abrangem os eventuais montantes cobrados na 
importação nas ilhas Canárias e em Ceuta e Melilha.  



 
O Reino de Espanha procederá mensalmente ao cálculo destes 
direitos aduaneiros com base nas declarações aduaneiras de um 
mesmo mês. A colocação à disposição da Comissão, nas condições 
definidas pelo Regulamento (CEE/EURATOM/CECA) n.º 2891/77, 
ocorrerá relativament aos direitos aduaneiros assim calculados, em 
função das liquidações efectuadas no decurso do mês em causa.  
 
A partir de 1 de Janeiro de 1993, é integralmente devido o total dos 
direitos aduaneiros estabelecidos. Todavia, no que diz respeito às 
frutas e produtos hortícolas que são objecto do Regulamento (CEE) 
n.º 1035/72, bem como às sementes e frutos oleaginosos e produtos 
seus derivados, que são objecto do Regulamento n.º 136/66/CEE, o 
total desses direitos é integralmente devido a partir de 1 de Janeiro 
de 1996.  
 

Artigo 187.º 
 
É integralmente devido, a partir de 1 de Janeiro de 1986, o montante 
dos direitos liquidados a título de recursos próprios provenientes do 
imposto sobre o valor acrescentado.  
 
Este montante é calculado e controlado como se as ilhas Canárias e 
Ceuta e Melilha estivessem incluídas no âmbito territorial de aplicação 
da Sexta Directiva n.º 77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 
1977, relativa à harmonização das legislações dos Estados membros 
respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios - sistema 
comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria colectável 
uniforme.  
 
A Comunidade restituirá ao Reino de Espanha, em conformidade com 
o orçamento geral das Comunidades Europeias, durante o mês 
seguinte àquele em que foi posto à disposição da Comissão, uma 
proporção do montante das entregas feitas a título de recursos 
próprios provenientes do imposto sobre o valor acrescentado nos 
seguintes termos:  
 
87% em 1986; 
 
70% em 1987; 
 
55% em 1988; 
 
40% em 1989; 
 



25% em 1990; 
 
5% em 1991. 
 
A percentagem desta restituição degressiva não se aplica ao 
montante correspondente à parte que incumbe a Espanha no 
financiamento da dedução prevista pelo n.º 3, alíneas b) e c), do 
artigo 3.º da Decisão do Conselho de 7 de Maio de 1985, relativa ao 
sistema de recursos próprios das Comunidades, em favor do Reino 
Unido.  
 

Artigo 188.º 
 
A fim de evitar que o Reino de Espanha suporte o reembolso dos 
adiantamentos concedidos à Comunidade pelos seus Estados 
membros antes de 1 de Janeiro de 1986, o Reino de Espanha 
beneficiará de uma compensação financeira por conta desse 
reembolso.  
 

TÍTULO III 
Medidas transitórias relativas a Portugal 

 
CAPÍTULO 1 

A livre circulação de mercadorias 
 

SECÇÃO I 
Disposições pautais 

 
Artigo 189.º 

 
1 - Em relação a cada produto, o direito de base a partir do qual 
devem ser efectuadas as sucessivas reduções previstas nos artigos 
190.º, no n.º 1 do artigo 243.º e nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 360.º é o 
efectivamente aplicado em 1 de Janeiro de 1985 aos produtos 
originários da Comunidade, na sua composição actual, e de Portugal 
no âmbito das suas trocas comerciais.  
 
2 - Em relação a cada produto, o direito de base a partir do qual 
devem ser efectuadas as aproximações em relação à Pauta Aduaneira 
Comum e à Pauta Unificada CECA previstas nos artigos 197.º, n.º 2 
do artigo 243.º e no n.º 4 do artigo 360.º é o efectivamente aplicado 
pela República Portuguesa em 1 de Janeiro de 1985.  
 



3 - Todavia, se após esta data e antes da adesão for aplicada uma 
redução pautal, o direito assim reduzido será considerado direito de 
base.  
 
4 - A República Portuguesa tomará as medidas necessárias para que 
sejam suprimidas, a partir da adesão, a sua pauta aduaneira 
máxima, bem como as suspensões ocasionais dos seus direitos 
aduaneiros.  
 
Os direitos aduaneiros da pauta aduaneira máxima, bem como os 
direitos aduaneiros temporariamente suspensos, não são direitos de 
base na acepção dos n.os 1 e 2. Sempre que tais direitos sejam 
efectivamente aplicados, os direitos de base são os direitos da pauta 
aduaneira mínima ou, quando aplicáveis, os direitos convencionais.  
 
5 - A Comunidade, na sua composição actual, e a República 
Portuguesa comunicarão reciprocamente os respectivos direitos de 
base.  
 
6 - Em derrogação do disposto no n.º 1, relativamente aos produtos 
enumerados no Protocolo n.º 15, os direitos de base são os indicados 
no referido protocolo em frente de cada um deles.  
 

Artigo 190.º 
 
1 - Os direitos aduaneiros de importação entre a Comunidade, na sua 
composição actual, e a República Portuguesa serão progressivamente 
suprimidos de acordo com o calendário seguinte:  
 
- em 1 de Março de 1986 cada direito será reduzido para 90% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 cada direito será reduzido para 80% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 cada direito será reduzido para 65% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 cada direito será reduzido para 50% do 
direito de base.  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 cada direito será reduzido para 40% do 
direito de base;  
 



- em 1 de Janeiro de 1991 cada direito será reduzido para 30% do 
direito de base;  
 
- as outras duas reduções, de 15% cada uma, serão efectuadas em 1 
de Janeiro de 1992 e em 1 de Janeiro de 1993.  
 
2 - Em derrogação do disposto no n.º 1, a partir de 1 de Março de 
1986 serão isentas de direitos aduaneiros:  
 
a) As importações que beneficiem das disposições relativas a 
isenções fiscais aplicáveis às pessoas que viajem de um Estado 
membro para outro;  
 
b) As importações de mercadorias que sejam objecto de pequenas 
remessas sem natureza comercial e que beneficiem das disposições 
relativas a isenções fiscais entre os Estados membros.  
 
3 - As taxas dos direitos calculados nos termos do n.º 1 serão 
aplicadas por arredondamento à primeira casa decimal, desprezando-
se a segunda casa decimal.  
 

Artigo 191.º 
 
Em nenhum caso serão aplicados na Comunidade direitos aduaneiros 
superiores aos que são aplicados em relação a países terceiros que 
beneficiem da cláusula da nação mais favorecida.  
 
Em caso de modificação ou de suspensão dos direitos da Pauta 
Aduaneira Comum, de aplicação do artigo 201.º pela República 
Portuguesa, ou de coexistência em Portugal de direitos específicos em 
relação à Comunidade, na sua composição actual, e de direitos ad 
valorem em relação a países terceiros para a mesma posição ou 
subposição pautal, o Conselho, deliberando por maioria qualificada, 
sob proposta da Comissão, pode tomar as medidas necessárias para 
manter a preferência comunitária.  
 
Em caso de modificação ou de suspensão dos direitos da Pauta 
Unificada CECA, de aplicação do artigo 201.º pela República 
Portuguesa ou de coexistência em Portugal de direitos específicos em 
relação à Comunidade, na sua composição actual, e de direitos ad 
valorem em relação a países terceiros para a mesma posição ou 
subposição pautal, a Comissão pode tomar as medidas necessárias 
para manter a preferência comunitária.  
 

Artigo 192.º 



 
A República Portuguesa pode suspender, total ou parcialmente, a 
cobrança dos direitos aplicáveis aos produtos importados da 
Comunidade, na sua composição actual. A República Portuguesa 
informará desse facto os outros Estados membros e a Comissão.  
 
O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão, pode suspender, total ou parcialmente, a cobrança dos 
direitos aplicáveis aos produtos importados de Portugal.  
 

Artigo 193.º 
 
Serão suprimidos em 1 de Março de 1986 os encargos de efeito 
equivalente a direitos aduaneiros de importação existentes nas trocas 
comerciais entre a Comunidade, na sua composição actual, e 
Portugal.  
 

Artigo 194.º 
 
Os seguintes encargos aplicados por Portugal nas suas trocas 
comerciais com a Comunidade, na sua composição actual, serão 
progressivamente suprimidos de acordo com o calendário seguinte:  
 
a) O encargo de 0,4% ad valorem aplicado: 
 
- às mercadorias importadas temporariamente; 
 
- às mercadorias reimportadas (com excepção de contentores); 
 
- às mercadorias importadas em regime de aperfeiçoamento activo 
caracterizado pela restituição, após a exportação dos produtos 
obtidos, dos direitos cobrados na importação das mercadorias 
utilizadas (drawback);  
 
será: 
 
- reduzido para 0,2% em 1 de Janeiro de 1987; e 
 
- suprimido em 1 de Janeiro de 1988; 
 
b) O encargo de 0,9% ad valorem aplicado às mercadorias 
importadas para consumo será:  
 
- reduzido para 0,6% em 1 de Janeiro de 1989; 
 



- reduzido para 0,3% em 1 de Janeiro de 1990; e 
 
- suprimido em 1 de Janeiro de 1991. 
 

Artigo 195.º 
 
Serão suprimidos em 1 de Março de 1986 os direitos aduaneiros de 
exportação e os encargos de efeito equivalente existentes nas trocas 
comerciais entre a Comunidade, na sua composição actual, e 
Portugal.  
 

Artigo 196.º 
 
1 - A República Portuguesa eliminará, a partir de 1 de Março de 1986, 
os direitos aduaneiros de natureza fiscal, ou o elemento fiscal dos 
direitos aduaneiros existentes nessa data, sobre as importações 
provenientes da Comunidade, na sua composição actual.  
 
2 - Para os produtos a seguir mencionados, os direitos aduaneiros de 
natureza fiscal ou o elemento fiscal dos direitos aduaneiros aplicados 
pela República Portuguesa serão eliminados de acordo com o 
calendário previsto no artigo 190.º  
 
(ver documento original) 
 
3 - A República Portuguesa mantém a faculdade de substituir 
qualquer direito aduaneiro de natureza fiscal, ou o elemento fiscal 
desse direito, por uma imposição interna, nos termos do artigo 95.º 
do Tratado CEE.  
 
Se a República Portuguesa fizer uso desta faculdade, o elemento 
eventualmente não coberto pela imposição interna constitui o direito 
de base previsto no artigo 189.º Este elemento será suprimido nas 
trocas comerciais com a Comunidade e aproximado da Pauta 
Aduaneira Comum e da Pauta Unificada CECA, de acordo com o 
calendário previsto nos artigos 190.º e 197.º  
 

Artigo 197.º 
 
1 - Tendo em vista a introdução progressiva da Pauta Aduaneira 
Comum e da Pauta Unificada CECA, a República Portuguesa 
modificará a sua pauta aplicável a países terceiros, nos seguintes 
termos:  
 



- a partir de 1 de Março de 1986, a República Portuguesa aplicará um 
direito que reduza de 10% a diferença entre o direito de base e o da 
Pauta Aduaneira Comum ou da Pauta Unificada CECA;  
 
- a partir de 1 de Janeiro de 1987: 
 
a) Para as posições pautais em relação às quais os direitos de base 
não se afastem em mais de 15% para mais ou para menos, dos 
direitos da Pauta Aduaneira Comum ou da Pauta Unificada CECA, 
aplicar-se-ão estes últimos direitos;  
 
b) Nos restantes casos, a República Portuguesa aplicará um direito 
que reduza a diferença entre os direitos de base e os direitos da 
Pauta Aduaneira Comum ou os da Pauta Unificada CECA de acordo 
com o calendário seguinte:  
 
- 1 de Janeiro de 1987: redução de 10%; 
 
- 1 de Janeiro de 1988: redução de 15%; 
 
- 1 de Janeiro de 1989: redução de 15%; 
 
- 1 de Janeiro de 1990: redução de 10%; 
 
- 1 de Janeiro de 1991: redução de 10%; 
 
- 1 de Janeiro de 1992: redução de 15%. 
 
A República Portuguesa aplicará integralmente a Pauta Aduaneira 
Comum e a Pauta Unificada CECA a partir de 1 de Janeiro de 1993.  
 
2 - Em derrogação do disposto no n.º 1, para os produtos 
enumerados no anexo do Acordo Relativo ao Comércio de Aeronaves 
Civis, concluído no âmbito das negociações comerciais de 1973-1979 
do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio, a República 
Portuguesa aplicará integralmente a Pauta Aduaneira Comum a partir 
de 1 de Março de 1986.  
 

Artigo 198.º 
 
Os direitos autónomos inscritos na Pauta Aduaneira Comum da 
Comunidade são os direitos autónomos da Comunidade, na sua 
composição actual. Os direitos convencionais da Pauta Aduaneira 
Comum da CEE e da Pauta Unificada CECA são os direitos 
convencionais da CEE e da CECA, na sua composição actual, com 



excepção dos ajustamentos que serão efectuados para ter em conta o 
facto de os direitos em vigor nas pautas espanhola e portuguesa 
serem, no conjunto, mais elevados do que os direitos em vigor nas 
pautas da CEE e da CECA, na sua composição actual.  
 
Este ajustamento, que será objecto de negociações no âmbito do 
Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio, deve manter-se 
nos limites das possibilidades abertas pelo artigo XXIV deste Acordo.  
 

Artigo 199.º 
 
1 - Sempre que os direitos da pauta aduaneira da República 
Portuguesa sejam de natureza diferente dos direitos correspondentes 
da Pauta Aduaneira Comum ou da Pauta Unificada CECA, a 
aproximação progressiva dos primeiros em relação aos segundos 
efectuar-se-á adicionando os elementos do direito de base português 
aos do direito da Pauta Aduaneira Comum ou aos da Pauta Unificada 
CECA, reduzindo-se a zero o direito de base português, 
progressivamente e segundo os calendários previstos nos artigos 
197.º e no n.º 2 do artigo 243.º, e partindo de zero o direito da 
Pauta Aduaneira Comum ou da Pauta Unificada CECA, para atingir 
progressivamente, e segundo os mesmos calendários, o seu 
montante final.  
 
2 - Se, a partir de 1 de Março de 1986, forem modificados ou 
suspensos quaisquer direitos da Pauta Aduaneira Comum ou da Pauta 
Unificada CECA, a República Portuguesa modificará ou suspenderá 
simultaneamente a sua pauta nas proporções resultantes da 
aplicação do artigo 197.º  
 
3 - A República Portuguesa aplicará, a partir de 1 de Março de 1986, 
a nomenclatura da Pauta Aduaneira Comum e a da Pauta Unificada 
CECA.  
 
A República Portuguesa pode utilizar nestas nomenclaturas as 
subdivisões nacionais existentes à data da adesão que sejam 
indispensáveis para que a aproximação progressiva dos seus direitos 
aduaneiros em relação aos da Pauta Aduaneira Comum e aos da 
Pauta Unificada CECA se efectue nos termos do presente Acto.  
 
Em caso de alteração da nomenclatura da Pauta Aduaneira Comum 
ou da Pauta Unificada CECA para os produtos referidos no presente 
Acto, o Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta 
da Comissão, pode adaptar a nomenclatura destes produtos, tal como 
consta do presente Acto.  



 
4 - Tendo como objectivo a aplicação do n.º 3 e para facilitar a 
introdução progressiva, pela República Portuguesa, da Pauta 
Aduaneira Comum e da Pauta Unificada CECA e a supressão 
progressiva dos direitos aduaneiros entre a Comunidade, na sua 
composição actual, e a República Portuguesa, a Comissão 
determinará, se necessário, as regras de aplicação de acordo com as 
quais a República Portuguesa alterará os seus direitos aduaneiros, 
sem que estas regras possam implicar qualquer alteração dos artigos 
189.º e 197.º  
 
5 - As taxas dos direitos calculados nos termos do artigo 197.º 
aplicam-se por arredondamento à primeira casa decimal.  
 
Sempre que os direitos portugueses se aproximem dos direitos da 
Pauta Aduaneira Comum ou da Pauta Unificada CECA inferiores aos 
direitos de base portugueses, os arredondamentos fazem-se 
desprezando a segunda casa decimal. Nos outros casos, fazem-se 
aplicando a casa decimal superior.  
 

Artigo 200.º 
 
1 - Em relação aos produtos para fins industriais que constam da lista 
incluída no anexo XVIII, os direitos de base a partir dos quais deve 
ser efectuada a aproximação em relação à Pauta Aduaneira Comum e 
à Pauta Unificada CECA são os direitos resultantes da aplicação pela 
República Portuguesa, em 1 de Janeiro de 1985, das isenções pautais 
(suspensões totais) e das reduções pautais (suspensões parciais).  
 
2 - A partir de 1 de Março de 1986, a República Portuguesa aplicará 
um direito que reduza a diferença entre os direitos de base referidos 
no n.º 1 e os direitos da Pauta Aduaneira Comum ou os da Pauta 
Unificada CECA, de acordo com o calendário previsto no artigo 197.º  
 
3 - A República Portuguesa pode renunciar à suspensão pautal ou 
introduzir mais rapidamente a taxa da Pauta Aduaneira Comum.  
 
4 - A partir da adesão, não será aplicado pela República Portuguesa 
qualquer direito aduaneiro residual aos produtos em causa 
importados da Comunidade, na sua composição actual, e não será 
reintroduzido qualquer direito sobre estes produtos em relação à 
Comunidade.  
 



5 - A partir da adesão, a República Portuguesa aplicará sem 
discriminação as isenções e reduções pautais progressivamente 
aproximadas da Pauta Aduaneira Comum e da Pauta Unificada CECA.  
 

Artigo 201.º 
 
A República Portuguesa mantém a faculdade de modificar livremente 
os seus direitos aduaneiros mais rapidamente do que se encontra 
previsto no artigo 197.º, tendo em vista o alinhamento da sua pauta 
pela Pauta Aduaneira Comum e pela Pauta Unificada CECA. A 
República Portuguesa informará desse facto os outros Estados 
membros e a Comissão.  
 

SECÇÃO II 
Eliminação das restrições quantitativas e  

das medidas de efeito equivalente 
 

Artigo 202.º 
 
Serão suprimidas em 1 de Janeiro de 1986 as restrições quantitativas 
à importação e à exportação, bem como todas as medidas de efeito 
equivalente existentes entre a Comunidade, na sua composição 
actual, e Portugal.  
 

Artigo 203.º 
 
Em derrogação do disposto no artigo 202.º, os Estados membros 
actuais e a República Portuguesa podem manter, nas suas trocas 
comerciais recíprocas, as restrições à exportação de sucatas e 
desperdícios (compreendendo os de obras), de ferro fundido, de ferro 
macio ou de aço da posição 73.03 da Pauta Aduaneira Comum.  
 
Este regime pode ser mantido, até 31 de Dezembro de 1988, no que 
diz respeito às exportações dos Estados membros da Comunidade, na 
sua composição actual, para Portugal, e até 31 de Dezembro de 
1990, no que diz respeito às exportações de Portugal para os Estados 
membros actuais, desde que esse regime não seja mais restritivo do 
que o aplicado às exportações para países terceiros.  
 

Artigo 204.º 
 
1 - Em derrogação do disposto no artigo 202.º, e até 31 de 
Dezembro de 1988, a República Portuguesa pode continuar a exigir, 
na importação e na exportação, para fins exclusivamente estatísticos, 
o registo prévio dos produtos que não sejam os abrangidos pelo 



anexo II do Tratado CEE e dos produtos que são objecto do Tratado 
CECA.  
 
2 - O boletim de registo será automaticamente emitido num prazo de 
5 dias úteis a contar da apresentação do pedido. Se, decorrido este 
prazo, o boletim não for emitido, as mercadorias em causa podem ser 
importadas e exportadas livremente.  
 
3 - Será suprimida, a partir da adesão, a exigência de qualquer 
inscrição prévia do importador ou do exportador.  
 

Artigo 205.º 
 
Em derrogação do disposto no artigo 202.º, a República Portuguesa 
suprimirá a diferença discriminatória existente entre a taxa de 
reembolso praticada pelas instituições de segurança social em relação 
aos medicamentos fabricados em Portugal e a taxa de reembolso em 
relação aos medicamentos importados dos Estados membros actuais; 
esta acção desenvolver-se-á em 3 fases anuais de igual importância, 
a concretizar nas seguintes datas:  
 
- 1 de Janeiro de 1987; 
 
- 1 de Janeiro de 1988; 
 
- 1 de Janeiro de 1989; 
 

Artigo 206.º 
 
Em derrogação do disposto no artigo 202.º, às trocas comerciais de 
certos produtos têxteis entre Portugal e os outros Estados membros 
da Comunidade será aplicado o regime definido no Protocolo n.º 17.  
 

Artigo 207.º 
 
Em derrogação do disposto no artigo 202.º, a República Portuguesa é 
autorizada a manter, até 31 de Dezembro de 1987, as restrições 
quantitativas às importações, provenientes dos outros Estados 
membros, dos veículos automóveis referidos no Protocolo n.º 18 e 
nos limites do sistema de contingentes de importação descrito neste 
Protocolo.  
 

Artigo 208.º 
 



1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do presente artigo, a República 
Portuguesa adaptará progressivamente, a partir de 1 de Janeiro de 
1986, os monopólios nacionais de natureza comercial, na acepção do 
n.º 1 do artigo 37.º do Tratado CEE, de modo que, antes de 1 de 
Janeiro de 1993, esteja assegurada a exclusão de toda e qualquer 
discriminação entre os nacionais dos Estados membros quanto às 
condições de abastecimento e de comercialização.  
 
Os Estados membros actuais assumem obrigações equivalentes em 
relação à República Portuguesa.  
 
A Comissão formulará recomendações relativamente às modalidades 
e ao calendário segundo os quais se deve realizar a adaptação 
prevista no presente número, entendendo-se que estas modalidades 
e calendário devem ser os mesmos para a República Portuguesa e 
para os Estados membros actuais.  
 
2 - No que diz respeito à gasolina para automóveis, ao petróleo 
iluminante, ao gasóleo e ao fuelóleo das subposições 27.10, A, III, 
27.10, B, III, 27.10, C, I, e 27.10, C, II, da Pauta Aduaneira Comum, 
a adaptação do direito exclusivo de comercialização tem início na 
data da adesão. As quotas de comercialização existentes em Portugal 
e atribuídas às sociedades actualmente beneficiárias, com excepção 
da empresa pública PETROGAL, serão abolidas em 1 de Janeiro de 
1986. A liberalização total dos mercados destes produtos deve estar 
concluída em 31 de Dezembro de 1992.  
 
A Comissão formulará as suas recomendações de adaptação relativas 
à realização desta liberalização tomando como referência de partida a 
mais baixa parte de mercado anual por produto detida pela empresa 
pública PETROGAL durante o período compreendido entre 1 de 
Janeiro de 1981 e 31 de Dezembro de 1985.  
 
A partir da adesão, a República Portuguesa abrirá, para cada um dos 
produtos em causa, um contingente igual ao conjunto das quotas de 
comercialização que, antes dessa data, detinham as empresas, com 
exclusão da PETROGAL. Este contingente será progressivamente 
aumentado das quantidades liberalizadas segundo as recomendações 
da Comissão.  
 

Artigo 209.º 
 
1 - Em derrogação do disposto no artigo 202.º, o titular ou o seu 
substituto legal, de uma patente de um produto químico, 
farmacêutico, alimentar ou fitossanitário, registada num Estado 



membro numa época em que uma patente de produto não podia ser 
obtida em Portugal para esse mesmo produto, pode invocar o direito 
que lhe confere tal patente para impedir a importação e a 
comercialização desse produto no ou nos Estados membros actuais 
em que o produto esteja protegido por uma patente, mesmo que o 
referido produto tenha sido comercializado pela primeira vez em 
Portugal pelo próprio titular ou com o seu consentimento.  
 
2 - Este direito pode ser invocado para os produtos referidos no n.º 1 
até 3 anos após a introdução por Portugal da possibilidade de 
patentear tais produtos.  
 

SECÇÃO III 
Outras disposições 

 
Artigo 210.º 

 
1 - A Comissão determinará, tendo em devida consideração as 
disposições em vigor, designadamente as relativas ao trânsito 
comunitário, os métodos de cooperação administrativa destinados a 
assegurar, a partir de 1 de Março de 1986, que as mercadorias que 
preencham as condições exigidas para o efeito beneficiem da 
eliminação dos direitos aduaneiros e encargos de efeito equivalente, 
bem como das restrições quantitativas e medidas de efeito 
equivalente, prevista no presente Acto.  
 
2 - Até 28 de Fevereiro de 1986, inclusive, as disposições do Acordo 
de 1972 entre a Comunidade Económica Europeia e a República 
Portuguesa, bem como os protocolos subsequentes relativos ao 
regime aduaneiro, continuam a aplicar-se às trocas comerciais entre 
a Comunidade, na sua composição actual, e Portugal.  
 
3 - A Comissão determinará as disposições aplicáveis, a partir de 1 de 
Março de 1986, às trocas comerciais na Comunidade das mercadorias 
obtidas na Comunidade em cujo fabrico tenham entrado:  
 
- produtos que não tenham sido submetidos aos direitos aduaneiros 
ou encargos de efeito equivalente que lhes eram aplicáveis na 
Comunidade, na sua composição actual, ou em Portugal ou que 
tenham beneficiado de draubaque total ou parcial desses direitos ou 
encargos;  
 
- produtos agrícolas que não satisfaçam as condições exigidas para 
serem admitidos à livre circulação na Comunidade, na sua 
composição actual, ou em Portugal.  



 
Ao adoptar estas disposições, a Comissão terá em consideração as 
regras previstas no presente Acto para a eliminação dos direitos 
aduaneiros entre a Comunidade, na sua composição actual, e 
Portugal e para a aplicação progressiva pela República Portuguesa da 
Pauta Aduaneira Comum e das disposições em matéria de política 
agrícola comum.  
 

Artigo 211.º 
 
1 - Salvo disposição em contrário do presente Acto, as disposições 
em vigor em matéria de legislação aduaneira relativa às trocas 
comerciais com países terceiros são aplicáveis, nas mesmas 
condições, às trocas comerciais na Comunidade, enquanto forem 
cobrados direitos aduaneiros nessas trocas.  
 
Para a determinação do valor aduaneiro nas trocas comerciais na 
Comunidade, bem como nas trocas comerciais com países terceiros, 
até:  
 
- 31 de Dezembro de 1992 para os produtos industriais; e 
 
- 31 de Dezembro de 1995 para os produtos agrícolas; 
 
o território aduaneiro a tomar em consideração e o definido nas 
disposições existentes na Comunidade e na República Portuguesa em 
31 de Dezembro de 1985.  
 
2 - A República Portuguesa aplicará, a partir de 1 de Março de 1986, 
a nomenclatura da Pauta Aduaneira Comum e da Pauta Unificada 
CECA nas trocas comerciais na Comunidade.  
 
A República Portuguesa pode utilizar nessas nomenclaturas as 
subdivisões nacionais existentes à data da adesão que sejam 
indispensáveis para que a eliminação progressiva dos seus direitos 
aduaneiros na Comunidade se efectue nas condições previstas no 
presente Acto.  
 

Artigo 212.º 
 
Durante um período de 5 anos a partir da adesão, a República 
Portuguesa concluirá a reestruturação da sua indústria siderúrgica 
nas condições definidas no Protocolo n.º 20.  
 



O período acima referido pode ser abreviado e as modalidades 
previstas no referido Protocolo podem ser alteradas pela Comissão, 
após parecer favorável do Conselho, em função:  
 
- do estado de adiantamento do plano de reestruturação português, 
tendo em conta os elementos significativos do restabelecimento da 
viabilidade da empresa;  
 
- das medidas siderúrgicas que estiverem em vigor na Comunidade 
após a adesão. Neste caso, o regime aplicável, após a adesão, aos 
fornecimentos portugueses à Comunidade, na sua composição actual, 
não deve originar diferenças fundamentais de tratamento entre 
Portugal e os outros Estados membros.  
 

Artigo 213.º 
 
1 - No caso de os montantes compensatórios referidos no artigo 
240.º ou o mecanismo compensatório referido no artigo 270.º serem 
aplicados nas trocas entre a Comunidade, na sua composição actual, 
e a República Portuguesa a um ou mais produtos de base 
considerados como tendo entrado no fabrico de mercadorias que são 
objecto do Regulamento (CEE) n.º 3033/80 do Conselho, de 11 de 
Novembro de 1980, que determina o regime de trocas comerciais 
aplicável a certas mercadorias resultantes da transformação de 
produtos agrícolas, aplicam-se as seguintes medidas transitórias:  
 
- um montante compensatório, calculado com base nos montantes 
compensatórios referidos no artigo 240.º ou do mecanismo 
compensatório referido no artigo 270.º e de acordo com as regras 
previstas pelo Regulamento (CEE) n.º 3033/80 para o cálculo do 
elemento móvel aplicável às mercadorias que são objecto deste 
Regulamento, será aplicado à importação pela Comunidade, na sua 
composição actual, das referidas mercadorias provenientes de 
Portugal;  
 
- quando as mercadorias que são objecto do Regulamento (CEE) n.º 
3033/80 forem importadas por Portugal provenientes de países 
terceiros, o elemento móvel fixado por este Regulamento será 
acrescido ou diminuído consoante o caso, do montante 
compensatório referido no primeiro travessão;  
 
- um montante compensatório, determinado com base nos montantes 
compensatórios referidos no artigo 240.º ou no mecanismo 
compensatório referido no artigo 270.º fixados para os produtos de 
base e de acordo com as regras aplicáveis ao cálculo das restituições 



previstas pelo Regulamento (CEE) n.º 3035/80 do Conselho, de 11 de 
Novembro de 1980, que estabelece, para certos produtos agrícolas 
exportados sob a forma de mercadorias que não são objecto do 
anexo II do Tratado, as regras gerais relativas à concessão das 
restituições à exportação e os critérios de fixação do seu montante, 
será aplicado, no caso das mercadorias que são objecto deste 
Regulamento, à exportação destas mercadorias para Portugal 
provenientes da Comunidade, na sua composição actual;  
 
- quando os produtos que são objecto do Regulamento (CEE) n.º 
3035/80 forem exportados da República Portuguesa para países 
terceiros, serão submetidos ao montante compensatório referido no 
terceiro travessão.  
 
2 - O direito aduaneiro que constitui o elemento fixo da imposição 
aplicável, à data da adesão, à importação em Portugal, proveniente 
da Comunidade, na sua composição actual, das mercadorias que são 
objecto do Regulamento (CEE) n.º 3033/80 será determinado 
deduzindo do direito aduaneiro de base aplicado pela República 
Portuguesa aos produtos originários da Comunidade, na sua 
composição actual, um elemento móvel igual ao elemento móvel 
fixado em aplicação do Regulamento (CEE) n.º 3033/80, acrescido ou 
diminuído, consoante o caso, do montante compensatório referido no 
n.º 1, primeiro e terceiro travessões.  
 
Todavia, se, em relação aos produtos referidos no anexo XIX, o 
direito aduaneiro que constitua o elemento fixo da imposição, 
calculado de acordo com o disposto no parágrafo anterior, for inferior 
aos direitos indicados nesse anexo, aplicam-se estes últimos.  
 
3 - O direito aduaneiro que constitua o elemento fixado da imposição 
aplicável, à data da adesão, à importação em Portugal das 
mercadorias provenientes de países terceiros que são objecto do 
Regulamento (CEE) n.º 3033/80 será igual ao mais elevado dos dois 
montantes determinados do seguinte modo:  
 
- o montante obtido deduzindo do direito aduaneiro de base aplicado 
pela República Portuguesa às importações provenientes de países 
terceiros um elemento móvel igual ao elemento móvel fixado em 
aplicação do Regulamento (CEE) n.º 3033/80, aumentado ou 
diminuído, conforme o caso, do montante compensatório referido nos 
primeiro e terceiro travessões do n.º 1.  
 
- o montante obtido adicionando o elemento fixo aplicável às 
importações em Portugal provenientes da Comunidade, na sua 



composição actual, ao elemento fixo do direito da Pauta Aduaneira 
Comum (ou, em relação a países terceiros que beneficiem do sistema 
comunitário de preferências generalizadas, ao elemento fixo 
preferencial que a Comunidade aplica, se for caso disso, às 
importações provenientes desses países).  
 
4 - Em derrogação ao artigo 199.º, os direitos aduaneiros aplicados 
pela República Portuguesa às importações provenientes da 
Comunidade e de países terceiros serão convertidos, à data da 
adesão, no tipo de direito e nas unidades inscritos na Pauta 
Aduaneira Comum. Esta conversão efectuar-se-á com base no valor 
das mercadorias importadas em Portugal no decurso dos 4 últimos 
trimestres para os quais haja informações disponíveis ou, no caso de 
Portugal não importar as mercadorias em causa, com base no valor 
unitário destas mesmas mercadorias importadas na Comunidade, na 
sua composição actual.  
 
5 - Cada elemento fixo aplicado nas trocas entre a Comunidade, na 
sua composição actual, e a República Portuguesa será eliminado nos 
termos do artigo 190.º  
 
Cada elemento fixo aplicado pela República Portuguesa à importação 
proveniente de países terceiros será aproximado do elemento fixo do 
direito da Pauta Aduaneira Comum (ou, se for caso disso, do 
elemento fixo preferencial previsto pelo sistema comunitário de 
preferências generalizadas), nos termos dos artigos 197.º e 201.º  
 
6 - No caso de ser concedida uma redução do elemento móvel do 
direito da Pauta Aduaneira Comum aos países terceiros que 
beneficiem do sistema comunitário de preferências generalizadas, a 
República Portuguesa aplicará esse elemento móvel preferencial a 
partir da data em que começa, no decurso do 1.º ano da 2.ª etapa do 
regime de transição, a aplicação das regras da 2.ª etapa para os 
produtos de base cuja campanha se inicia em último lugar.  
 

SECÇÃO IV 
Trocas comerciais entre a República Portuguesa 

 e o Reino de Espanha 
 

Artigo 214.º 
 
A República Portuguesa aplicará, nas suas trocas comerciais com o 
Reino de Espanha, os artigos 189.º e 213.º, sem prejuízo das 
condições definidas no Protocolo n.º 3.  
 



CAPÍTULO 2 
A livre circulação de pessoas, de serviços e de capitais 

 
SECÇÃO I 

Os trabalhadores 
 

Artigo 215.º 
 
O artigo 48.º do Tratado CEE só é aplicável, no que respeita à livre 
circulação dos trabalhadores, entre Portugal e os outros Estados 
membros, com as restrições constantes das disposições transitórias 
previstas nos artigos 216.º a 219.º do presente Acto.  
 

Artigo 216.º 
 
1 - Os artigos 1.º a 6.º do Regulamento (CEE) n.º 1612/68, relativo à 
livre circulação dos trabalhadores na Comunidade, só são aplicáveis 
em Portugal, em relação aos nacionais dos outros Estados membros, 
e nos outros Estados membros, em relação aos nacionais 
portugueses, a partir de 1 de Janeiro de 1993.  
 
A República Portuguesa e os outros Estados membros têm a 
faculdade de manter em vigor até 31 de Dezembro de 1992, 
respectivamente em relação aos nacionais dos outros Estados 
membros e aos nacionais portugueses, as disposições nacionais ou 
resultantes de acordos bilaterais que sujeitem a autorização prévia a 
imigração que tenha por objectivo o exercício de um trabalho 
assalariado e ou o acesso a um emprego assalariado.  
 
Todavia, a República Portuguesa e o Grão-Ducado do Luxemburgo 
têm a faculdade de manter em vigor, até 31 de Dezembro de 1995, 
as disposições nacionais referidas no parágrafo anterior, em vigor à 
data da assinatura do presente Acto, respectivamente em relação aos 
nacionais luxemburgueses e aos nacionais portugueses.  
 
2 - A partir de 1 de Janeiro de 1991, o Conselho procederá, com base 
em relatório da Comissão, ao exame do resultado da aplicação das 
medidas derrogatórias referidas no n.º 1.  
 
No final desse exame, o Conselho, deliberando por unanimidade, sob 
proposta da Comissão, pode adoptar, com base em novos dados, 
disposições destinadas a adoptar as referidas medidas.  
 

Artigo 217.º 
 



1 - Até 31 de Dezembro de 1990, o artigo 11.º do Regulamento 
(CEE) n.º 1612/68 é aplicável em Portugal, em relação aos nacionais 
dos outros Estados membros e nos outros Estados membros, em 
relação aos nacionais portugueses, nas seguintes condições:  
 
a) Os familiares de um trabalhador, referidos no n.º 1, alínea a), do 
artigo 10.º do referido Regulamento, legalmente instalados com ele 
no território de um Estado membro à data da assinatura do presente 
Acto, têm o direito, a partir da adesão, de aceder a toda e qualquer 
actividade assalariada no conjunto do território desse Estado 
membro;  
 
b) Os familiares de um trabalhador, referidos no n.º 1, alínea a), do 
artigo 10.º do referido Regulamento, legalmente instalados com ele 
no território de um Estado membro após a data da assinatura do 
presente Acto, têm o direito de aí aceder a toda e qualquer actividade 
assalariada desde que aí residam há, pelo menos, 3 anos. Este 
período de residência será reduzido para 18 meses a partir de 1 de 
Janeiro de 1989.  
 
O disposto no presente número não prejudica as disposições 
nacionais ou resultantes de acordos bilaterais mais favoráveis.  
 
2 - O regime previsto no n.º 1 aplica-se igualmente aos familiares do 
trabalhador independente instalados com ele num Estado membro.  
 

Artigo 218.º 
 
Na medida em que certas disposições da Directiva 68/360/CEE, 
relativa à supressão das restrições à deslocação e permanência dos 
trabalhadores dos Estados membros e suas famílias na Comunidade, 
sejam indissociáveis das do Regulamento (CEE) n.º 1612/68, cuja 
aplicação é adiada por força do artigo 216.º, a República Portuguesa, 
por um lado, e os outros Estados membros, por outro, têm a 
faculdade de derrogar essas disposições, desde que tal seja 
necessário à aplicação das disposições do artigo 216.º, que derrogam 
o referido Regulamento.  
 

Artigo 219.º 
 
A República Portuguesa e os outros Estados membros tomarão, com 
a assistência da Comissão, as medidas necessárias para que seja 
extensiva a Portugal, o mais tardar em 1 de Janeiro de 1993, a 
aplicação da Decisão da Comissão de 8 de Dezembro de 1972 relativa 
ao sistema uniformizado estabelecido em aplicação do artigo 15.º do 



Regulamento (CEE) n.º 1612/68 do Conselho, sistema denominado 
«SEDOC», e da Decisão da Comissão de 14 de Dezembro de 1972 
relativa ao «Esquema Comunitário» para a recolha e divulgação das 
informações previstas no n.º 3 do artigo 14.º do Regulamento (CEE) 
n.º 1612/68 do Conselho.  
 

Artigo 220.º 
 
1 - Até à entrada em vigor da solução uniforme para todos os Estados 
membros referida no artigo 99.º do Regulamento (CEE) n.º 1408/71, 
relativa à aplicação dos regimes de segurança social aos 
trabalhadores assalariados, aos trabalhadores não assalariados e 
seus familiares que se desloquem na Comunidade, e o mais tardar 
até 31 de Dezembro de 1988, os n.os 1 e 3 do artigo 73.º, o n.º 1 do 
artigo 74.º e o n.º 1 do artigo 75.º do Regulamento (CEE) n.º 
1408/71, bem como os artigos 86.º e 88.º do Regulamento (CEE) n.º 
574/72, que fixa as modalidades de aplicação do Regulamento (CEE) 
n.º 1408/71, não são aplicáveis aos trabalhadores portugueses que 
exerçam uma actividade laboral num Estado membro, com excepção 
de Portugal, cujos familiares residam em Portugal.  
 
O n.º 2 do artigo 73.º, o n.º 2 do artigo 74.º, o n.º 2 do artigo 75.º e 
o n.º 9 do artigo 94.º do Regulamento (CEE) n.º 1408/71, bem como 
os artigos 87.º, 89.º, 98.º e 120.º do Regulamento (CEE) n.º 574/72, 
são aplicáveis, por analogia, a estes trabalhadores.  
 
Todavia, não ficam prejudicadas as disposições da legislação de 
qualquer Estado membro que prevejam serem as prestações 
familiares devidas em relação aos familiares, independentemente do 
país em que estes residam.  
 
2 - Não obstante o artigo 6.º do Regulamento (CEE) n.º 1408/71, as 
seguintes disposições das convenções de segurança social continuam 
a ser aplicáveis aos trabalhadores portugueses durante o período 
referido no n.º 1:  
 
a) Portugal-Bélgica: 
 
- n.º 2 do artigo 28.º da Convenção Geral de 14 de Setembro de 
1970; 
 
- artigos 57.º, 58.º e 59.º do Acordo Administrativo de 14 de 
Setembro de 1970.  
 
b) Portugal-Alemanha: 



 
- n.os 1, 2 e 3 do artigo 27.º da Convenção de 6 de Novembro de 
1964, com a redacção dada pelo artigo 1.º do Acordo Complementar 
de 30 de Setembro de 1974;  
 
c) Portugal-Espanha: 
 
- artigos 23.º e 24.º da Convenção Geral de 11 de Junho de 1969; 
 
- artigos 45.º e 46.º do Acordo Administrativo de 22 de Maio de 
1970; 
 
d) Portugal-Luxemburgo; 
 
- artigo 23.º da Convenção de 12 de Fevereiro de 1965, com a 
redacção dada pelo artigo 13.º do Segundo Acordo Complementar de 
20 de Maio de 1977;  
 
- artigo 15.º do Segundo Acordo Complementar de 21 de Maio de 
1979 ao Acordo Administrativo Geral de 20 de Outubro de 1966;  
 
e) Portugal-Países Baixos: 
 
- n.º 2 do artigo 33.º da Convenção de 19 de Julho de 1979; 
 
- artigos 36.º e 37.º do Acordo Administrativo de 9 de Maio de 1980. 
 

SECÇÃO II 
O direito de estabelecimento, os serviços, os movimentos de capitais 

e as transacções de invisíveis 
 

Artigo 221.º 
 
A República Portuguesa pode manter restrições ao direito de 
estabelecimento e à livre prestação de serviços:  
 
- até 31 de Dezembro de 1988, para as actividades do sector das 
agências de viagens e de turismo;  
 
- até 31 de Dezembro de 1990, para as actividades do sector do 
cinema. 
 

Artigo 222.º 
 



1 - Até 31 de Dezembro de 1989, a República Portuguesa pode 
manter um regime de autorização prévia para os investimentos 
directos, na acepção da Primeira Directiva do Conselho de 11 de Maio 
de 1960 para a execução do artigo 67.º do Tratado CEE, alterada e 
completada pela Segunda Directiva 63/21/CEE do Conselho, de 18 de 
Dezembro de 1962, e pelo Acto de Adesão de 1972, efectuados em 
Portugal por nacionais dos outros Estados membros e relacionados 
com o exercício do direito de estabelecimento e da livre prestação de 
serviços, cujo valor global ultrapasse, respectivamente, os seguintes 
montantes:  
 
- durante o ano de 1986: 1,5 milhões de ECUs; 
 
- durante o ano de 1987: 1,8 milhões de ECUs; 
 
- durante o ano de 1988: 2,1 milhões de ECUs; 
 
- durante o ano de 1989: 2,4 milhões de ECUs. 
 
2 - O número anterior não se aplica aos investimentos directos 
relativos ao sector dos estabelecimentos de crédito.  
 
3 - Para todos os projectos de investimento submetidos a autorização 
prévia por força do n.º 1, as autoridades portuguesas devem 
pronunciar-se o mais tardar 2 meses após a apresentação do pedido. 
Se tal se não tiver verificado no prazo indicado, o investimento 
projectado considera-se autorizado.  
 
4 - Os investidores referidos no n.º 1 não podem ser discriminados 
entre si nem receber um tratamento menos favorável do que o 
concedido aos nacionais de países terceiros.  
 

Artigo 223.º 
 
1 - A República Portuguesa pode adiar, nas condições e nos prazos 
indicados nos artigos 224.º a 229.º, a liberalização dos movimentos 
de capitais enumerados nas listas A e B da Primeira Directiva do 
Conselho de 11 de Maio de 1960 para a execução do artigo 67.º do 
Tratado CEE e da Segunda Directiva do Conselho de 18 de Dezembro 
de 1962, que completa e altera a Primeira Directiva para a execução 
do artigo 67.º do Tratado CEE.  
 
2 - As autoridades portuguesas e a Comissão procederão, em tempo 
útil, a consultas adequadas sobre as modalidades de aplicação das 



medidas de liberalização e de flexibilização cuja execução possa ser 
adiada por força das disposições seguintes.  
 

Artigo 224.º 
 
A República Portuguesa pode adiar, até 31 de Dezembro de 1992, a 
liberalização dos investimentos directos efectuados nos outros 
Estados membros por residentes em Portugal.  
 

Artigo 225.º 
 
1 - A República Portuguesa pode adiar, até 31 de Dezembro de 1990, 
a liberalização das transferências relativas à compra, efectuada em 
Portugal por residentes nos outros Estados membros, de imóveis 
construídos e destinados à habitação, bem como de terrenos já 
afectados para a actividade agrícola ou classificados como terrenos 
agrícolas, pela legislação portuguesa à data da adesão.  
 
2 - A derrogação temporária referida no n.º 1 não se aplica: 
 
- aos residentes nos outros Estados membros, incluídos na categoria 
dos que emigram no âmbito da livre circulação de trabalhadores 
assalariados ou não assalariados;  
 
- às compras referidas no n.º 1, relacionadas com o exercício do 
direito de estabelecimento por trabalhadores não assalariados, 
residentes nos outros Estados membros, que emigrem para Portugal.  
 

Artigo 226.º 
 
1 - A República Portuguesa pode manter, até 31 de Dezembro de 
1990, e nas condições definidas no n.º 2, restrições à transferência 
do produto da liquidação dos investimentos imobiliários efectuados 
em Portugal por residentes nos outros Estados membros.  
 
2 - a) As transferências do produto relativas a uma liquidação serão 
liberalizadas, respectivamente:  
 
- a partir de 1 de Janeiro de 1986, até ao montante de 100000 ECUs; 
 
- a partir de 1 de Janeiro de 1987, até ao montante de 120000 ECUs; 
 
- a partir de 1 de Janeiro de 1988, até ao montante de 140000 ECUs; 
 
- a partir de 1 de Janeiro de 1989, até ao montante de 160000 ECUs; 



 
- a partir de 1 de Janeiro de 1990, até ao montante de 180000 ECUs. 
 
b) Em caso de liquidação que exceda o montante indicado na alínea 
a), a transferência do saldo será liberalizada em 5 fracções anuais 
iguais, a primeira no momento do pedido de transferência do produto 
da liquidação e as outras 4 nos 4 anos seguintes.  
 
3 - Durante o período de aplicação desta medida transitória, as 
facilidades gerais ou especiais respeitantes à livre transferência do 
produto da liquidação dos investimentos imobiliários definidos no n.º 
1 e existentes por força de disposições portuguesas ou de convenções 
que regulam as relações entre a República Portuguesa e qualquer 
Estado membro ou país terceiro serão mantidas e aplicadas de forma 
não discriminatória em relação a todos os outros Estados membros.  
 

Artigo 227.º 
 
A República Portuguesa pode adiar, até 31 de Dezembro de 1992, a 
liberalização das transferências relativas aos investimentos 
imobiliários em qualquer outro Estado membro:  
 
- por residentes em Portugal não incluídos na categoria dos que 
emigram no âmbito da livre circulação de trabalhadores assalariados 
e não assalariados;  
 
- por trabalhadores não assalariados residentes em Portugal que 
emigrem, desde que os investimentos em questão não estejam 
conexos com o seu estabelecimento.  
 

Artigo 228.º 
 
1 - A República Portuguesa pode manter, até 31 de Dezembro de 
1990 e nas condições definidas no n.º 2, restrições às operações 
indicadas na rubrica X, pontos B, C, D, E, F e H da lista A anexa às 
directivas referidas no artigo 223.º e efectuadas com destino aos 
outros Estados membros.  
 
2 - Em 1 de Janeiro de 1986, as transferências serão liberalizadas até 
ao montante de 25000 ECUs para as operações constantes dos 
pontos C, D e F e de 10000 ECUs para as operações constantes dos 
pontos B, E H. Cada um destes montantes é fixado, respectivamente:  
 
- em 1 de Janeiro de 1987, em 30000 e 12000 ECUs; 
 



- em 1 de Janeiro de 1988, em 35000 e 14000 ECUs; 
 
- em 1 de Janeiro de 1989, em 40000 e 16000 ECUs; 
 
- em 1 de Janeiro de 1990, em 45000 e 18000 ECUs. 
 

Artigo 229.º 
 
A República Portuguesa pode adiar, até 31 de Dezembro de 1990, a 
liberalização das operações constantes dos pontos B 1 e 3 da rubrica 
IV da lista B anexa às directivas referidas no artigo 223.º e 
efectuadas por residentes em Portugal.  
 
Todavia, as operações sobre títulos emitidos pelas Comunidades 
Europeias e pelo Banco Europeu de Investimento, efectuadas por 
residentes em Portugal, serão objecto de uma liberalização 
progressiva durante este período, do seguinte modo:  
 
- a partir de 1 de Janeiro de 1986, o limite máximo de liberalização 
para as subscrições destes títulos é fixado em 15 milhões de ECUs;  
 
- a partir de 1 de Janeiro de 1987, este limite máximo é fixado em 18 
milhões de ECUs;  
 
- a partir de 1 de Janeiro de 1988, este limite máximo é fixado em 21 
milhões de ECUs;  
 
- a partir de 1 de Janeiro de 1989, este limite máximo é fixado em 24 
milhões de ECUs;  
 
- a partir de 1 de Janeiro de 1990, este limite máximo é fixado em 27 
milhões de ECUs.  
 

Artigo 230.º 
 
1 - A República Portuguesa pode manter, até 31 de Dezembro de 
1990 e nas condições indicadas no n.º 2, restrições às transferências 
relativas ao turismo.  
 
2 - A autorização anual, por pessoa, de compra de divisas para fins 
turísticos não pode ser inferior, respectivamente, a:  
 
- 500 ECUs para o ano de 1986; 
 
- 600 ECUs para o ano de 1987; 



 
- 700 ECUs para o ano de 1988; 
 
- 800 ECUs para o ano de 1989; 
 
- 900 ECUs para o ano de 1990. 
 

Artigo 231.º 
 
A República Portuguesa efectuará, se as circunstâncias o permitirem, 
a liberalização dos movimentos de capitais e das transacções de 
invisíveis prevista nos artigos 224.º a 230.º antes do termo dos 
prazos fixados nesses artigos.  
 

Artigo 232.º 
 
Para efeitos de aplicação dos artigos 223.º a 231.º, a Comissão pode 
proceder à consulta do Comité Monetário e submeter ao Conselho 
todas as propostas úteis.  
 

CAPÍTULO 3 
Agricultura 

 
SECÇÃO I 

Disposições gerais 
 
Artigo 233.º1 - O presente capítulo diz respeito aos produtos 
agrícolas, com excepção dos produtos que são objecto do 
Regulamento (CEE) n.º 3796/81, que estabelece a organização 
comum de mercado no sector dos produtos da pesca.  
 
2 - Salvo disposição em contrário do presente capítulo, as regras 
previstas no presente Acto são aplicáveis aos produtos agrícolas 
referidos no n.º 1.  
 
3 - Sem prejuízo das disposições especiais do presente capítulo que 
prevejam datas ou prazos diferentes, a aplicação das medidas 
transitórias em relação aos produtos agrícolas referidos no n.º 1 
termina no final do ano de 1995.  
 

Artigo 234.º 
 
1 - A aplicação da regulamentação comunitária aos produtos 
abrangidos pelo presente capítulo efectuar-se-á de acordo com uma 
transição «clássica» ou uma transição «por etapas», cujas regras 



gerais são definidas respectivamente nas secções II e III e as regras 
específicas, conforme os sectores de produtos, nas secções IV e V.  
 
2 - Salvo disposição em contrário em casos específicos, o Conselho, 
deliberando por maioria qualificada, sob proposta da Comissão, 
adoptará as disposições necessárias à execução do disposto no 
presente capítulo.  
 
Estas disposições podem, nomeadamente, prever as medidas 
adequadas a evitar os desvios de tráfego nas trocas comerciais entre 
Portugal e os outros Estados membros.  
 
3 - O Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da 
Comissão, e após consulta da Assembleia, pode proceder às 
adaptações das regras constantes do presente capítulo que se 
revelem necessárias em consequência de uma alteração da 
regulamentação comunitária.  
 

SECÇÃO II 
Transição clássica 

 
SUBSECÇÃO 1 

Âmbito de aplicação 
 

Artigo 235.º 
 
Estão sujeitos às disposições da presente secção todos os produtos 
agrícolas referidos no artigo 233.º, com excepção dos referidos no 
artigo 259.º  
 

SUBSECÇÃO 2 
Aproximação e compensação dos preços 

 
Artigo 236.º 

 
Até à 1.ª das aproximações de preços referidas no artigo 238.º, os 
preços a aplicar em Portugal serão fixados, de acordo com as regras 
previstas na organização comum de mercado do sector em causa, a 
um nível que corresponda ao dos preços fixados em Portugal sob o 
regime nacional anterior durante um período representativo a 
determinar para cada produto.  
 
Todavia, se da aplicação do parágrafo anterior resultar a fixação dos 
preços portugueses a um nível superior ao dos preços comuns, o 
nível a tomar em consideração para a fixação dos preços portugueses 



é o correspondente aos preços fixados em Portugal sob o regime 
nacional anterior, para a campanha de 1985-1986, convertidos por 
meio da taxa de conversão em ECUs em vigor no início da campanha 
de comercialização do produto em causa.  
 
Se, para determinado produto, não existir definição do preço 
português, o preço a aplicar em Portugal será fixado em função dos 
preços efectivamente verificados nos mercados portugueses durante 
um período representativo a determinar.  
 
Todavia, se não existirem dados sobre preços respeitantes a certos 
produtos no mercado português, o preço a aplicar em Portugal será 
calculado a partir dos preços existentes na Comunidade, na sua 
composição actual, para os produtos ou grupos de produtos similares, 
ou com os quais entrem em concorrência.  
 

Artigo 237.º 
 
1 - No caso de, à data de adesão, se verificar que a diferença entre o 
nível de preço para um produto em Portugal e o do preço comum é 
mínima, o preço comum pode ser aplicado em Portugal para o 
produto em causa.  
 
2 - A diferença referida no n.º 1 é considerada mínima quando for 
inferior ou igual a 3% do preço comum.  
 

Artigo 238.º 
 
1 - Se da aplicação do artigo 236.º resultar, em Portugal, um nível de 
preços diferente do dos preços comuns, os preços para os quais, na 
secção IV, se remete para o presente artigo serão aproximados, sem 
prejuízo do disposto no n.º 4, dos preços comuns, anualmente no 
início da campanha de comercialização, nos termos dos n.os 2 e 3.2 - 
Se em relação a um produto, o preço em Portugal for inferior ao 
preço comum, a aproximação será efectuada em 7 fases, sendo o 
preço em Portugal majorado, aquando das 6 primeiras aproximações, 
sucessivamente de um sétimo, um sexto, um quinto, um quarto, um 
terço e metade da diferença existente entre o nível de preço nesse 
Estado membro e o nível dos preços comuns aplicáveis antes de cada 
aproximação; o preço resultante deste cálculo será aumentado ou 
diminuído proporcionalmente ao aumento ou à diminuição eventual 
do preço comum para a campanha seguinte; aquando da 7.ª 
aproximação, aplicar-se-á em Portugal o preço comum.  
 



3 - a) No caso de, para um produto, o preço em Portugal ser superior 
ao preço comum, o preço neste Estado membro será mantido ao 
nível resultante da aplicação do artigo 236.º, resultando a 
aproximação da evolução dos preços comuns durante os 7 anos 
seguintes à adesão.  
 
Todavia, o preço em Portugal será adaptado na medida do necessário 
para evitar um aumento da diferença entre este preço e o preço 
comum.  
 
Além disso, se os preços portugueses, expressos em ECUs, fixados 
sob o regime nacional anterior para a campanha de 1985-1986 
conduzirem a que seja excedida a diferença existente para a 
campanha de 1984-1985, entre os preços portugueses e os preços 
comuns, o preço em Portugal resultante da aplicação dos 2 
parágrafos anteriores será diminuído de um montante a determinar, 
equivalente a uma parte do excedente, de forma a que este seja 
totalmente reabsorvido, o mais tardar, no início da 5.ª campanha de 
comercialização seguinte a adesão.  
 
Sem prejuízo do disposto na alínea b) seguinte, o preço comum será 
aplicado em Portugal aquando da 7.ª aproximação.  
 
b) No final do 5.º ano a contar da data da adesão, o Conselho 
procederá a uma análise da evolução da aproximação dos preços. 
Para este efeito a Comissão transmitirá ao Conselho, no âmbito dos 
relatórios referidos no n.º 2, alínea c), do artigo 264.º, um parecer 
acompanhado, se for caso disso, de propostas adequadas.  
 
Se resultar desta análise: 
 
- que, sendo a diferença entre os preços portugueses e os preços 
comuns demasiado importante para ser reabsorvida durante o 
período de tempo que faltar para a aproximação dos preços referida 
no n.º 2, mas parecer, não obstante, poder ser suprimida num prazo 
limitado, o período de aproximação dos preços inicialmente previsto 
pode ser prolongado; nesse caso, os preços serão mantidos ao seu 
nível anterior, nos termos da alínea a);  
 
- que a diferença entre os preços portugueses e os preços comuns é 
demasiado importante para ser suprimida exclusivamente pelo 
prolongamento do período de aproximação dos preços inicialmente 
previsto, pode ser decidido que, além deste prolongamento, a 
aproximação se fará por meio de um abaixamento progressivo dos 
preços portugueses, expressos em termos reais, acompanhado, se 



necessário, de ajudas indirectas, temporárias e degressivas, a fim de 
atenuar o efeito da degressividade destes preços. O financiamento 
dessas ajudas será suportado pelo orçamento português.  
 
O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão, e após consulta da Assembleia, adoptará as medidas 
referidas no parágrafo anterior.  
 
4 - A fim de assegurar o funcionamento harmonioso do processo de 
integração, pode ser decidido que, em derrogação do disposto no n.º 
2, o preço de um ou de vários produtos para Portugal se afaste, 
durante uma campanha, dos preços resultantes da aplicação desse 
número.  
 
Esta diferença não pode exceder 10% do montante da modificação de 
preços a efectuar.  
 
Neste caso, o nível de preços para a campanha seguinte é o que teria 
resultado da aplicação do n.º 2, se a diferença não tivesse sido 
decidida. Todavia, para esta campanha, pode ser decidida uma nova 
diferença em relação a esse nível, nos termos dos primeiro e segundo 
parágrafos.  
 
A derrogação prevista no primeiro parágrafo não se aplica à última 
aproximação referida no n.º 2.  
 

Artigo 239.º 
 
Se, à data da adesão ou durante o período de aplicação das medidas 
transitórias, o preço no mercado mundial para um produto 
determinado exceder o preço comum, pode ser aplicado em Portugal 
o preço comum para o produto em causa, excepto se o preço em 
Portugal for superior ao preço comum.  
 

Artigo 240.º 
 
As diferenças nos níveis dos preços em relação aos quais, na secção 
IV, se remete para o presente artigo serão compensadas do seguinte 
modo:  
 
1 - Para os produtos cujos preços sejam fixados nos termos dos 
artigos 236.º e 238.º, os montantes compensatórios aplicáveis nas 
trocas comerciais entre a Comunidade, na sua composição actual, e 
Portugal e entre Portugal e países terceiros serão iguais à diferença 
existente entre os preços fixados para Portugal e os preços comuns.  



 
Contudo, o montante compensatório estabelecido nos termos das 
regras acima referidas será, se for caso disso, corrigido pela 
incidência das ajudas nacionais que a República Portuguesa está 
autorizada a manter por força dos artigos 247.º e 248.º  
 
2 - Não será fixado qualquer montante compensatório se da aplicação 
do n.º 1 resultar um montante mínimo.  
 
3 - a) Nas trocas comerciais entre Portugal e a Comunidade, na sua 
composição actual, os montantes compensatórios serão cobrados 
pelo Estado importador ou concedidos pelo Estado exportador.  
 
b) Nas trocas comerciais entre Portugal e países terceiros, os direitos 
niveladores ou outras imposições à importação aplicados no âmbito 
da política agrícola comum, bem como, salvo derrogação expressa, as 
restituições à exportação, serão, conforme o caso, diminuídos ou 
aumentados dos montantes compensatórios aplicáveis nas trocas 
comerciais com a Comunidade, na sua composição actual.  
 
Todavia, os direitos aduaneiros não podem ser diminuídos do 
montante compensatório.  
 
4 - Para os produtos em relação aos quais o direito da Pauta 
Aduaneira Comum se encontre consolidado no âmbito do Acordo 
Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio, tornar-se-á em conta 
essa consolidação.  
 
5 - O montante compensatório cobrado ou concedido por um Estado 
membro nos termos do n.º 1 não poderá ser superior ao montante 
total cobrado por esse mesmo Estado membro nas importações 
provenientes dos países terceiros que beneficiam da cláusula de 
nação mais favorecida.  
 
O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão, pode derrogar esta regra, nomeadamente para evitar 
desvios de tráfego e distorções de concorrência.  
 
6 - O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão, pode derrogar, na medida necessária ao bom 
funcionamento da política agrícola comum, o disposto no n.º 1, 
primeiro parágrafo, do artigo 211.º, em relação aos produtos a que 
se aplicam montantes compensatórios.  
 

Artigo 241.º 



 
Quando, em relação a um produto, o preço no mercado mundial for 
superior ao preço tomado em consideração para o cálculo da 
imposição à importação instituída no âmbito da política agrícola 
comum, diminuído do montante compensatório que é deduzido da 
imposição à importação, nos termos do artigo 240.º, ou quando a 
restituição à exportação para países terceiros for inferior ao montante 
compensatório, ou ainda se não for aplicável qualquer restituição, 
podem ser tomadas as medidas adequadas para assegurar o bom 
funcionamento das organizações comuns de mercado.  
 

Artigo 242.º 
 
1 - Os montantes compensatórios concedidos serão financiados pela 
Comunidade através do Fundo Europeu de Orientação e Garantia 
Agrícola, Secção Garantia.  
 
2 - As despesas a efectuar pela República Portuguesa em matéria de 
intervenção no seu mercado interno e de concessão de restituições 
ou subvenções à exportação para países terceiros e para os outros 
Estados membros continuarão a ser despesas nacionais, até ao final 
da 1.ª etapa, em relação aos produtos referidos no artigo 259.º  
 
A partir da 2.ª etapa, as despesas em matéria de intervenção no 
mercado interno português e de concessão de restituições à 
exportação para países terceiros serão financiadas pela Comunidade, 
através do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola, Secção 
Garantia.  
 

SUBSECÇÃO 3 
Livre circulação e união aduaneira 

 
Artigo 243.º 

 
Aos produtos provenientes de países terceiros cuja importação na 
Comunidade, na sua composição actual, esteja sujeita à aplicação de 
direitos aduaneiros são aplicáveis as disposições seguintes:  
 
1 - a) Sem prejuízo do n.º 4, os direitos aduaneiros de importação na 
Comunidade, na sua composição actual, relativamente aos produtos 
provenientes de Portugal serão progressivamente suprimidos, de 
acordo com o calendário seguinte:  
 
- em 1 de Março de 1986 cada direito será reduzido para 85,7% do 
direito de base;  



 
- em 1 de Janeiro de 1987 cada direito será reduzido para 71,4% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 cada direito será reduzido para 57,1% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 cada direito será reduzido para 42,8% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 cada direito será reduzido para 28,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 cada direito será reduzido para 14,2% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 serão suprimidos todos os direitos. 
 
Todavia: 
 
- em relação às orquídeas, aos antúrio, às estrelícias e às próteas 
classificados na posição ex 06.03, A, da Pauta Aduaneira Comum;  
 
- em relação aos preparados ou conservas de tomate classificados na 
posição 20.02, C, da Pauta Aduaneira Comum;  
 
a Comunidade, na sua composição actual, reduzirá os seus direitos de 
base em 5 fracções de 20% sucessivamente nas seguintes datas:  
 
- em 1 de Março de 1986; 
 
- em 1 de Janeiro de 1987; 
 
- em 1 de Janeiro de 1988; 
 
- em 1 de Janeiro de 1989; 
 
- em 1 de Janeiro de 1990. 
 
b) Sem prejuízo do n.º 4, os direitos aduaneiros de importação em 
Portugal, relativamente aos produtos provenientes da Comunidade 
actual, serão progressivamente suprimidos de acordo com o 
calendário seguinte:  
 



- em 1 de Março de 1986 cada direito será reduzido para 87,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 cada direito será reduzido para 75% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 cada direito será reduzido para 62,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 cada direito será reduzido para 50% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 cada direito será reduzido para 37,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 cada direito será reduzido para 25% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 cada direito será reduzido para 12,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1993 serão suprimidos todos os direitos. 
 
c) Sem prejuízo do n.º 4 e em derrogação do disposto nas alíneas a) 
e b) anteriores, relativamente às sementes e frutos oleaginosos e 
produtos seus derivados que são objecto do Regulamento n.º 
136/66/CEE - com excepção dos óleos vegetais que não sejam o 
azeite, destinados ao consumo humano -, os direitos aduaneiros de 
importação serão progressivamente suprimidos entre a Comunidade, 
na sua composição actual, e Portugal, de acordo com o calendário 
seguinte:  
 
- em 1 de Março de 1986 cada direito será reduzido para 90,9% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 cada direito será reduzido para 81,8% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 cada direito será reduzido para 72,7% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 cada direito será reduzido para 63,6% do 
direito de base;  
 



- em 1 de Janeiro de 1990 cada direito será reduzido para 54,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 cada direito será reduzido para 45,4% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 cada direito será reduzido para 36,3% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1993 cada direito será reduzido para 27,2% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1994 cada direito será reduzido para 18,1% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1995 cada direito será reduzido para 9% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1996 serão suprimidos todos os direitos. 
 
d) Sem prejuízo do n.º 4, em relação aos óleos vegetais que não 
sejam o azeite, destinados ao consumo humano, a Comunidade, na 
sua composição actual, e a República Portuguesa aplicarão sem 
alteração os respectivos direitos de base durante o período de 
aplicação em Portugal de certos mecanismos de controle referidos no 
artigo 292.º No termo deste período, os direitos de base serão 
progressivamente suprimidos, de acordo com o calendário seguinte:  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 cada direito será reduzido para 83,3% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 cada direito será reduzido para 66,6% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1993 cada direito será reduzido para 49,9% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1994 cada direito será reduzido para 33,2% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1995 cada direito será reduzido para 16,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1996 serão suprimidos todos os direitos. 
 



2 - Tendo em vista a introdução da Pauta Aduaneira Comum, a 
República Portuguesa aplicará integralmente os direitos da Pauta 
Aduaneira Comum a partir de 1 de Março de 1986, com excepção:  
 
a) Sem prejuízo do n.º 4, dos produtos referidos no anexo XX e dos 
produtos cujos direitos de base portugueses sejam superiores aos da 
Pauta Aduaneira Comum, em relação aos quais, para efeitos de 
introdução progressiva da Pauta Aduaneira Comum, a República 
Portuguesa alterará a sua pauta aplicável a países terceiros nos 
seguintes termos:  
 
aa) Para as posições pautais em que os direitos de base não se 
afastem em mais de 15% dos direitos da Pauta Aduaneira Comum, 
aplicar-se-ão estes últimos direitos;  
 
bb) Nos restantes casos, a República Portuguesa aplicará um direito 
que reduza a diferença entre os direitos de base e os direitos da 
Pauta Aduaneira Comum em 8 fracções iguais de 12,5%, nas 
seguintes datas:  
 
- 1 de Março de 1986; 
 
- 1 de Janeiro de 1987; 
 
- 1 de Janeiro de 1988; 
 
- 1 de Janeiro de 1989; 
 
- 1 de Janeiro de 1990;- 1 de Janeiro de 1991; 
 
- 1 de Janeiro de 1992; 
 
- a República Portuguesa aplicará integralmente a Pauta Aduaneira 
Comum a partir de 1 de Janeiro de 1993;  
 
b) Sem prejuízo do n.º 4, das sementes e frutos oleaginosos e 
produtos seus derivados que são objecto do Regulamento n.º 
136/66/CEE, com excepção dos óleos vegetais que não sejam o 
azeite, destinados ao consumo humano, em relação aos quais, tendo 
em vista a progressiva introdução da Pauta Aduaneira Comum, a 
República Portuguesa alterará a sua pauta aplicável a países terceiros 
nos seguintes termos:  
 



aa) Para as posições pautais em que os direitos de base não se 
afastem em mais de 15% dos direitos da Pauta Aduaneira Comum, 
aplicar-se-ão estes últimos direitos;  
 
bb) Nos restantes casos, a República Portuguesa aplicará um direito 
que reduza a diferença entre o direito de base e os direitos da Pauta 
Aduaneira Comum de acordo com o calendário seguinte:  
 
- em 1 de Março de 1986 a diferença será reduzida para 90,9% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 a diferença será reduzida para 81,8% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 a diferença será reduzida para 72,7% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 a diferença será reduzida para 63,6% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 a diferença será reduzida para 54,5% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 a diferença será reduzida para 45,4% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 a diferença será reduzida para 36,3% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1993 a diferença será reduzida para 27,2% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1994 a diferença será reduzida para 18,1% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1995 a diferença será reduzida para 9% da 
diferença inicial;  
 
- a República Portuguesa aplicará integralmente a Pauta Aduaneira 
Comum a partir de 1 de Janeiro de 1996;  
 
c) Sem prejuízo do n.º 4, dos óleos vegetais que não sejam o azeite, 
destinados ao consumo humano, em relação aos quais a República 
Portuguesa aplique sem alteração os seus direitos de base durante o 
período de aplicação em Portugal de certos mecanismos de controle 



referidos no artigo 292.º No termo deste período, a República 
Portuguesa alterará a sua pauta aplicável a países terceiros, nos 
seguintes termos:  
 
aa) Para as posições pautais em que os direitos de base não se 
afastem em mais de 15% dos direitos da Pauta Aduaneira Comum, 
aplicar-se-ão estes últimos direitos;  
 
bb) Nos restantes casos, a República Portuguesa reduzirá a diferença 
entre o direito de base e o direito da Pauta Aduaneira Comum de 
acordo com o calendário seguinte:  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 a diferença será reduzida para 83,3% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 a diferença será reduzida para 66,6% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1993 a diferença será reduzida para 49,9% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1994 a diferença será reduzida para 33,2% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1995 a diferença será reduzida para 16,5% da 
diferença inicial;  
 
- a República Portuguesa aplicará integralmente a Pauta Aduaneira 
Comum a partir de 1 de Janeiro de 1996.  
 
3 - Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2, o direito de base é o 
definido no artigo 189.º  
 
4 - Em relação aos produtos submetidos a uma organização comum 
de mercado, pode ser decidido, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 38.º do Regulamento n.º 136/66/CEE ou, conforme 
o caso, nos artigos correspondentes dos outros regulamentos que 
estabelecem uma organização comum dos mercados agrícolas, que:  
 
a) A República Portuguesa, a seu pedido, proceda: 
 
- à supressão dos direitos aduaneiros referidos nas alíneas b), c) e d) 
do n.º 1 ou à aproximação referida nas alíneas a), b) e c) do n.º 2 
mais rapidamente do que nelas se encontra previsto;  
 



- à suspensão total ou parcial dos direitos aduaneiros referidos nas 
alíneas b), c) e d) do n.º 1 aplicáveis aos produtos importados 
provenientes dos Estados membros actuais;  
 
- à suspensão total ou parcial dos direitos aduaneiros aplicáveis aos 
produtos importados provenientes de países terceiros, referidos nas 
alíneas a), b) e c) do n.º 2;  
 
b) A Comunidade, na sua composição actual, proceda: 
 
- à supressão dos direitos aduaneiros referidos nas alíneas a), c) e d) 
do n.º 1 mais rapidamente do que nele se encontra previsto;  
 
- à suspensão total ou parcial dos direitos aduaneiros referidos nas 
alíneas a), c) e d) do n.º 1 aplicáveis aos produtos importados 
provenientes de Portugal.  
 
Em relação aos produtos não submetidos a uma organização comum 
de mercado: 
 
a) Não se exige qualquer decisão para que a República Portuguesa 
proceda à aplicação das medidas referidas na alínea a), primeiro e 
segundo travessões do primeiro parágrafo do presente número; a 
República Portuguesa informará os outros Estados membros e a 
Comissão das medidas tomadas;  
 
b) A Comissão pode suspender, total ou parcialmente, os direitos 
aduaneiros aplicáveis aos produtos importados provenientes de 
Portugal.  
 
Os direitos aduaneiros resultantes de uma aproximação acelerada ou 
suspensos não podem ser inferiores aos aplicados à importação dos 
mesmos produtos provenientes dos outros Estados membros.  
 

Artigo 244.º 
 
1 - Nas trocas comerciais entre Portugal e os outros Estados 
membros, e entre Portugal e países terceiros, o regime aplicável na 
Comunidade, na sua composição actual, em matéria de direitos 
aduaneiros e encargos de efeito equivalente e de restrições 
quantitativas e medidas de efeito equivalente aplica-se em Portugal a 
partir de 1 de Março de 1986, sem prejuízo de disposições em 
contrário do presente capítulo para os produtos submetidos, à data 
da adesão, a uma organização comum de mercado.  
 



2 - Em relação aos produtos que não estejam submetidos, em 1 de 
Março de 1986, a uma organização comum de mercado, a supressão 
dos encargos de efeito equivalente a direitos aduaneiros e das 
restrições quantitativas e medidas de efeito equivalente verificar-se-á 
nessa data, salvo se tais encargos, restrições e medidas fizerem para 
integrante de uma organização nacional de mercado em Portugal ou 
noutro Estado membro à data da adesão.  
 
O disposto no parágrafo anterior só é aplicável até à entrada em 
funcionamento da organização comum de mercado para esses 
produtos, e o mais tardar até 31 de Dezembro de 1995, e apenas 
quando tal seja estritamente necessário para assegurar a 
manutenção da organização nacional.  
 
3 - A República Portuguesa aplicará, a partir de 1 de Março de 1986, 
a nomenclatura da Pauta Aduaneira Comum.  
 
O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão, pode autorizar a República Portuguesa a utilizar nesta 
nomenclatura as subdivisões nacionais existentes que sejam 
indispensáveis para que a aproximação progressiva à Pauta 
Aduaneira Comum ou a supressão dos direitos na Comunidade se 
efectuem nos termos do presente Acto, desde que daí não resultem 
dificuldades na aplicação da regulamentação comunitária, em especial 
no funcionamento da organização comum de mercado e dos 
mecanismos transitórios previstos no presente capítulo.  
 

Artigo 245.º 
 
1 - Até 31 de Dezembro de 1992, a República Portuguesa pode 
aplicar restrições quantitativas às importações provenientes de países 
terceiros dos produtos referidos no anexo XXI.  
 
2 - a) As restrições quantitativas referidas no n.º 1 consistem em 
contingentes anuais abertos sem discriminação entre os operadores 
económicos.  
 
b) O contingente inicial em 1986 para cada produto, expresso, 
conforme o caso, em volume ou em ECUs, é fixado:  
 
- quer em 3% da média da produção anual portuguesa durante os 3 
últimos anos anteriores à adesão relativamente aos quais existam 
estatísticas disponíveis;  
 



- quer na média das importações portuguesas realizadas durante os 3 
últimos anos anteriores à adesão relativamente aos quais existam 
estatísticas disponíveis, se este último critério conduzir a um volume 
ou a um montante mais elevado.  
 
3 - O aumento progressivo dos contingentes é de, pelo menos, 20% 
no início de cada ano, no que diz respeito aos contingentes expressos 
em valor, e de, pelo menos, 15% no início de cada ano, no que diz 
respeito aos contingentes expressos em volume.  
 
O aumento é acrescido a cada contingente e o aumento seguinte 
calculado a partir do número total obtido.  
 
4 - Sempre que as importações efectuadas em Portugal durante 2 
anos consecutivos sejam inferiores a 90% do contingente anual 
aberto, serão abolidas as restrições quantitativas em vigor em 
Portugal.  
 
5 - Para o período compreendido entre 1 de Março e 31 de Dezembro 
de 1986, o contingente aplicável é igual ao contingente inicial 
diminuído de um sexto.  
 

SUBSECÇÃO 4 
Ajudas 

 
Artigo 246.º 

 
1 - O presente artigo aplica-se às ajudas, prémios ou outros 
montantes análogos instituídos no âmbito da política agrícola comum, 
em relação aos quais, na secção 4, se remete para o presente artigo.  
 
2 - Para efeitos de aplicação das ajudas comunitárias em Portugal, 
aplicam-se as seguintes disposições:  
 
a) O nível da ajuda comunitária a conceder para um produto 
determinado em Portugal, a partir de 1 de Março de 1986, será igual 
a um montante definido com base nas ajudas concedidas pela 
República Portuguesa, durante um período representativo a 
determinar, sob o regime nacional anterior. Todavia, este montante 
não pode exceder o montante da ajuda concedida, em 1 de Março de 
1986, na Comunidade, na sua composição actual. Se não era 
concedida qualquer ajuda semelhante sob o regime nacional anterior, 
e sem prejuízo das disposições seguintes, não será concedida 
qualquer ajuda em Portugal em 1 de Março de 1986.  
 



b) No início da 1.ª campanha de comercialização ou, na sua falta, do 
1.º período de aplicação da ajuda, seguinte à adesão:  
 
- ou a ajuda comunitária é introduzida em Portugal a um nível que 
represente um sétimo do montante da ajuda comunitária aplicável 
para a campanha ou período seguinte;  
 
- ou o nível da ajuda comunitária em Portugal é aproximado, no caso 
de existir uma diferença, do nível da ajuda aplicável na Comunidade, 
na sua composição actual, para a campanha ou período seguinte, de 
um sétimo da diferença existente entre estas duas ajudas.  
 
c) No início das campanhas ou períodos de aplicação seguintes, o 
nível da ajuda comunitária em Portugal será aproximado do nível da 
ajuda aplicável na Comunidade, na sua composição actual, para a 
campanha ou período seguinte, sucessivamente de um sexto, um 
quinto, um quarto, um terço e metade da diferença existente entre 
estas duas ajudas.  
 
d) O nível da ajuda comunitária será integralmente aplicado em 
Portugal no início da 7.ª campanha de comercialização ou do 7.º 
período de aplicação da ajuda posterior à adesão.  
 

Artigo 247.º 
 
1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 246.º, a República Portuguesa 
fica autorizada a manter as ajudas nacionais cuja supressão 
provocasse graves consequências ao nível dos preços, tanto à 
produção, como ao consumo. Todavia, essas ajudas só poderão ser 
mantidas a título transitório e, em princípio, degressivo, o mais 
tardar, até ao termo do período de aplicação das medidas 
transitórias.  
 
2 - O Conselho, deliberando nas condições previstas no artigo 258.º, 
adoptará as medidas necessárias à aplicação do disposto no presente 
artigo. Estas medidas incluem, nomeadamente, a lista e a descrição 
exacta das ajudas referidas no n.º 1, os seus montantes e calendário 
de supressão, o eventual ritmo de degressividade, bem como as 
regras necessárias ao bom funcionamento da política agrícola 
comum. Estas regras devem, por outro lado, assegurar igualdade no 
acesso ao mercado português.  
 
3 - Em caso de necessidade, durante o período de aplicação das 
medidas transitórias, pode ser derrogado o ritmo de degressividade 
referida no n.º 2.  



 
Artigo 248.º 

 
1 - Em casos excepcionais devidamente justificados, a República 
Portuguesa pode ser autorizada a reintroduzir, a expensas do seu 
orçamento, ajudas temporárias à produção, sob condição de que tais 
ajudas tenham sido concedidas sob o regime nacional anterior e que 
a respectiva supressão antes da adesão revele ter ocasionado 
consequências graves ao nível da produção.  
 
2 - As ajudas nacionais referidas no n.º 1 só podem ser 
reintroduzidas a título transitório e, em princípio, degressivo, o mais 
tardar, até ao termo do período de aplicação das medidas 
transitórias.  
 
O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão, aprovará se for caso disso, as medidas necessárias que 
devem incluir as mesmas regras e os mesmos elementos que os 
referidos no n.º 2 do artigo 247.º  
 

SUBSECÇÃO 5 
Mecanismo complementar das trocas comerciais 

 
Artigo 249.º 

 
1 - É instituído um mecanismo complementar aplicável às trocas 
comerciais entre a Comunidade, na sua composição actual, e 
Portugal, a seguir designado MCT.  
 
O MCT é aplicável desde 1 de Março de 1986 até 31 de Dezembro de 
1995. 
 
2 - Ficam sujeitos ao MCT os produtos cuja lista consta do anexo 
XXII. 
 
A lista referida no anexo XXII pode ser completada, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 250.º, durante os 3 primeiros anos 
após a adesão.  
 
3 - A Comissão apresentará ao Conselho, no início de cada ano, um 
relatório sobre o funcionamento do MCT no decurso do ano anterior.  
 

Artigo 250.º 
 



1 - É instituído um comité ad hoc, composto por representantes dos 
Estados membros e presidido por um representante da Comissão.  
 
2 - No seio do comité ad hoc, atribui-se aos votos dos Estados 
membros a ponderação prevista no n.º 2 do artigo 148.º do Tratado 
CEE. O presidente não vota.  
 
3 - No caso de ser feita referência ao procedimento definido no 
presente artigo, o presidente submeterá sem demora o assunto ao 
comité ad hoc, quer por sua própria iniciativa, quer a pedido de um 
Estado membro.  
 
4 - O representante da Comissão apresenta um projecto das medidas 
a tomar. O comité formula o seu parecer num prazo que o presidente 
pode fixar em função da urgência das questões submetidas à sua 
apreciação. O comité delibera por maioria de 54 votos.  
 
5 - A Comissão aprova as medidas e aplica-as de imediato, desde que 
estejam em conformidade com o parecer do comité. Se não 
estiverem em conformidade com o parecer do comité ou na ausência 
de parecer, a Comissão submete de imediato ao Conselho uma 
proposta relativa às medidas a tomar. O Conselho aprova estas 
medidas por maioria qualificada.  
 
Se, no termo de um prazo de um mês a contar da data em que o 
assunto lhe foi submetido, o Conselho não tiver aprovado medidas, a 
Comissão aprovará as medidas propostas e aplicá-las-á 
imediatamente, excepto no caso de o Conselho se ter pronunciado 
por maioria simples contra as referidas medidas.  
 

Artigo 251.º 
 
1 - Em princípio, no início de cada campanha de comercialização, será 
estabelecido, de acordo com o procedimento previsto no artigo 38.º 
do Regulamento n.º 136/66/CEE ou, conforme o caso, nos artigos 
correspondentes dos outros regulamentos que estabelecem a 
organização comum dos mercados agrícolas, um balanço previsional 
relativo a cada um dos produtos ou grupos de produtos submetidos 
ao MCT.  
 
Este balanço será estabelecido em princípio por campanha, em 
função das previsões de produção e de consumo em Portugal ou na 
Comunidade, na sua composição actual; com base neste balanço será 
estabelecido, de acordo com o mesmo procedimento, um calendário 



previsional relativo ao desenvolvimento das trocas comerciais e à 
fixação de um limite indicativo de importação no mercado em causa.  
 
Para o período que tem início em 1 de Março de 1986 e termina no 
início da campanha de comercialização de 1986-1987 será 
estabelecido um balanço específico em relação a cada produto ou 
grupo de produtos.  
 
2 - As fixações sucessivas dos limites indicativos devem reflectir uma 
certa progressividade em relação às correntes de trocas comerciais 
tradicionais, de modo a assegurar uma abertura harmoniosa e 
gradual do mercado e a realização completa da livre circulação, no 
interior da Comunidade, no termo do período de aplicação das 
medidas transitórias.  
 
Com este objectivo, será determinada uma taxa de progressão anual 
do limite, de acordo com o procedimento referido no n.º 1. No âmbito 
do limite indicativo global, podem ser fixados limites correspondentes 
aos diferentes períodos da campanha de comercialização em causa.  
 

Artigo 252.º 
 
1 - Quando o exame da evolução do comércio intracomunitário 
revelar um acréscimo significativo das importações realizadas ou 
previsíveis e se dessa situação resultar que foi atingido ou excedido o 
limite indicativo de importação do produto para a campanha de 
comercialização em curso, ou para parte desta, a Comissão, a pedido 
de um Estado membro ou por sua própria iniciativa, decidirá de 
acordo com um procedimento de urgência:  
 
- as medidas cautelares necessárias e aplicáveis até à entrada em 
vigor das medidas definitivas previstas no n.º 3;  
 
- a convocação do comité de gestão do sector em causa, tendo em 
vista a análise das medidas adequadas.  
 
2 - Quando a situação referida no n.º 1 causar uma perturbação 
grave dos mercados, um Estado membro pode pedir à Comissão que 
tome imediatamente as medidas cautelares referidas no n.º 1. Para 
tal efeito, a Comissão tomará uma decisão nas 24 horas seguintes à 
recepção do pedido.  
 
Se a decisão da Comissão não tiver sido tomada nesse prazo, o 
Estado membro requerente pode tomar medidas cautelares que serão 
imediatamente comunicadas à Comissão.  



 
Estas medidas permanecerão aplicáveis até que a Comissão tenha 
decidido sobre o pedido referido no primeiro parágrafo.  
 
3 - As medidas definitivas serão adoptadas no mais curto prazo de 
acordo com o procedimento previsto no artigo 38.º do Regulamento 
n.º 136/66/CEE ou, conforme o caso, nos artigos correspondentes 
dos outros regulamentos relativos à organização comum dos 
mercados agrícolas.  
 
Estas medidas podem, nomeadamente, compreender: 
 
a) A revisão do limite indicativo, se o mercado em causa não tiver 
sofrido perturbações significativas na sequência do desenvolvimento 
das importações;  
 
b) Em função da gravidade da situação, apreciada, nomeadamente, 
com base no desenvolvimento dos preços de mercado e nas 
quantidades que são objecto das trocas, a limitação ou a suspensão 
das importações no mercado da Comunidade, na sua composição 
actual, ou no mercado português.  
 
As medidas restritivas referidas na alínea b) só podem ser tomadas 
na medida e para a duração estritamente necessárias para porem 
termo à perturbação. No que diz respeito à Comunidade, na sua 
composição actual, estas medidas podem ser limitadas às 
importações destinadas a algumas das suas regiões, desde que 
incluam disposições adequadas que permitam evitar desvios de 
tráfego.  
 
4 - A aplicação do MCT não pode, em qualquer caso, implicar, em 
relação aos produtos provenientes de Portugal ou da Comunidade, na 
sua composição actual, um tratamento menos favorável do que o 
aplicado aos produtos que, provenientes dos países terceiros que 
beneficiem da cláusula da nação mais favorecida, sejam escoados nas 
regiões em causa.  
 

SUBSECÇÃO 6 
Outras disposições 

 
Artigo 253.º 

 
Tendo como objectivo a melhoria das estruturas em Portugal, aplicar-
se-ão as seguintes medidas:  
 



a) Execução, a partir do período intercalar, de medidas concretas de 
preparação tendo como finalidade a recepção e a aplicação do 
adquirido comunitário, nomeadamente no domínio das estruturas de 
produção, de transformação e de comercialização, bem como no das 
organizações de produtores;  
 
b) Aplicação em Portugal, a partir da data da adesão, da 
regulamentação comunitária no domínio sócio-estrutural, incluindo a 
relativa às organizações de produtores;  
 
c) Extensão, em benefício de Portugal, no âmbito da regulamentação 
referida na alínea b), das disposições específicas mais favoráveis 
nessa data existentes na regulamentação comunitária horizontal a 
favor das zonas mais desfavorecidas da Comunidade, na sua 
composição actual;  
 
d) Execução, além disso, de acções estruturais a favor de Portugal, 
sob a forma de um programa específico de desenvolvimento da 
agricultura portuguesa.  
 
O Conselho, deliberando nas condições previstas no artigo 258.º, 
adoptará, se necessário, as medidas ou as modalidades das medidas 
referidas no primeiro parágrafo.  
 

Artigo 254.º 
 
As existências de produtos que se encontrem em livre prática no 
território português em 1 de Março de 1986 e que excedam em 
quantidade o que possa considerar-se uma existência normal de 
reporte devem ser eliminadas pela República Portuguesa, e a suas 
expensas, no âmbito de procedimentos comunitários a definir e nos 
prazos a determinar nos termos do artigo 258.º  
 
A noção de existência normal de reporte será indicada para cada 
produto em função de critérios e objectivos próprios de cada 
organização comum de mercado.  
 

Artigo 255.º 
 
Aquando da fixação do nível dos diversos montantes previstos no 
âmbito da política agrícola comum que não sejam os preços referidos 
no artigo 236.º, ter-se-á em conta o montante compensatório 
aplicado ou, na sua falta, a diferença de preços verificada ou 
economicamente justificada e, se for caso disso, a incidência do 
direito aduaneiro, salvo:  



 
- se não houver risco de perturbação nas trocas comerciais; ou 
 
- se o bom funcionamento da política agrícola comum exigir que se 
não tenha em conta ou tornar não desejável a tomada em conta 
desse montante, dessa diferença ou dessa incidência.  
 

Artigo 256.º 
 
1 - O Conselho, deliberando nas condições previstas no artigo 258.º, 
aprovará o regime aplicável pela República Portuguesa relativamente 
ao Reino de Espanha.  
 
2 - As medidas tornadas necessárias nas trocas comerciais entre os 
novos Estados membros e a Comunidade, na sua composição actual, 
para a execução do regime referido no n.º 1, serão adoptadas, 
conforme o caso, nas condições previstas no artigo 258.º ou de 
acordo com o procedimento previsto no n.º 2 do artigo 234.º  
 

Artigo 257.º 
 
1 - Se forem necessárias medidas transitórias para facilitar a 
passagem do regime existente em Portugal para o que decorre da 
aplicação da organização comum de mercado nos termos do presente 
título, em especial se a aplicação do novo regime na data prevista 
deparar, relativamente a certos produtos, com dificuldades 
consideráveis na Comunidade, tais medidas serão tomadas de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 38.º do Regulamento n.º 
136/66/CEE ou, conforme o caso, nos artigos correspondentes dos 
outros regulamentos relativos à organização comum dos mercados 
agrícolas. Estas medidas podem ser tomadas até 31 de Dezembro de 
1987; a respectiva aplicação não pode ultrapassar esta data.  
 
2 - O Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da 
Comissão e após consulta da Assembleia, pode prorrogar o período 
referido no n.º 1.  
 

Artigo 258.º 
 
1 - As medidas transitórias respeitantes à aplicação dos actos 
relativos à política agrícola comum e não especificadas no presente 
Acto, incluindo no domínio das estruturas, tornadas necessárias em 
consequência da adesão, serão adoptadas antes da adesão, de 
acordo com o procedimento previsto no n.º 3 e entrarão em vigor 
pelo menos à data da adesão.  



 
2 - As medidas transitórias referidas no n.º 1 são as mencionadas nos 
artigos 247.º, 253.º, 254.º e 256.º, no n.º 2 do artigo 263.º e no 
artigo 280.º  
 
3 - O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão, ou a Comissão, decidindo de acordo com o procedimento 
previsto no n.º 1 do artigo 257.º, adoptarão as medidas transitórias 
referidas no n.º 1, conforme os actos iniciais que tais medidas 
afectem tenham sido adoptadas por uma ou outra destas instituições.  
 

SECÇÃO III 
Transição por etapas 

 
SUBSECÇÃO 1 

Âmbito de aplicação 
 

Artigo 259.º 
 
1 - Ficam sujeitos a transição por etapas os produtos que são objecto 
dos seguintes actos:  
 
- Regulamento (CEE) n.º 804/68, que estabelece a organização 
comum de mercado no sector do leite e produtos lácteos;  
 
- Regulamento (CEE) n.º 805/68, que estabelece a organização 
comum de mercado no sector da carne de bovino;  
 
- Regulamento (CEE) n.º 1035/72, que estabelece a organização 
comum de mercado no sector das frutas e produtos hortícolas;  
 
- Regulamento (CEE) n.º 2727/75, que estabelece a organização 
comum de mercado no sector dos cereais;  
 
- Regulamento (CEE) n.º 2759/75, que estabelece a organização 
comum de mercado no sector da carne de suíno;  
 
- Regulamento (CEE) n.º 2771/75, que estabelece a organização 
comum de mercado no sector dos ovos;  
 
- Regulamento (CEE) n.º 2777/75, que estabelece a organização 
comum de mercado no sector da carne de aves de capoeira;  
 
- Regulamento (CEE) n.º 1418/76, que estabelece a organização 
comum de mercado do arroz;  



 
- Regulamento (CEE) n.º 337/79, que estabelece a organização 
comum de mercado vitivinícola.  
 
2 - A glicose e a lactose, que são objecto do Regulamento (CEE) n.º 
2730/75, e a ovoalbumina e a lactoalbumina, que são objecto do 
Regulamento (CEE) n.º 2783/75, ficam sujeitas ao mesmo regime 
transitório que o aplicável aos produtos agrícolas correspondentes.  
 

Artigo 260.º 
 
1 - A transição por etapas compreende 2 períodos de 5 anos: 
 
- a 1.ª etapa começa em 1 de Março de 1986 e termina em 31 de 
Dezembro de 1990;  
 
- a 2.ª etapa começa em 1 de Janeiro de 1991 e termina em 31 de 
Dezembro de 1995.  
 
A passagem da 1.ª à 2.ª etapa é automática. 
 
2 - Em derrogação do n.º 1, o Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão e após consulta da 
Assembleia, pode reduzir a 1.ª etapa a um período de 3 anos, que 
terminará em 31 de Dezembro de 1988. Neste caso, a 2.ª etapa 
começa em 1 de Janeiro de 1989 e termina em 31 de Dezembro de 
1995.  
 

SUBSECÇÃO 2 
1.ª Etapa 

 
A) Mercado interno português 
 

Artigo 261.º 
 
1 - Durante a 1.ª etapa, a República Portuguesa está autorizada a 
manter, para os produtos referidos no artigo 259.º, a regulamentação 
em vigor sob o regime nacional anterior para a organização do seu 
mercado interno agrícola, nas condições previstas nos artigos 262.º a 
265.º e sob reserva das disposições especiais da secção relativa a 
certos produtos.  
 
2 - Em consequência, e em derrogação do disposto no artigo 394.º, a 
aplicação em Portugal da regulamentação comunitária relativa à 
organização do mercado interno será adiada até ao final da 1.ª etapa.  



 
Além disso, e salvo disposição em contrário em casos específicos, 
será adiada até ao final da 1.ª etapa a aplicação à Comunidade, na 
sua composição actual, e a Portugal das alterações introduzidas na 
regulamentação comunitária por força do artigo 396.º  
 

Artigo 262.º 
 
A fim de permitir à agricultura portuguesa integrar-se no âmbito da 
política agrícola comum de forma harmoniosa e completa no termo da 
1.ª etapa, a República Portuguesa adaptará progressivamente a 
organização do seu mercado em função de um certo número de 
objectivos gerais, completados por objectivos específicos variáveis de 
acordo com os sectores em causa.  
 

Artigo 263.º 
 
1 - Os objectivos gerais referidos no artigo 262.º consistem em 
realizar: 
 
- uma melhoria sensível das condições de produção, de 
transformação e de comercialização dos produtos agrícolas em 
Portugal;  
 
- uma melhoria global da situação estrutural do sector agrícola 
português. 
 
2 - A fim de favorecer a realização dos objectivos gerais, aplicar-se-
ão as seguintes medidas relativamente aos produtos referidos no 
artigo 259.º:  
 
a) Execução, a partir do período intercalar, de medidas concretas de 
preparação, tendo como finalidade a recepção e a aplicação do 
adquirido comunitário, nomeadamente no domínio das estruturas de 
produção, de transformação e de comercialização, bem como no das 
organizações de produtores;  
 
b) Aplicação em Portugal, a partir da data da adesão, da 
regulamentação comunitária no domínio sócio-estrutural, incluindo a 
relativa às organizações de produtores;  
 
c) Extensão, em benefício de Portugal, no âmbito da regulamentação 
referida na alínea b), das disposições específicas mais favoráveis 
nessa data existentes na regulamentação comunitária horizontal, a 



favor das zonas mais desfavorecidas da Comunidade, na sua 
composição actual;  
 
d) Execução, além disso, de acções estruturais a favor de Portugal, 
sob a forma de um programa específico de desenvolvimento da 
agricultura portuguesa.  
 
O Conselho, deliberando por maioria qualificada, nas condições 
previstas no artigo 258.º, adoptará, se necessário, as medidas ou as 
modalidades das medidas referidas no primeiro parágrafo.  
 

Artigo 264.º 
 
1 - Os objectivos específicos referidos no artigo 262.º constam, de 
acordo com o sector de produtos em causa, da secção V.  
 
2 - a) Para efeitos da realização dos objectivos específicos, a 
Comissão elaborará durante o período intercalar um programa de 
acção, em estreita colaboração com as autoridades portuguesas.  
 
b) Em seguida, a Comissão acompanhará atentamente a evolução da 
situação em Portugal à luz:  
 
- dos progressos atingidos na realização dos objectivos fixados; 
 
- dos resultados obtidos pela execução das medidas estruturais 
horizontais e específicas.  
 
c) A Comissão dará o seu parecer sobre esta evolução através de 
relatórios a transmitir ao Conselho:  
 
- no termo do período intercalar, tendo em vista o estabelecimento 
de um balanço da evolução ocorrida antes da data da adesão;  
 
- em tempo útil antes do final do terceiro ano após a adesão; 
 
- em qualquer momento que a Comissão julgue útil ou necessário 
fazê-lo. 
 
d) Tendo em conta, nomeadamente, deliberações do Conselho sobre 
os relatórios referidos na alínea c), a Comissão pode formular, se 
necessário, recomendações à República Portuguesa em relação às 
acções que devam ser empreendidas tendo em vista a realização dos 
objectivos em causa.  
 



Artigo 265.º 
 
Durante a 1.ª etapa, a República Portuguesa aplicará as seguintes 
disciplinas: 
 
1) Uma disciplina de preços: 
 
a) Se os preços portugueses, expressos em ECUs, forem inferiores ou 
iguais aos preços comuns:  
 
- sem prejuízo da harmonização dos preços no sector do leite e 
produtos lácteos referida na alínea d) do artigo 309.º, os aumentos 
anuais de preços não poderão exceder, em valor, o aumento dos 
preços comuns;  
 
- todavia: 
 
aa) No caso de os preços portugueses serem inferiores aos preços 
comuns e sempre que, nos termos da disciplina das ajudas referida 
na alínea c), a supressão de certas ajudas - directamente concedidas 
aos produtos ao nível da produção primária ou concedidas aos meios 
de produção - origine uma diminuição dos rendimentos dos 
produtores portugueses, poderá ser aplicado um aumento 
complementar ao referido no primeiro travessão, limitado à incidência 
das ajudas suprimidas sobre o rendimento dos produtores;  
 
bb) No que diz respeito aos produtos da posição pautal 22.05 da 
pauta aduaneira comum, em relação aos quais são fixados preços 
institucionais, o aumento anual dos preços portugueses pode atingir, 
sem o exceder, o nível da fracção resultante de uma aproximação dos 
preços efectuada em 10 anos.  
 
Os preços portugueses não podem exceder em caso algum o nível 
dos preços comuns.  
 
Tendo em vista a aplicação da disciplina de preços definida na 
presente alínea a), o nível dos preços portugueses a tomar em 
consideração aquando da primeira campanha de comercialização 
seguinte à adesão é o nível dos preços portugueses fixados para a 
campanha de 1985-1986, convertidos em ECUs à taxa em vigor no 
início desta campanha de comercialização para os produtos em 
causa;  
 
b) No caso de a duração da primeira etapa não ser reduzida nos 
termos do n.º 2 do artigo 260.º e sempre que os preços portugueses 



sejam inferiores aos preços comuns, a República Portuguesa 
procederá, no decurso do quinto ano da 1.ª etapa, no início da 
campanha de comercialização do produto em causa, a um movimento 
de aproximação dos preços em relação ao nível dos preços comuns 
aplicáveis para a mesma campanha, nos termos a determinar.  
 
Para esse efeito, os preços portugueses a aproximar são os preços, 
expressos em ECUs, ao nível atingido em 31 de Dezembro de 1989 
nos termos das regras da disciplina de preços referidas na alínea a);  
 
c) Se o nível atingido pelos preços portugueses para a campanha de 
1985-1986, expressos em ECUs por meio da taxa de conversão em 
vigor no início da campanha de comercialização do produto em causa, 
for superior ao nível dos preços comuns, o nível dos preços 
portugueses não pode ser aumentado em relação ao seu nível 
anterior.  
 
Além disso, se os preços portugueses, expressos em ECUs, fixados 
sob o regime nacional anterior para a campanha de 1985-1986, 
conduzirem a que seja excedida a diferença existente para a 
campanha de 1984-1985 entre os preços portugueses e os preços 
comuns, a República Portuguesa fixará os seus preços, aquando das 
campanhas posteriores, de forma que este excedente seja totalmente 
reabsorvido durante as 7 primeiras campanhas de comercialização 
posteriores à adesão.  
 
Por outro lado, Portugal adaptará os seus preços, na medida do 
necessário, para evitar o aumento da diferença entre os seus preços 
e os preços comuns.  
 
d) A Comissão velará pelo cumprimento das regras atrás enunciadas. 
Não será tido em conta qualquer excedente do nível de preços 
resultante da aplicação destas regras aquando da determinação do 
nível de preços a tomar em consideração como nível de partida para 
a aproximação dos preços durante a 2.ª etapa, referida no artigo 
285.º;  
 
2) Uma disciplina de ajudas. - A título desta disciplina e sem prejuízo 
do artigo 248.º, a República Portuguesa está autorizada a manter as 
suas ajudas nacionais, durante a 1.ª etapa.  
 
Todavia, durante este período, a República Portuguesa procurará 
efectuar um certo desmantelamento das ajudas nacionais que não 
estejam em conformidade com o direito comunitário e introduzir 
progressivamente na organização do seu mercado interno o esquema 



de ajudas comunitárias, sem que o nível destas ajudas exceda o nível 
comum;  
 
3) Uma disciplina de produção. - A título desta disciplina, a República 
Portuguesa tomará as medidas necessárias para evitar que nos 
sectores em relação aos quais a regulamentação comunitária 
estabeleça regras de disciplina de produção:  
 
- os eventuais aumentos de produção verificados no seu território no 
decurso da 1.ª etapa conduzam a um agravamento da situação de 
conjunto da produção comunitária;  
 
- a recepção do adquirido comunitário a partir do início da 2.ª etapa 
se torne mais difícil.  
 

Artigo 266.º 
 
1 - O mais tardar no fim da 1.ª etapa: 
 
- a Comissão transmitirá, se necessário, um relatório ao Conselho 
que inclua propostas sobre a evolução da situação num ou em vários 
dos sectores referidos no artigo 259.º em relação aos objectivos 
indicados para a 1.ª etapa;  
 
- o Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da 
Comissão e após consulta da Assembleia, decidirá das eventuais 
adaptações necessárias das modalidades de transição no interior do 
período máximo de 10 anos previsto para a aplicação das medidas de 
transição para um período estritamente necessário para assegurar o 
funcionamento das organizações comuns de mercado.  
 
2 - O disposto no n.º1 não afecta o carácter automático da passagem 
da 1.ª para a 2.ª etapa prevista no n.º 1 do artigo 260.º e não pode 
implicar uma alteração dos artigos 371.º a 375.º  
 
B) Regime aplicável nas trocas comerciais entre a Comunidade, na 
sua composição actual, e Portugal  
 

Artigo 267.º 
 
Sem prejuízo das disposições dos artigos 268.º a 276.º e da secção 
V, a República Portuguesa está autorizada a aplicar nas suas trocas 
com a Comunidade, na sua composição actual, durante a 1.ª etapa e 
relativamente aos produtos referidos no artigo 259.º, o regime em 



vigor antes da sua adesão relativamente a estas trocas comerciais, 
tanto de importação como de exportação.  
 

Artigo 268.º 
 
1 - Sob reserva do disposto no n.º 2, a República Portuguesa 
eliminará, a partir de 1 de Março de 1986, qualquer cobrança de 
direitos aduaneiros e de encargos de efeito equivalente na 
importação de produtos provenientes da Comunidade, na sua 
composição actual.  
 
2 - Relativamente aos produtos referidos no artigo 259.º cuja 
importação proveniente de países terceiros na Comunidade, na sua 
composição actual, esteja sujeita à aplicação de direitos aduaneiros, 
são aplicáveis as disposições seguintes, tendo em vista uma 
supressão progressiva destes direitos no decurso da 1.ª e da 2.ª 
etapas:  
 
a) Os direitos aduaneiros aplicáveis à importação na Comunidade, na 
sua composição actual, relativamente aos produtos provenientes de 
Portugal, serão suprimidos de acordo com o calendário seguinte:  
 
- em 1 de Março de 1986 cada direito será reduzido para 88,9% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 cada direito será reduzido para 77,8% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 cada direito será reduzido para 66,7% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 cada direito será reduzido para 55,6% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 cada direito será reduzido para 44,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 cada direito será reduzido para 33,4% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 cada direito será reduzido para 22,3% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1993 cada direito será reduzido para 11,2% do 
direito de base;  



 
- em 1 de Janeiro de 1994 serão suprimidos todos os direitos. 
 
Todavia: 
 
- em relação aos vinhos licorosos de qualidade produzidos em regiões 
determinadas incluídos na posição 22.05 da Pauta Aduaneira Comum, 
a Comunidade, na sua composição actual, reduzirá os seus direitos de 
base em 3 fracções, de acordo com o calendário seguinte:  
 
- em 1 de Março de 1986 cada direito será reduzido para 66,7% do 
direito base; 
 
- em 1 de Janeiro de 1987 cada direito será reduzido para 33,4% do 
direito base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 serão suprimidos todos os direitos; 
 
- em relação aos vinhos verdes e aos vinhos do Dão incluídos na 
posição 22.05 da Pauta Aduaneira Comum, a Comunidade, na sua 
composição actual, reduzirá os seus direitos de base em 4 fracções 
iguais de 25%, sucessivamente e nas seguintes datas:  
 
- 1 de Março de 1986; 
 
- 1 de Janeiro de 1987; 
 
- 1 de Janeiro de 1988; 
 
- 1 de Janeiro de 1989;- relativamente aos outros vinhos equiparados 
aos «v. q. p. r. d.» incluídos na posição 22.05 da Pauta Aduaneira 
Comum, a Comunidade, na sua composição actual, reduzirá os seus 
direitos de base em 6 fracções, de acordo com o calendário seguinte:  
 
- em 1 de Março de 1986 cada direito será reduzido para 83,3% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 cada direito será reduzido para 66,6% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 cada direito será reduzido para 49,9% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 cada direito será reduzido para 33,2% do 
direito de base;  



 
- em 1 de Janeiro de 1990 cada direito será reduzido para 16,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 serão suprimidos todos os direitos; 
 
b) Os direitos aduaneiros aplicáveis à importação em Portugal, 
relativamente aos produtos referidos no artigo 259.º provenientes da 
Comunidade, na sua composição actual, serão progressivamente 
suprimidos de acordo com o calendário seguinte:  
 
- em 1 de Março de 1986 cada direito será reduzido para 90,9% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 cada direito será reduzido para 81,8% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 cada direito será reduzido para 72,7% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 cada direito será reduzido para 63,6% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 cada direito será reduzido para 54,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 cada direito será reduzido para 45,4% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 cada direito será reduzido para 36,3% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1993 cada direito será reduzido para 27,2% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1994 cada direito será reduzido para 18,1% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1995 cada direito será reduzido para 9% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1996 serão suprimidos todos os direitos. 
 
Todavia: 
 



- sempre que durante a 1.ª etapa, relativamente a um dos produtos 
referidos no anexo XXIII, o direito resultante da aplicação do 
parágrafo anterior seja, nos termos do artigo 191.º, limitado ao nível 
do direito aplicável à importação em Portugal proveniente de países 
terceiros que beneficiem da cláusula da nação mais favorecida; e  
 
- sempre que esta situação se mantenha no início da 2.ª etapa; 
 
a supressão progressiva do direito residual efectua-se no decurso da 
2.ª etapa a partir do nível do direito efectivamente aplicado no início 
da 2.ª etapa, de acordo com um calendário a determinar.  
 
3 - Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2, o direito de base é o 
definido no artigo 189.º  
 
Todavia: 
 
- para a aplicação do n.º 2, alínea b), e com excepção do direito de 
base aplicável aos produtos referidos no anexo XXIII, o direito de 
base não pode exceder o nível do direito da Pauta Aduaneira Comum;  
 
- para os vinhos licorosos de qualidade produzidos em regiões 
determinadas, para os vinhos verdes e para os vinhos do Dão os 
direitos de base são os efectivamente aplicados no âmbito dos 
contingentes pautais sob o regime anterior. Os contingentes pautais 
aplicados sob o regime anterior serão suprimidos a partir de 1 de 
Março de 1986.  
 
4 - O n.º 4 do artigo 243.º é aplicável, mutatis mutandis, durante o 
período de supressão dos direitos aduaneiros referidos no n.º 2 do 
presente artigo. Todavia, quando o n.º 4 do artigo 243.º preveja, no 
que diz respeito à República Portuguesa, uma decisão de acordo com 
o procedimento descrito no primeiro parágrafo desse número, esse 
Estado membro pode agir sem recorrer a este procedimento; em tal 
caso, a República Portuguesa informará os outros Estados membros e 
a Comissão das medidas tomadas.  
 
Salvo disposição em contrário do presente artigo ou do n.º 4 do 
artigo 243.º, aplica-se igualmente o disposto nos artigos 189.º a 
195.º  
 

Artigo 269.º 
 
1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 2, a República Portuguesa 
eliminará, a partir de 1 de Março de 1986, a aplicação de qualquer 



restrição quantitativa e de qualquer medida de efeito equivalente à 
importação dos produtos referidos no artigo 259.º provenientes da 
Comunidade, na sua composição actual.  
 
2 - a) Até ao termo da 1.ª etapa, a República Portuguesa pode 
manter restrições quantitativas à importação proveniente da 
Comunidade, na sua composição actual, dos produtos referidos no 
anexo XXIII.  
 
b) As restrições quantitativas referidas na alínea a) consistem em 
contingentes anuais abertos sem discriminação entre os operadores 
económicos.  
 
O contingente inicial em 1986 para cada produto, expresso, conforme 
o caso, em volume ou em ECUs, é fixado:  
 
- quer em 3% da média da produção anual portuguesa durante os 3 
últimos anos anteriores à adesão relativamente aos quais existam 
estatísticas disponíveis;  
 
- quer na média das importações portuguesas realizadas durante os 3 
últimos anos anteriores à adesão relativamente aos quais existam 
estatísticas disponíveis, se este último critério conduzir a um volume 
ou a um montante mais elevado.  
 
c) O aumento progressivo dos contingentes é de, pelo menos, 15% 
no início de cada ano, no que diz respeito aos contingentes expressos 
em valor, e de, pelo menos, 10% no início de cada ano, no que diz 
respeito aos contingentes expressos em volume.  
 
O aumento é aditado a cada contingente e o aumento seguinte 
calculado a partir do número total obtido.  
 
d) Sempre que as importações efectuadas em Portugal durante 2 
anos consecutivos sejam inferiores a 90% do contingente anual 
aberto, serão abolidas as restrições quantitativas em vigor em 
Portugal.  
 
e) Para o período compreendido entre 1 de Março e 31 de Dezembro 
de 1986 o contingente aplicável é igual ao contingente inicial 
diminuído de um sexto.  
 

Artigo 270.º 
 



1 - Durante a 1.ª etapa, a República Portuguesa aplicará à 
importação dos produtos referidos no artigo 259.º provenientes da 
Comunidade, na sua composição actual, um sistema de igualização 
dos preços ou de protecção específica, tal como o previsto pela 
regulamentação comunitária em relação à importação de países 
terceiros. Este sistema deve basear-se em critérios idênticos aos 
tomados em consideração pela regulamentação comunitária para 
determinar os parâmetros de igualização dos preços ou do nível de 
protecção específica.  
 
2 - Para os produtos, de entre os referidos no artigo 259.º, que não 
estejam sujeitos a restrições nas trocas comerciais entre Portugal e 
os Estados membros actuais ou entre Portugal e os países terceiros, 
por força, respectivamente, dos artigos 269.º e 280.º, a República 
Portuguesa poderá aplicar até 31 de Dezembro de 1988 um sistema 
de informação estatística prévio à importação. Todavia, esse sistema, 
que inclui a emissão de um documento nacional de importação, deve 
prever a emissão automática desse documento num prazo máximo de 
4 dias úteis a partir da data do depósito do pedido; se tal documento 
não for emitido no prazo previsto, a importação poderá efectuar-se 
livremente.  
 
No âmbito do relatório referido no n.º 2, alínea c), segundo 
travessão, do artigo 264.º, a Comissão submeterá ao Conselho, se 
for caso disso, propostas quanto à manutenção deste sistema 
durante o resto do período da 1.ª etapa relativamente aos produtos 
para os quais se mostre necessária tal manutenção.  
 
3 - A República Portuguesa comunicará à Comissão, o mais tardar, 3 
meses antes da data da adesão as regras dos sistemas referidos nos 
n.os 1 e 2.  
 
Após exame, a Comissão transmitirá essa comunicação aos outros 
Estados membros.  
 

Artigo 271.º 
 
Durante a 1.ª etapa, a República Portuguesa pode conceder, para os 
produtos referidos no artigo 259.º exportados para os Estados 
membros actuais, auxílios ou subvenções à exportação.  
 
Todavia, o montante destes eventuais auxílios ou subvenções será 
limitado, no máximo, à diferença dos preços verificados em Portugal 
e na Comunidade, na sua composição actual, e, se for caso disso, à 
incidência dos direitos aduaneiros.  



 
A fixação destes auxílios ou subvenções só pode ocorrer após 
realização do procedimento de consulta previsto no artigo 276.º  
 

Artigo 272.º 
 
1 - Durante a 1.ª etapa, e sem prejuízo do n.º 2, alínea a), do artigo 
268.º e do artigo 316.º, a Comunidade, na sua composição actual, 
aplicará à importação dos produtos referidos no artigo 259.º 
provenientes de Portugal o regime que aplicava em relação a Portugal 
antes da adesão.  
 
2 - Todavia, relativamente aos produtos submetidos a um regime 
comunitário de direitos niveladores à importação, ter-se-á em conta, 
aquando da fixação dos direitos niveladores aplicáveis aos produtos 
importados de Portugal, a aproximação dos preços eventualmente 
efectuada e, se for caso disso, a incidência das ajudas nacionais 
concedidas em Portugal.  
 
3 - Nas trocas comerciais entre a Comunidade, na sua composição 
actual, e países terceiros, durante a 1.ª etapa, os dados relativos ao 
mercado português não serão tomados em consideração para efeitos 
do cálculo dos preços comuns que servem para a determinação dos 
montantes cobrados à importação.  
 

Artigo 273.º 
 
1 - Durante a 1.ª etapa, o elemento fixo destinado a assegurar a 
protecção da indústria transformadora utilizado no cálculo da 
imposição sobre a importação proveniente de países terceiros, em 
relação aos produtos submetidos à organização comum de mercado 
nos sectores dos cereais e do arroz, será cobrado na importação em 
Portugal dos produtos provenientes dos Estados membros actuais.  
 
2 - Em derrogação do n.º 1, o elemento de protecção a cobrar 
durante a 1.ª etapa à importação em Portugal dos produtos referidos 
no anexo XXIV é fixado em frente de cada um deles.  
 

Artigo 274.º 
 
1 - Sem prejuízo da aplicação da cláusula geral de protecção referida 
no artigo 379.º, a República Portuguesa fica autorizada a adoptar 
medidas de protecção à importação dos produtos referidos no artigo 
259.º provenientes dos Estados membros actuais nas condições e 
com base em critérios comparáveis aos existentes no âmbito de cada 



organização comum de mercado para a aplicação de medidas de 
protecção em relação a países terceiros.  
 
2 - A República Portuguesa notificará de imediato tais medidas à 
Comissão, com o fim de lhe permitir apresentar, se for caso disso, 
observações quanto à justificação, à natureza ou à duração das 
medidas de protecção decididas.  
 
O presente procedimento não exclui a aplicabilidade dos meios de 
recurso previstos nos termos do Tratado CEE.  
 
3 - Nenhuma medida de protecção poderá ser adoptada se, pelo 
menos, a mesma medida não for ao mesmo tempo aplicável às 
importações em Portugal dos mesmos produtos provenientes de 
países terceiros.  
 

Artigo 275.º 
 
1 - Durante a 1.ª etapa, a Comunidade, na sua composição actual, 
aplicará à exportação dos produtos referidos no artigo 259.º com 
destino a Portugal o regime que aplicar à exportação em relação a 
países terceiros.  
 
2 - Todavia, o montante de eventuais restituições aplicáveis está 
limitado, no máximo, à diferença dos preços verificados na 
Comunidade, na sua composição actual, e em Portugal e, se for caso 
disso, à incidência dos direitos aduaneiros.  
 
A fixação destas restituições só pode ocorrer após realização do 
procedimento de consulta previsto no artigo 276.º  
 
3 - As restituições referidas no presente artigo serão financiadas pela 
Comunidade, a título do Fundo Europeu de Orientação e Garantia 
Agrícola, Secção Garantia.  
 

Artigo 276.º 
 
A aplicação pela República Portuguesa dos auxílios ou subvenções 
referidos no artigo 271.º ou pela Comunidade das restituições 
referidas no artigo 275.º está subordinada a consultas prévias, que 
se realizam de acordo com o seguinte procedimento:  
 
1) Qualquer projecto de fixação de:- subvenções à exportação de 
Portugal para a Comunidade, na sua composição actual, ou com 
destino a países terceiros; ou  



 
- restituições à exportação de Portugal para a Comunidade, na sua 
composição actual, ou com destino a Portugal;  
 
será objecto de uma troca de opiniões no âmbito de reuniões 
periódicas do comité de gestão instituído pela organização comum de 
mercado a que esteja submetido o produto em causa;  
 
2) O representante da Comissão submeterá a exame o projecto 
acima referido; esse exame incidirá, nomeadamente, sobre o aspecto 
económico das exportações previstas, bem como sobre a situação e o 
nível dos preços no mercado português, no mercado da Comunidade, 
na sua composição actual, e no mercado mundial;  
 
3) O comité formulará um parecer acerca do projecto dentro de um 
prazo que o presidente pode fixar em função da urgência da fixação. 
O comité deliberará por maioria de 54 votos.  
 
O parecer será imediatamente comunicado à autoridade competente 
para a fixação, ou seja, consoante o caso, à República Portuguesa ou 
à Comissão;  
 
4) Em caso de parecer negativo, a autoridade competente: 
 
- só pode tornar aplicável uma fixação que não esteja em 
conformidade com o parecer após expiração de um prazo de 10 dias 
úteis a contar da data em que o comité formulou o seu parecer;  
 
- comunicará imediatamente a medida de fixação ao Conselho, que 
sobre ela pode deliberar e recomendar à autoridade competente a 
alteração do seu projecto ou a sua decisão de fixação.  
 
C) Regime aplicável nas trocas comerciais entre Portugal e os países 
terceiros 
 

Artigo 277.º 
 
1 - Em relação aos produtos referidos no artigo 259.º, e sem prejuízo 
do disposto nos artigos 278.º a 282.º, a República Portuguesa 
aplicará, a partir de 1 de Março de 1986, a regulamentação 
comunitária relativa ao regime aplicável à importação na Comunidade 
de produtos importados provenientes de países terceiros, tal como 
vem definido no n.º 3 do artigo 272.º  
 



2 - Contudo, os direitos niveladores aplicáveis à importação serão, se 
for caso disso, aumentados da diferença existente entre os preços 
aplicáveis em Portugal e os preços comuns.  
 

Artigo 278.º 
 
1 - A República Portuguesa aplicará integralmente os direitos da 
Pauta Aduaneira Comum a partir de 1 de Março de 1986 
relativamente aos produtos referidos no artigo 259.º, com excepção 
dos produtos constantes do anexo XXV, em relação aos quais a Pauta 
Aduaneira Comum será aplicada, o mais tardar, no início da 2.ª 
etapa.  
 
2 - O disposto no n.º 4 do artigo 243.º é aplicável, mutatis mutandis, 
durante a 1.ª etapa relativamente aos produtos constantes do anexo 
XXV.  
 
Salvo disposição em contrário do presente artigo ou do n.º 4 do 
artigo 243.º, é igualmente aplicável o disposto nos artigos 197.º a 
201.º  
 

Artigo 279.º 
 
Os elementos fixos destinados a assegurar a protecção da indústria 
transformadora referidos no artigo 273.º e constantes do anexo XXIV 
substituirão durante a 1.ª etapa, no que diz respeito à imposição 
cobrada por Portugal à importação proveniente de países terceiros, o 
elemento de protecção comunitária.  
 

Artigo 280.º 
 
Até 31 de Dezembro de 1995, a República Portuguesa pode manter, 
de acordo com as regras a determinar pelo Conselho, deliberando nas 
condições referidas no artigo 258.º, restrições quantitativas à 
importação proveniente de países terceiros relativamente aos 
produtos referidos no anexo XXVI.  
 

Artigo 281.º 
 
O n.º 2 do artigo 270.º e o artigo 274.º aplicam-se, mutatis 
mutandis, às trocas comerciais entre Portugal e países terceiros.  
 

Artigo 282.º 
 



A República Portuguesa está autorizada a adiar até ao início da 2.ª 
etapa a aplicação progressiva à importação das preferências 
concedidas por via autónoma ou convencional pela Comunidade a 
certos países terceiros.  
 

Artigo 283.º 
 
1 - Para os produtos referidos no artigo 259.º, e sob reserva do 
disposto no n.º 2 do presente artigo, a República Portuguesa está 
autorizada a manter durante a 1.ª etapa, em relação à exportação 
com destino a países terceiros, o regime em vigor antes da sua 
adesão para essas trocas comerciais.  
 
2 - O montante dos auxílios ou subvenções eventualmente 
concedidos pela República Portuguesa à exportação com destino a 
países terceiros deve ser limitado ao estritamente necessário para 
assegurar o escoamento do produto em causa no mercado de 
destino.  
 
Esses auxílios ou subvenções só podem ser aplicados depois de se ter 
realizado o procedimento referido no artigo 276.º Essas consultas 
incidirão, nomeadamente, sobre o aspecto económico das 
exportações projectadas, sobre os preços tomados em consideração 
para o cálculo destas e a situação dos mercados de proveniência e de 
destino.  
 

SUBSECÇÃO 3 
2.ª etapa 

 
Artigo 284.º 

 
1 - A partir da 2.ª etapa, a regulamentação comunitária relativa aos 
produtos referidos no artigo 259.º aplicar-se-á plenamente, sob 
reserva do disposto nos artigos 239.º, 240.º e 241.º, no n.º 1 do 
artigo 242.º e nos artigos 249.º a 253.º, 255.º, 256.º, 268.º, 279.º e 
285.º a 288.º, bem como das disposições específicas da secção V 
relativas a certos produtos.  
 
2 - Contudo, o montante compensatório estabelecido de acordo com 
as regras do artigo 240.º será, se for caso disso, corrigido pela 
incidência das ajudas nacionais que a República Portuguesa está 
autorizada a manter por força do artigo 286.º  
 

Artigo 285.º 
 



1 - a) Se, nos termos do n.º 1 do artigo 260.º, a 2.ª etapa tiver uma 
duração de 5 anos, os preços a aplicar em Portugal serão fixados, até 
à 1.ª das aproximações referidas no n.º 2 do presente artigo, ao 
mesmo nível do resultante da aplicação do n.º 1 do artigo 265.º  
 
b) Se, nos termos do n.º 2 do artigo 260.º, a 2.ª etapa tiver uma 
duração de 7 anos, os preços a aplicar em Portugal serão, até à 1.ª 
das aproximações referidas no n.º 2 do presente artigo, os preços, 
expressos em ECUs, fixados, de acordo com as regras previstas na 
organização comum de mercado no sector em causa, ao nível 
atingido em 31 de Dezembro de 1988, em conformidade com as 
regras da disciplina de preços enunciadas no n.º 1 do artigo 265.º  
 
2 - Se da aplicação do disposto no n.º 1 resultar em Portugal um 
nível de preços diferente do dos preços comuns, os preços para os 
quais na secção V se remete para o presente artigo serão 
aproximados, sem prejuízo do disposto no n.º 6, dos preços comuns 
anualmente, no início da campanha de comercialização, nos termos 
dos n.os 3 e 4.  
 
3 - Se, em relação a um produto, o preço em Portugal for inferior ao 
preço comum, a aproximação será efectuada:  
 
- em 5 anos, se a 2.ª etapa tiver uma duração de 5 anos; neste caso, 
o preço em Portugal será majorado, aquando das 4 primeiras 
aproximações, sucessivamente, de um quinto, um quarto, um terço e 
metade da diferença existente entre o nível do preço português e o 
nível dos preços comuns aplicáveis antes de cada aproximação;  
 
- em 7 anos, se a 2.ª etapa tiver uma duração de 7 anos; neste caso, 
o preço em Portugal será majorado, aquando das 6 primeiras 
aproximações, sucessivamente, de um sétimo, um sexto, um quinto, 
um quarto, um terço e metade da diferença existente entre o nível do 
preço português e o nível dos preços comuns aplicáveis antes de cada 
aproximação.  
 
O preço resultante do cálculo efectuado por força de um dos dois 
travessões anteriores será aumentado ou diminuído em proporção ao 
eventual aumento ou diminuição do preço comum para a campanha 
seguinte.  
 
O preço comum será aplicado em Portugal em 1995, no início da 
campanha de comercialização do produto em causa.  
 



4 - a) Se, em relação a um produto, o preço em Portugal for superior 
ao preço comum, o preço neste Estado membro manter-se-á ao nível 
referido no n.º 1, resultando a aproximação da evolução dos preços 
comuns durante os 5 ou 7 anos da 2.ª etapa, conforme o caso.  
 
Todavia, o preço em Portugal será adaptado, na medida em que tal 
seja necessário, de forma a evitar um aumento da diferença entre 
este preço e o preço comum.  
 
Sem prejuízo do disposto na alínea b), o preço comum será aplicado 
em Portugal em 1995, no início da campanha de comercialização do 
produto em causa.  
 
b) Antes do final do 8.º ano a contar da data da adesão o Conselho 
procederá a uma análise da evolução da aproximação dos preços. 
Para o efeito, a Comissão transmitirá ao Conselho, no âmbito dos 
relatórios referidos no n.º 2, alínea c), do artigo 264.º, um parecer, 
acompanhado, se for caso disso, de propostas adequadas.  
 
Se esta análise revelar: 
 
- que, sendo a diferença entre os preços portugueses e os preços 
comuns demasiado importante para ser reabsorvida durante o 
período de tempo que faltar para a aproximação dos preços referida 
no n.º 2, mas parecer, não obstante, poder ser suprimida num prazo 
limitado, o período de aproximação dos preços inicialmente previsto 
poderá ser prolongado; nesse caso, os preços serão mantidos ao seu 
nível anterior, nos termos da regra prevista na alínea a);  
 
- que a diferença entre os preços portugueses e os preços comuns é 
demasiado importante para ser suprimida exclusivamente pelo 
prolongamento do período de aproximação dos preços inicialmente 
previsto, pode ser decidido que, além deste prolongamento, a 
aproximação se fará por meio de um abaixamento progressivo dos 
preços portugueses, expressos em termos reais, acompanhado, se 
necessário, de ajudas indirectas, temporárias e degressivas, a fim de 
atenuar o efeito da degressividade destes preços. O financiamento 
dessas ajudas será suportado pelo orçamento português.  
 
O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão e após consulta da Assembleia, adoptará as medidas 
referidas no parágrafo anterior.  
 
5 - Se no início da 2.ª etapa se verificar que a diferença existente 
entre o nível de preços para um produto em Portugal e do preço 



comum não excede 3% do preço comum, este último preço poderá 
ser aplicado em Portugal para o produto em causa.  
 
6 - A fim de assegurar o funcionamento harmonioso do processo de 
integração, pode ser decidido que, em derrogação do n.º 3, o preço 
de um ou de vários produtos para Portugal se afaste durante uma 
campanha dos preços resultantes da aplicação desse número.  
 
Esta diferença não pode exceder 10% do montante da modificação de 
preços a efectuar.  
 
Neste caso, o nível de preços para a campanha seguinte será o que 
resultaria da aplicação do n.º 3 se a diferença não tivesse sido 
decidida. Todavia, para esta campanha poderá ser decidida uma nova 
diferença em relação a esse nível, nos termos do primeiro e do 
segundo parágrafos.  
 
A derrogação prevista no primeiro parágrafo não se aplica à última 
aproximação referida no n.º 3.  
 

Artigo 286.º 
 
1 - A partir do início da 2.ª etapa serão aplicáveis em Portugal as 
seguintes disposições:  
 
- o n.º 1 do artigo 244.º, sem prejuízo dos artigos 268.º, 280.º e 
285.º e das disposições específicas da secção V relativas a certos 
produtos;  
 
- o artigo 247.º, sendo as decisões do Conselho adoptadas de acordo 
com o procedimento referido no n.º 2 do artigo 234.º;  
 
- o artigo 248.º; 
 
- o artigo 254.º, sendo a data de 1 de Março de 1986 substituída pela 
do início da 2.ª etapa;  
 
- o artigo 257.º, sendo a data de 31 de Dezembro de 1987 
substituída pela de 31 de Dezembro do 2.º ano da 2.ª etapa.  
 
2 - O MCT previsto pelo artigo 249.º será aplicável, nas condições 
fixadas nos artigos 250.º a 252.º, a partir do início da 2.ª etapa, até 
31 de Dezembro de 1995. A lista dos produtos a submeter ao MCT 
será estabelecida antes do final da 1.ª etapa. Esta lista pode ser 



completada, nos termos do procedimento previsto no artigo 250.º, 
durante os 2 primeiros anos da 2.ª etapa.  
 
A Comissão apresentará ao Conselho no início da cada ano um 
relatório sobre o funcionamento do MCT durante o ano anterior.  
 
3 - Os elementos fixos destinados a assegurar a protecção da 
indústria transformadora referidos nos n.os 1 e 2 do artigo 273.º 
serão progressivamente suprimidos no início da 2.ª etapa, de acordo 
com o calendário seguinte:  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 cada elemento fixo será reduzido para 
83,3% do elemento fixo de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 cada elemento fixo será reduzido para 
66,6% do elemento fixo de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1993 cada elemento fixo será reduzido para 
49,9% do elemento fixo de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1994 cada elemento fixo será reduzido para 
33,2% do elemento fixo de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1995 cada elemento fixo será reduzido para 
16,5% do elemento fixo de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1996 serão suprimidos todos os elementos 
fixos. 
 

Artigo 287.º 
 
1 - Em derrogação do n.º 3, alínea b), do artigo 240.º e do artigo 
284.º, nas trocas comerciais entre Portugal e os países terceiros, os 
direitos niveladores ou outras imposições à importação aplicados no 
âmbito da política agrícola comum não serão diminuídos dos 
montantes compensatórios aplicáveis nas trocas comerciais com a 
Comunidade, na sua composição actual.  
 
2 - A partir do início da 2.ª etapa, a diferença entre os elementos 
fixos destinados a assegurar a protecção da indústria transformadora 
referidos no artigo 279.º e os que entram no cálculo da imposição à 
importação proveniente de países terceiros será reduzida de acordo 
com o calendário referido no n.º 3 do artigo 286.º  
 



A partir de 1 de Janeiro de 1996, a República Portuguesa aplicará o 
elemento fixo destinado a assegurar a protecção da indústria 
transformadora que entra no cálculo da imposição à importação 
proveniente de países terceiros para os produtos que são objecto da 
organização comum de mercado nos sectores dos cereais e do arroz.  
 

Artigo 288.º 
 
As ajudas, prémios ou outros montantes análogos instituídos no 
âmbito da política agrícola comum, em relação aos quais na secção V 
se remete para o presente artigo, são aplicados em Portugal de 
acordo com as seguintes disposições:  
 
a) O nível da ajuda comunitária a conceder para um produto 
determinado em Portugal no início da 2.ª etapa será igual ao 
montante da ajuda concedida no final da 1.ª etapa.  
 
Se não era concedida qualquer ajuda semelhante durante a 1.ª 
etapa, e sem prejuízo das disposições seguintes, não será concedida 
qual quer ajuda em Portugal no início da 2.ª etapa;  
 
b) No início da primeira campanha de comercialização ou, na sua 
falta, do 1.º período de aplicação da ajuda após o início da 2.ª etapa:  
 
aa) Ou a ajuda comunitária é introduzida em Portugal a um nível que 
represente:  
 
- um quinto do montante da ajuda comunitária aplicável para a 
campanha ou período seguinte, se a 2.ª etapa tiver uma duração de 
5 anos;- um sétimo do montante da ajuda comunitária aplicável para 
a campanha ou período seguinte, se a 2.ª etapa tiver uma duração 
de 7 anos;  
 
bb) Ou a ajuda comunitária em Portugal é aproximada, no caso de 
existir uma diferença, do nível da ajuda aplicável na Comunidade, na 
sua composição actual, para a campanha ou período seguinte:  
 
- de um quinto da diferença existente entre essas duas ajudas, se a 
2.ª etapa tiver uma duração de 5 anos;  
 
- de um sétimo da diferença existente entre essas duas ajudas, se a 
2.ª etapa tiver uma duração de 7 anos;  
 
c) No início das campanhas ou períodos de aplicação seguintes o nível 
da ajuda comunitária em Portugal será aproximado do nível da ajuda 



aplicável na Comunidade, na sua composição actual, para a 
campanha ou período seguintes, sucessivamente:  
 
- de um quarto, um terço e metade da diferença existente entre 
essas duas ajudas, se a 2.ª etapa tiver uma duração de 5 anos;  
 
- de um sexto, um quinto, um quarto, um terço e metade da 
diferença existente entre essas duas ajudas, se a 2.ª etapa tiver uma 
duração de 7 anos;  
 
d) O nível da ajuda comunitária será integralmente aplicado em 
Portugal em 1995, no início da campanha de comercialização ou do 
período de aplicação da ajuda.  
 

Artigo 289.º 
 
1 - A República Portuguesa aplicará progressivamente à importação, 
a partir do início da 2.ª etapa, as preferências concedidas por via 
autónoma ou convencional pela Comunidade a certos países 
terceiros.  
 
2 - Com este objectivo, a República Portuguesa aplicará um direito 
que reduza a diferença entre a taxa do direito efectivamente aplicado 
no final da 1.ª etapa e a taxa do direito preferencial de acordo com o 
calendário seguinte:  
 
a) Se a 2.ª etapa tiver uma duração de 5 anos: 
 
- em 1 de Janeiro de 1991 a diferença será reduzida para 83,3% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 a diferença será reduzida para 66,6% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1993 a diferença será reduzida para 49,9% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1994 a diferença será reduzida para 33,2% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1995 a diferença será reduzida para 16,5% da 
diferença inicial;  
 
b) Se a 2.ª etapa tiver uma duração de 7 anos: 
 



- em 1 de Janeiro de 1989 a diferença será reduzida para 87,5% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 a diferença será reduzida para 75% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 a diferença será reduzida para 62,5% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 a diferença será reduzida para 50% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1993 a diferença será reduzida para 37,5% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1994 a diferença será reduzida para 25% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1995 a diferença será reduzida para 12,5% da 
diferença inicial;  
 
c) A República Portuguesa aplicará integralmente as taxas 
preferenciais a partir de 1 de Janeiro de 1996.  
 

SECÇÃO IV 
Disposições relativas a certas organizações comuns de mercado 

sujeitas à transição clássica 
 

SUBSECÇÃO 1 
Matérias gordas 

 
Artigo 290.º 

 
1 - Em relação ao azeite, os artigos 236.º e 240.º aplicam-se aos 
preços de intervenção.  
 
2 - No decurso do período transitório de 10 anos o preço assim fixado 
relativamente a Portugal será aproximado do nível do preço comum 
anualmente, no início de cada campanha de comercialização, do 
seguinte modo:  
 
- até à entrada em vigor das adaptações do adquirido comunitário, o 
preço em Portugal será aproximado anualmente de um vigésimo da 
diferença inicial existente entre este preço e o preço comum;  
 



- a partir da entrada em vigor das adaptações do adquirido 
comunitário, o preço em Portugal será corrigido da diferença 
existente entre o preço neste Estado membro e o preço comum 
aplicáveis antes de cada aproximação, dividida pelo número de 
campanhas a levar a cabo até ao termos do período de aplicação das 
medidas transitórias; o preço resultante deste cálculo será adaptado 
proporcionalmente à modificação eventual do preço comum para a 
campanha seguinte.  
 
3 - O Conselho, deliberando de acordo com o procedimento previsto 
no n.º 2 do artigo 43.º do Tratado CEE, declarará verificado que a 
condição exigida para a aplicação do n.º 2, segundo travessão, do 
presente artigo se encontra preenchida. A aproximação do preço será 
efectuada, nos termos desta última disposição, a partir do início da 
campanha posterior à verificação.  
 
4 - O montante compensatório resultante da aplicação do artigo 
240.º será adaptado, se for caso disso, em função da diferença 
existente entre as ajudas comunitárias ao consumo aplicáveis na 
Comunidade, na sua composição actual, e em Portugal.  
 

Artigo 291.º 
 
1 - O artigo 236.º aplica-se ao preço indicativo das sementes de 
girassol. 
 
Em relação às sementes de colza, de nabita, de soja e de linho, o 
preço indicativo, ou o preço de objectivo, aplicável em Portugal em 1 
de Março de 1986 será fixado em função da diferença existente entre 
os preços dos produtos concorrentes no afolhamento em Portugal e 
na Comunidade, na sua composição actual, durante um período de 
referência a determinar. Todavia, o preço indicativo, ou o preço de 
objectivo, a aplicar em Portugal não pode exceder o preço comum.  
 
2 - Durante o período de aplicação das medidas transitórias os preços 
assim fixados para Portugal serão aproximados do nível dos preços 
comuns anualmente, no início da campanha de comercialização. A 
aproximação efectuar-se-á em 10 fases, aplicando-se, mutantis 
mutandis, o artigo 238.º  
 
3 - Os preços de intervenção das sementes de colza, de nabita e de 
girassol e o preço mínimo das sementes de soja aplicáveis em 
Portugal serão derivados, respectivamente, do preço indicativo e do 
preço de objectivo referidos nos n.os 1 e 2, em conformidade com as 
disposições da organização comum de mercado em causa.  



 
4 - Até 31 de Dezembro de 1990, nas trocas comerciais de produtos 
transformados à base de óleos vegetais destinados a consumo 
humano, com excepção dos transformados à base de azeite, serão 
adoptadas medidas adequadas para ter em conta a diferença dos 
preços desses óleos em Portugal e na Comunidade, na sua 
composição actual.  
 

Artigo 292.º 
 
1 - A República Portuguesa aplicará até 31 de Dezembro de 1990, de 
acordo com modalidades a determinar, um regime de controle:  
 
a) Das quantidades de sementes e frutos oleaginosos, das farinhas a 
que não tenha sido extraído o óleo, bem como de todos os óleos 
vegetais, que não seja o azeite, destinadas ao consumo humano no 
mercado interno português, com o objectivo de evitar uma 
degradação das condições de concorrência entre os diferentes óleos 
vegetais. O volume das quantidades colocadas para consumo no 
mercado português será estabelecido com base no consumo em 
Portugal, sendo o nível deste consumo avaliado no âmbito de um 
balanço estabelecido para cada campanha, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 38.º do Regulamento n.º 
136/66/CEE, em função:  
 
- do consumo português verificado durante os anos de 1980 a 1983; 
 
- da evolução previsível da procura. 
 
De acordo com o mesmo procedimento, este balanço poderá ser 
actualizado durante a campanha;  
 
b) Do nível dos preços ao consumidor para os óleos vegetais referidos 
na alínea a), de modo a manter - até 31 de Dezembro de 1990 -, em 
princípio, o nível de preços, expressos em ECUs, atingido durante a 
campanha de 1984-1985.  
 
O regime de controle referido na alínea a) inclui a substituição, em 1 
de Março de 1986, dos regimes comerciais aplicados à importação em 
Portugal por um sistema de restrições quantitativas à importação, 
aberto sem discriminações entre os operadores económicos, tanto em 
relação à Comunidade, na sua composição actual, como em relação a 
países terceiros.  
 



2 - Em caso de circunstâncias excepcionais, pode ser alterado o 
regime de controle definido no presente artigo, relativamente aos 
produtos que dele são objecto, na medida necessária para evitar 
desequilíbrios nos mercados dos diferentes óleos.  
 
Estas alterações são aprovadas de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 38.º do Regulamento n.º 136/66/CEE.  
 

Artigo 293.º 
 
1 - A ajuda comunitária à produção de azeite será introduzida em 
Portugal no início da primeira campanha após a adesão e 
aproximada, durante o período de aplicação das medidas transitórias, 
do nível da ajuda concedida na Comunidade, na sua composição 
actual, aplicando-se, mutatis mutandis, o disposto no artigo 246.º  
 
A ajuda comunitária ao consumo para o azeite será introduzida em 
Portugal a partir de 1 de Janeiro de 1991, de acordo com um 
calendário a determinar, na medida necessária para atingir o nível 
comum no termo do período de aplicação das medidas transitórias.  
 
2 - A ajuda para as sementes de colza, de nabita, de girassol, de soja 
e de linho produzidas em Portugal será:  
 
- introduzida em Portugal a partir do início da primeira campanha 
após a adesão; e  
 
- aumentada posteriormente, durante o período de aplicação do 
regime de controle referido no n.º 1 do artigo 292.º;  
 
em função da aproximação, conforme o caso, do preço indicativo ou 
do preço de objectivo aplicável em Portugal relativamente ao nível do 
preço comum.  
 
No termo do período referido no parágrafo anterior a ajuda concedida 
em Portugal será igual à diferença existente entre o preço indicativo 
ou o preço de objectivo aplicável neste Estado membro e o preço no 
mercado mundial, sendo esta diferença diminuída da incidência dos 
direitos aduaneiros aplicados por Portugal às importações 
provenientes de países terceiros.  
 
3 - A ajuda para as sementes referidas no n.º 2 produzidas em 
Portugal e transformadas na Comunidade, na sua composição actual, 
bem como a ajuda para as mesmas sementes produzidas na 
Comunidade, na sua composição actual, e transformadas em 



Portugal, será adaptada de modo a ser tomada em consideração a 
diferença respectiva existente entre o nível dos preços dessas 
sementes e o das sementes importadas provenientes de países 
terceiros.  
 
4 - Por outro lado, aquando do cálculo da ajuda para as sementes de 
colza, de nabita e de girassol, ter-se-á em conta o montante 
diferencial eventualmente aplicável.  
 

Artigo 294.º 
 
Durante as campanhas de 1986-1987 a 1994-1995 serão fixados 
limiares de garantia específicos para as sementes de colza e de 
nabita, bem como para as sementes de girassol, produzidas em 
Portugal.  
 
Para a campanha de 1986-1987 os limiares serão fixados em: 
 
- 1000 t, em relação às sementes de colza e de nabita; 
 
- 48000 t, em relação às sementes de girassol. 
 
Para as campanhas seguintes estes limiares de garantia específicos 
serão determinados de acordo com critérios comparáveis aos 
adoptados para a fixação dos limiares de garantia na Comunidade, na 
sua composição actual.  
 
Se um limiar de garantia específico for excedido, as penalidades de 
co-responsabilidade serão aplicadas de acordo com regras análogas 
às aplicáveis na Comunidade, na sua composição actual, e com os 
mesmos limites.  
 

Artigo 295.º 
 
1 - A República Portuguesa adiará até ao termo do regime de controle 
referido no artigo 292.º a aplicação dos regimes preferenciais, 
convencionais ou autónomos aplicados pela Comunidade em relação 
a países terceiros no sector do azeite, das sementes e frutos 
oleaginosos e dos produtos seus derivados.  
 
2 - A partir de 1 de Janeiro de 1991, a República Portuguesa aplicará 
um direito que reduza a diferença entre a taxa do direito 
efectivamente aplicado em 31 de Dezembro de 1990 e a taxa do 
direito preferencial, de acordo com o calendário seguinte:  
 



- em 1 de Janeiro de 1991 a diferença será reduzida para 83,3% da 
diferença inicial;- em 1 de Janeiro de 1992 a diferença será reduzida 
para 66,6% da diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1993 a diferença será reduzida para 49,9% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1994 a diferença será reduzida para 33,2% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1995 a diferença será reduzida para 16,5% da 
diferença inicial.  
 
A República Portuguesa aplicará integralmente as taxas preferenciais 
a partir de 1 de Janeiro de 1996.  
 

SUBSECÇÃO 2 
Tabaco 

 
Artigo 296.º 

 
O disposto no artigo 236.º e, se for caso disso, no artigo 238.º 
aplica-se ao preço de intervenção fixado para cada variedade ou 
grupo de variedades.  
 

Artigo 297.º 
 
O preço de objectivo correspondente ao preço de intervenção referido 
no artigo 296.º será fixado em Portugal, para a primeira colheita 
posterior à adesão, a um nível que reflicta a relação existente entre o 
preço de objectivo e o preço de intervenção, nos termos do n.º 2, 
segundo parágrafo, do artigo 2.º do Regulamento (CEE) n.º 727/70, 
que estabelece uma organização comum de mercado no sector do 
tabaco em rama.  
 

SUBSECÇÃO 3 
Linho e cânhamo 

 
Artigo 298.º 

 
O disposto no artigo 246.º aplica-se à ajuda para o linho têxtil e o 
cânhamo. 
 

SUBSECÇÃO 4 
Lúpulo 



 
Artigo 299.º 

 
A ajuda aos produtores de lúpulo referida no artigo 12.º do 
Regulamento (CEE) n.º 1696/71 será integralmente aplicada em 
Portugal a partir da primeira colheita após a adesão.  
 

SUBSECÇÃO 5 
Sementes 

 
Artigo 300.º 

 
O disposto no artigo 246.º aplica-se à ajuda para as sementes 
referidas no artigo 3.º do Regulamento (CEE) n.º 2358/71.  
 

SUBSECÇÃO 6 
Bichos-da-seda 

 
Artigo 301.º 

 
O disposto no artigo 246.º aplica-se à ajuda para os bichos-da-seda. 
 

SUBSECÇÃO 7 
Açúcar e isoglicose 

 
Artigo 302.º 

 
1 - O disposto nos artigos 236.º, 238.º e 240.º aplica-se ao preço de 
intervenção do açúcar branco e ao preço de base da baterraba.  
 
Todavia, o montante compensatório será corrigido, na medida em 
que tal seja necessário ao bom funcionamento da organização 
comum de mercado, pela incidência da quotização para a perequação 
das despesas de armazenagem.  
 
2 - Para o açúcar em bruto e para os produtos que não sejam as 
beterrabas frescas referidos no n.º 1, alínea b), do artigo 1.º e para 
os produtos referidos no n.º 1, alíneas d) e f), do artigo 1.º do 
Regulamento (CEE) n.º 1785/81, que estabelece a organização 
comum de mercado no sector do açúcar, podem ser fixados 
montantes compensatórios, na medida necessária, para evitar 
qualquer risco de perturbação nas trocas comerciais entre a 
Comunidade, na sua composição actual, e Portugal.  
 



Nesse caso, os montantes compensatórios resultarão do montante 
compensatório aplicável ao produto de base em causa, com recurso a 
coeficientes a determinar.  
 

Artigo 303.º 
 
Durante o período de 7 anos após a adesão, o direito nivelador sobre 
o açúcar de cana em bruto originário da Costa do Marfim, do Malawi, 
do Zimbabwe e da Suazilândia, que é importado em Portugal até ao 
limite de uma quantidade máxima anual de 75000 t, expressas em 
açúcar branco, será igual ao montante do direito nivelador sobre o 
açúcar em bruto calculado em conformidade com as regras da 
organização comum de mercado, diminuído da diferença entre o 
preço limiar e o preço de intervenção do açúcar em bruto.  
 
Para o período de 1 de Março a 1 de Julho de 1986 e para o período 
de 1 de Julho a 31 de Dezembro de 1992 a quantidade máxima anual 
acima referida será reduzida proporcionalmente à duração destes 
períodos.  
 
Se durante os períodos acima referidos: 
 
a) O balanço comunitário previsional de açúcar em bruto para um 
campanha ou parte de campanha determinada revelar que as 
existências de açúcar em bruto são insuficientes para assegurar o 
abastecimento adequado das refinarias portuguesas; ou  
 
b) Circunstâncias excepcionais e imprevisíveis o justificarem durante 
a campanha ou parte da campanha;  
 
a República Portuguesa pode ser autorizada, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 41.º do Regulamento (CEE) n.º 
1785/81, a importar de países terceiros, ao abrigo de campanha ou 
parte de campanha em causa, as quantidades consideradas em falta, 
nas mesmas condições de direito nivelador reduzido que as previstas 
para a quantidade referida no primeiro parágrafo.  
 

SUBSECÇÃO 8 
Frutas e produtos hortícolas transformados 

 
Artigo 304.º 

 
Para os produtos que beneficiem do regime de ajuda previsto no 
artigo 3.º do Regulamento (CEE) n.º 516/77, que estabelece a 
organização comum de mercado no sector das frutas e produtos 



hortícolas transformados, aplicam-se em Portugal as seguintes 
disposições:  
 
1) Até à 1.ª aproximação de preços referida no artigo 238.º, o preço 
mínimo previsto no artigo 3.º-B do Regulamento (CEE) n.º 516/77 
será estabelecido com base:  
 
- no preço fixado em Portugal na vigência do regime nacional anterior 
para o produto destinado à transformação; ou  
 
- na falta desse preço, nos preços pagos em Portugal aos produtores 
pelo produto destinado à transformação verificados durante um 
período representativo a determinar;  
 
2) Se o preço mínimo referido no n.º 1: 
 
- for inferior ao preço comum, o preço em Portugal será alterado no 
início de cada campanha de comercialização posterior à adesão, de 
acordo com as regras previstas no artigo 238.º;  
 
- for superior ao preço comum, este último será aplicado em Portugal 
a partir da adesão;  
 
3): 
 
a) Para os produtos transformados à base de tomate, durante as 5 
primeiras campanhas posteriores à adesão ou, em caso de aplicação 
no n.º 2 do artigo 260.º, durante as 3 primeiras campanhas 
posteriores à adesão, o montante da ajuda comunitária concedida em 
Portugal resultará da ajuda calculada para a Comunidade, na sua 
composição actual, tendo em conta a diferença dos preços mínimos 
ao produtor resultante da aplicação do n.º 2 do presente artigo, antes 
que esta última ajuda seja reduzida eventualmente, na sequência de 
transposição do limiar de garantia fixado para esses produtos na 
Comunidade, na sua composição actual.  
 
Em caso de transposição do limiar da Comunidade, na sua 
composição actual, se isso se revelar necessário para assegurar 
condições normais de concorrência entre as indústrias portuguesas e 
as da Comunidade, decidir-se-á, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 20.º do Regulamento (CEE) n.º 516/77, que um 
montante compensatório, no máximo igual à diferença entre a ajuda 
fixada para Portugal e a que teria resultado da ajuda comunitária 
fixada, será aplicado, de acordo com o n.º 3, alínea a), do artigo 



240.º, e cobrado pela República Portuguesa na exportação para 
países terceiros.  
 
Todavia, no termo do regime referido pelo Regulamento (CEE) n.º 
1320/85 não será cobrado qualquer montante compensatório sempre 
que se faça a prova de que o produto português não beneficiou da 
ajuda comunitária concedida a Portugal.  
 
Em nenhum caso a ajuda aplicável em Portugal poderá exceder o 
montante da ajuda concedida na Comunidade, na sua composição 
actual;  
 
b) Durante o período referido na alínea a), a concessão da ajuda 
comunitária em Portugal será limitada, para cada campanha, a uma 
quantidade de produtos transformados correspondendo a um volume 
de tomates frescos de:  
 
- 685000 t para o fabrico de concentrado de tomate; 
 
- 9600 t para o fabrico de tomates pelados inteiros; 
 
- 137 t para os outros produtos à base de tomate. 
 
No termo desse período, as quantidades acima fixadas, adaptadas em 
função da eventual alteração dos limites comunitários adoptada 
durante o mesmo período, serão tomadas em consideração para a 
fixação dos limiares comunitários;  
 
4) Para os produtos à base de tomate, no termo do período referido 
no n.º 3, alínea a), e para os outros produtos, durante as 6 
campanhas posteriores à adesão, o montante da ajuda comunitária 
concedida em Portugal resultará da ajuda fixada para a Comunidade, 
na sua composição actual, tendo em conta a diferença dos preços 
mínimos resultante da aplicação do n.º 2;  
 
5) A ajuda comunitária será integralmente aplicada em Portugal a 
partir do início da sétima campanha de comercialização posterior à 
adesão;  
 
6) Para efeitos da aplicação do presente artigo, o preço mínimo e a 
ajuda em vigor na Comunidade, na sua composição actual, referem-
se aos montantes em vigor na Comunidade, na sua composição 
actual, com exclusão da Grécia.  
 

Artigo 305.º 



 
O preço mínimo e a compensação financeira aplicáveis em Portugal 
previstos nos artigos 2.º e 3.º do Regulamento (CEE) n.º 2601/69, 
que prevê medidas especiais tendo em vista favorecer, em relação a 
certas variedades de laranja, o recurso à transformação, e nos 
artigos 1.º e 2.º do Regulamento (CEE) n.º 1035/77, que prevê 
medidas especiais tendo em vista favorecer a comercialização dos 
produtos transformados à base de limão, serão fixados do seguinte 
modo:  
 
1) Até à 1.ª aproximação de preços referida no artigo 238.º, o preço 
mínimo aplicável será estabelecido com base nos preços pagos em 
Portugal aos produtores de citrinos destinados à transformação 
verificados durante um período representativo a determinar. A 
compensação financeira é a da Comunidade, na sua composição 
actual, diminuída, se for caso disso, da diferença existente entre o 
preço mínimo comum e o preço mínimo aplicável em Portugal;  
 
2) Para as fixações posteriores, o preço mínimo aplicável em Portugal 
será aproximado do preço mínimo comum, nos termos do artigo 
238.º A compensação financeira aplicável em Portugal no momento 
de cada fase de aproximação é a da Comunidade, na sua composição 
actual, diminuída, se for caso disso, da diferença existente entre o 
preço mínimo comum e o preço mínimo aplicável em Portugal;  
 
3) Todavia, se o preço mínimo resultante da aplicação dos n.os 1 ou 
2 for superior ao preço mínimo comum, este último pode ser 
definitivamente aplicado em relação a Portugal.  
 

SUBSECÇÃO 9 
Forragens secas 

 
Artigo 306.º 

 
1 - O preço de objectivo previsto no artigo 4.º do Regulamento (CEE) 
n.º 1117/78, que estabelece a organização comum de mercado no 
sector das forragens secas, aplicável em Portugal em 1 de Março de 
1986 será fixado com base nas diferenças existentes entre os preços 
dos produtos concorrentes no afolhamento em Portugal e na 
Comunidade, na sua composição actual, durante um período de 
referência a determinar.  
 
O artigo 238.º aplica-se ao preço de objectivo calculado nos termos 
do primeiro parágrafo. Todavia, o preço de objectivo a aplicar em 
Portugal não pode exceder o preço de objectivo comum.  



 
2 - A ajuda complementar aplicável em Portugal será ajustada de um 
montante igual:- à eventual diferença entre o preço de objectivo em 
Portugal e o preço de objectivo comum multiplicada pela 
percentagem referida no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento (CEE) 
n.º 1117/78; e  
 
- à incidência dos direitos aduaneiros aplicados em Portugal na 
importação destes produtos provenientes de países terceiros.  
 
3 - O artigo 246.º aplica-se à ajuda fixa referida no artigo 3.º do 
Regulamento (CEE) n.º 1117/78.  
 

SUBSECÇÃO 10 
Ervilhas, favas, favarolas e tremoços doces 

 
Artigo 307.º 

 
1 - O preço limiar de desencadeamento das ervilhas, favas, favarolas 
e tremoços doces utilizados no fabrico de alimentos para animais, 
bem como o preço de objectivo para as outras ervilhas, favas e 
favarolas, aplicáveis em Portugal em 1 de Março de 1986, serão 
fixados em função da diferença existente entre os preços dos 
produtos concorrentes no afolhamento em Portugal e na Comunidade, 
na sua composição actual, durante um período de referência a 
determinar.  
 
O artigo 238.º aplica-se ao preço limiar de desencadeamento ou ao 
preço de objectivo para os referidos produtos. Todavia, o preço limiar 
de desencadeamento, ou o preço de objectivo, a aplicar em Portugal 
não pode exceder o preço comum.  
 
2 - Para os produtos colhidos em Portugal e utilizados no fabrico de 
alimentos para animais, que são objecto do Regulamento (CEE) n.º 
1431/82, que prevê medidas especiais para as ervilhas, favas, 
favarolas e tremoços doces, o montante da ajuda referida no n.º 1 do 
artigo 3.º deste Regulamento será diminuído da incidência da 
diferença eventualmente existente entre o preço limiar de 
desencadeamento aplicado em Portugal e o preço comum.  
 
Sem prejuízo da aplicação do primeiro parágrafo, o montante da 
ajuda em causa para um produto transformado em Portugal será 
diminuído da incidência dos direitos aduaneiros aplicados em Portugal 
na importação de bagaço de soja proveniente de países terceiros.  
 



As deduções referidas no primeiro e no segundo parágrafos resultam 
da aplicação das percentagens referidas no n.º 1 do artigo 3.º do 
Regulamento (CEE) n.º 1431/82.  
 
3 - O montante da ajuda referida no n.º 2 do artigo 3.º do 
Regulamento (CEE) n.º 1431/82 para as ervilhas, favas, favarolas 
colhidas em Portugal e utilizadas na alimentação humana ou animal 
para uma utilização que não seja a prevista no n.º 1 do mesmo artigo 
será diminuído de um montante igual à diferença eventualmente 
existente entre o preço de objectivo aplicado em Portugal e o preço 
de objectivo comum.  
 
Sem prejuízo da aplicação do primeiro parágrafo, o montante da 
ajuda em causa para um produto transformado em Portugal será 
diminuído da incidência dos direitos aduaneiros aplicados em Portugal 
na importação desses produtos provenientes de países terceiros.  
 

SUBSECÇÃO 11 
Carnes de ovino e de caprino 

 
Artigo 308.º 

 
No sector da carne de ovino o artigo 236.º é aplicável aos preços de 
base. 
 

SECÇÃO V 
Disposições relativas a certas organizações comuns de mercado 

sujeitas à transição por etapas 
 

SUBSECÇÃO 1 
Leite e produtos lácteos 

 
A) 1.ª etapa 
 

Artigo 309.º 
 
Os objectivos específicos referidos no artigo 264.º a realizar pela 
República Portuguesa durante a 1.ª etapa no sector do leite e 
produtos lácteos são os seguintes:  
 
a) Extinção da Junta Nacional dos Produtos Pecuários (JNPP), 
enquanto organismo do Estado, no final da 1.ª etapa, bem como 
liberalização progressiva do comércio interno, das importações e das 
exportações, tendo em vista instaurar um regime de livre 
concorrência e de livre acesso ao mercado português;  



 
b) Criação de um organismo de intervenção e constituição de uma 
infra-estrutura material e humana que permita as operações de 
intervenção;  
 
c) Alteração da actual estrutura de preços, de forma a permitir a sua 
livre formação no mercado, bem como alteração da relação de valor 
entre a fracção gorda e a fracção azotada do leite utilizado em 
Portugal, aproximando-a da relação praticada na Comunidade;  
 
d) Harmonização dos preços internos do leite, da manteiga e do leite 
em pó praticados no continente português com os preços praticados 
nos Açores;  
 
e) Supressão, na medida do possível, das ajudas nacionais 
incompatíveis com o direito comunitário e introdução progressiva do 
esquema de ajudas comunitárias;  
 
f) Supressão da exclusividade das zonas de recolha de leite e da 
exclusividade da pasteurização;  
 
g) Criação de um serviço de informação dos mercados agrícolas, 
tendo em vista o registo das cotações, bem como uma formação 
adequada dos serviços administrativos indispensáveis ao bom 
funcionamento da organização comum de mercado no sector em 
causa;  
 
h) Execução de medidas destinadas a favorecer a modernização das 
estruturas de produção, de transformação e de comercialização.  
 
B) 2.ª etapa 
 

Artigo 310.º 
 
1 - Até à 1.ª aproximação, os preços de intervenção da manteiga e 
do leite em pó desnatado aplicáveis em Portugal serão calculados de 
acordo com as regras previstas e com base nos dados tomados em 
consideração na organização comum de mercado.  
 
Os n.os 2 a 6 do artigo 285.º e o artigo 287.º aplicam-se aos preços 
de intervenção assim calculados.  
 
Se os preços de intervenção aplicáveis na parte continental de 
Portugal e os preços de intervenção aplicáveis nos Açores não 
estiverem igualizados decorrida a 1.ª etapa, a aproximação destes 



preços em relação aos preços comuns efectuar-se-á de acordo com 
regras a determinar.  
 
2 - Para os produtos referidos no n.º 1, os montantes compensatórios 
aplicáveis nas trocas comerciais entre a Comunidade, na sua 
composição actual, e Portugal e entre Portugal e os países terceiros 
serão iguais à diferença entre os preços comuns e os preços fixados 
em Portugal, corrigidos, se for caso disso, para tomar em 
consideração os preços de mercado verificados neste Estado membro.  
 
São aplicáveis os n.os 2 a 6 do artigo 240.º e os artigos 241.º, 242.º 
e 255.º 
 

Artigo 311.º 
 
O montante compensatório para os produtos lácteos que não sejam a 
manteiga e o leite em pó desnatado será fixado com recurso a 
coeficientes a determinar.  
 

SUBSECÇÃO 2 
Carne de bovino 

 
A) 1.ª etapa 

 
Artigo 312.º 

 
Os objectivos específicos referidos no artigo 264.º a realizar pela 
República Portuguesa durante a 1.ª etapa no sector da carne de 
bovino são os seguintes:  
 
a) Extinção da JNPP, enquanto organismo do Estado, no final da 1.ª 
etapa, bem como liberalização das importações e exportações e 
liberalização progressiva do comércio interno, tendo em vista 
instaurar um regime de livre concorrência e de livre acesso ao 
mercado português;  
 
b) Criação de um organismo de intervenção e constituição de uma 
infra-estrutura material e humana que permita as operações de 
intervenção, bem como uma formação adequada dos serviços 
administrativos indispensáveis ao bom funcionamento da organização 
comum de mercado no sector em causa;  
 
c) Formação livre dos preços em mercados representativos a 
estabelecer; 
 



d) Criação de um sistema de informação dos mercados agrícolas, 
tendo em vista o registo das cotações, e introdução da grelha 
comunitária de classificação das carcaças, tendo em vista a 
comparabilidade das cotações;  
 
e) Execução de medidas destinadas a favorecer a modernização das 
estruturas de produção, de transformação e de comercialização, 
tendo em vista um aumento da produtividade das criações de gado e 
uma maior rentabilidade do sector;  
 
f) Liberalização das trocas comerciais no plano zootécnico. 
 
B) 2.ª etapa 
 

Artigo 313.º 
 
1 - No sector da carne de bovino, os artigos 240.º, 285.º e 287.º 
aplicam-se aos preços de compra à intervenção em Portugal e na 
Comunidade, na sua composição actual, em vigor para qualidades 
comparáveis determinadas com base na grelha comunitária de 
classificação das carcaças de bovinos adultos.  
 
2 - São igualmente aplicáveis neste sector os artigos 241.º, 242.º e 
255.º 
 
3 - O montante compensatório para os outros produtos referidos no 
n.º 1, alínea a), do artigo 1.º ao Regulamento (CEE) n.º 805/68 será 
fixado com recurso a coeficientes a determinar.  
 

Artigo 314.º 
 
O artigo 288.º aplica-se ao prémio à manutenção do rebanho de 
vacas que amamentam crias.  
 

SUBSECÇÃO 3 
Frutas e produtos hortícolas 

 
A) 1.ª etapa 
 

Artigo 315.º 
 
1 - Os objectivos específicos referidos no artigo 264.º a realizar pela 
República Portuguesa durante a 1.ª etapa no sector das frutas e 
produtos hortícolas são os seguintes:  
 



a) Extinção da Junta Nacional das Frutas (JNF), enquanto organismo 
do Estado, no final da 1.ª etapa;  
 
b) Desenvolvimento das organizações de produtores na acepção da 
regulamentação comunitária;  
 
c) Aplicação progressiva e generalizada das normas comuns de 
qualidade; 
 
d) Criação de um organismo de intervenção e constituição de uma 
infra-estrutura material e humana que permita as operações de 
intervenção;  
 
e) Formação livre dos preços e respectiva verificação quotidiana em 
mercados representativos a definir em função dos diferentes 
produtos;  
 
f) Criação de um serviço de informação dos mercados agrícolas, 
tendo em vista o registo quotidiano das cotações, bem como 
formação adequada dos serviços administrativos indispensáveis ao 
bom funcionamento da organização comum de mercado.  
 
2 - A fim de incentivar os produtores ou as suas organizações a 
comercializarem produtos em conformidade com as normas de 
qualidade, a República Portuguesa participará durante a 1.ª etapa, 
por meio de ajudas adequadas, nos custos de embalagem e de 
acondicionamento de tais produtos.  
 

Artigo 316.º 
 
Em derrogação do n.º 1 do artigo 272.º, o preço de referência 
aplicado pela Comunidade, na sua composição actual, em relação a 
Portugal será fixado nos termos das disposições do Regulamento 
(CEE) n.º 1035/72 em vigor em 31 de Dezembro de 1985.  
 
Os eventuais direitos de compensação à importação dos produtos 
provenientes de Portugal resultantes da aplicação do Regulamento 
(CEE) n.º 1035/72 serão reduzidos em 2% no 1.º ano, 4% no 2.º 
ano, 6% no 3.º ano e, se for caso disso, 8% no 4.º e 5.º anos 
posteriores à data da adesão.  
 
B) 2.ª etapa 
 

Artigo 317.º 
 



No sector das frutas e produtos hortícolas o artigo 285.º aplica-se ao 
preço de base.  
 
O artigo 255.º é igualmente aplicável neste sector. 
 

Artigo 318.º 
 
1 - Durante a 2.ª etapa, para as frutas e produtos hortícolas 
provenientes de Portugal em relação aos quais tenha sido fixado um 
preço de referência relativamente a países terceiros será introduzido, 
aquando da sua importação na Comunidade, na sua composição 
actual, um mecanismo de compensação.  
 
Este mecanismo é regulado pelas regras seguintes: 
 
a) Procede-se à comparação entre um preço de oferta do produto 
português, calculado nos termos da alínea b), e um preço de oferta 
comunitário. Este último preço é anualmente calculado:  
 
- com base na média aritmética dos preços à produção de cada 
Estado membro da Comunidade, na sua composição actual, majorada 
dos custos de transporte e de embalagem que onerem os produtos 
desde as regiões de produção até aos centros de consumo 
representativos da Comunidade;  
 
- tendo em conta a evolução dos custos de produção. 
 
Os referidos preços à produção correspondem à média das cotações 
verificadas durante os 3 anos que precedem a data de fixação do 
preço de oferta comunitário.  
 
O preço de oferta comunitário não pode exceder o nível do preço de 
referência aplicado em relação a países terceiros;  
 
b) O preço de oferta português é calculado todos os dias de mercado 
com base nas cotações representativas verificadas ou reduzidas ao 
estádio importador-grossista na Comunidade, na sua composição 
actual. O preço de um produto proveniente de Portugal é igual à mais 
baixa cotação representativa ou à média das mais baixas cotações 
representativas verificadas em relação a, pelo menos, 30% das 
quantidades dos produtos em causa comercializados no conjunto dos 
mercados representativos relativamente aos quais existam cotações 
disponíveis. Esta ou estas cotações serão previamente diminuídas:  
 
- do direito aduaneiro calculado nos termos da alínea c); 



 
- do montante corrector eventualmente instaurado nos termos da 
alínea d); 
 
c) O direito aduaneiro a deduzir das cotações do produto português é 
o direito da Pauta Aduaneira Comum progressivamente reduzido 
todos os anos no início da campanha:  
 
- em um quinto do seu montante, se a 2.ª etapa tiver uma duração 
de 5 anos; 
 
- em um sétimo do seu montante, se a 2.ª etapa tiver uma duração 
de 7 anos. 
 
Todavia, a primeira redução ocorrerá a partir do início da 2.ª etapa; 
 
d) Se o preço do produto português, calculado nos termos da alínea 
b), for inferior ao preço de oferta comunitário referido na alínea a), 
será cobrado à importação na Comunidade, na sua composição 
actual, pelo Estado membro importador um montante corrector igual 
à diferença existente entre estes dois preços;  
 
e) A cobrança do montante corrector efectua-se até que as 
verificações realizadas revelem que o preço do produto português é 
igual ou superior ao preço comunitário referido na alínea a).  
 
2 - Se o mercado português for perturbado em consequência de 
importações provenientes da Comunidade, na sua composição actual, 
poderão ser adoptadas medidas adequadas, podendo prever, 
nomeadamente, a aplicação de um montante corrector, de acordo 
com regras a determinar, no que diz respeito às importações em 
Portugal de frutas e produtos hortícolas provenientes da Comunidade, 
na sua composição actual, em relação aos quais esteja fixado um 
preço de referência.  
 

SUBSECÇÃO 4 
Cereais 

 
A) 1.ª etapa 
 

Artigo 319.º 
 
Os objectivos específicos referidos no artigo 264.º a realizar pela 
República Portuguesa durante a 1.ª etapa no sector dos cereais são 
os seguintes:  



 
a) Desmantelamento do monopólio de comercialização da Empresa 
Pública de Abastecimento de Cereais (EPAC), o mais tardar, no final 
da 1.ª etapa e liberalização progressiva do comércio interno e das 
exportações, tendo em vista instaurar um regime de livre 
concorrência no mercado português;  
 
b) Eliminação progressiva do monopólio de importação detido pela 
EPAC durante um período de 4 anos;  
 
c) Criação de um organismo de intervenção e constituição de uma 
infra-estrutura material e humana que permita as operações de 
intervenção;  
 
d) Formação livre dos preços; 
 
e) Criação de um serviço de informação dos mercados agrícolas, 
tendo em vista o registo das cotações, bem como uma formação 
adequada dos serviços administrativos necessários ao bom 
funcionamento da organização comum de mercado.  
 

Artigo 320.º 
 
1 - A República Portuguesa adaptará progressivamente, no decurso 
dos 4 primeiros anos posteriores à adesão, o monopólio detido pela 
EPAC em relação às importações e à comercialização de cereais em 
Portugal, de forma que no termo do 4.º ano seja assegurada a 
exclusão de qualquer discriminação entre os nacionais dos Estados 
membros em relação às condições de abastecimento e de 
comercialização.  
 
2 - Para o efeito, a República Portuguesa adaptará a sua 
regulamentação referida no artigo 261.º e poderá, em derrogação do 
artigo 277.º, aplicar à importação um regime organizado do seguinte 
modo:  
 
a) As importações de cereais em Portugal serão realizadas em 
percentagem das quantidades anuais importadas durante o ano 
anterior até ao limite, respectivamente pela EPAC e pelos operadores 
privados, das seguintes percentagens:  
 
(ver documento original) 
 



b) As importações referidas na alínea a) a realizar pelos operadores 
privados serão atribuídas por adjudicações abertas sem discriminação 
entre os operadores económicos.  
 
No âmbito destas adjudicações, as ofertas relativas a produtos de 
origem comunitária são corrigidas:  
 
- da diferença entre os preços de mercado da Comunidade e o preço 
do mercado mundial; e  
 
- de um montante corresponde a uma preferência fixa igual a 5 ECUs 
por tonelada;  
 
c) Se as importações dos produtos de origem comunitária não 
representarem, por ano, uma quantidade mínima de 15% do total da 
quantidade de cereais importados durante esse mesmo ano, a EPAC 
comprará durante o ano seguinte na Comunidade, na sua composição 
actual, a quantidade em falta em relação à quantidade de 15% acima 
referida. Em consequência, esta quantidade será acrescida à 
obrigação de compra de 15% para o novo ano.  
 
Estabelecer-se-á um balanço intermédio no final da campanha de 
1988-1989; se com base neste balanço se verificar que a obrigação 
de compra para 1989 corre o risco de não se realizar, podem ser 
adoptadas as medidas necessárias para garantir o cumprimento da 
obrigação.  
 
B) 2.ª etapa 
 

Artigo 321.º 
 
No sector dos cereais os artigos 240.º, 285.º e 287.º aplicam-se aos 
preços de intervenção.  
 
São igualmente aplicáveis neste sector os artigos 241.º, 242.º e 
255.º 
 

Artigo 322.º 
 
1 - No que diz respeito aos cereais para os quais não for fixado um 
preço de intervenção, o montante compensatório aplicável resultará 
do aplicável à cevada, tendo em conta a relação existente entre os 
preços limiares dos cereais em causa.  
 



2 - Para os produtos referidos na alínea c) do artigo 1.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2727/75, que estabelece a organização 
comum de mercado no sector dos cereais, o montante compensatório 
resultará do montante compensatório aplicável aos cereais com que 
esses produtos estão relacionados, com recurso a coeficientes a 
determinar.  
 

Artigo 323.º 
 
O artigo 288.º aplica-se à ajuda para o trigo duro referido no artigo 
10.º do Regulamento (CEE) n.º 2727/75.  
 

SUBSECÇÃO 5 
Carne de suíno 

 
A) 1.ª etapa 
 

Artigo 324.º 
 
Os objectivos específicos referidos no artigo 264.º a realizar pela 
República Portuguesa durante a 1.ª etapa no sector da carne de suíno 
são os seguintes:  
 
a) Extinção da JNPP, enquanto organismo do Estado, no final da 1.ª 
etapa, bem como liberalização progressiva do comércio interno, das 
importações e das exportações, tendo em vista assegurar em regime 
de livre concorrência e de livre acesso ao mercado português;  
 
b) Criação de um organismo de intervenção e constituição de uma 
infra-estrutura material e humana que permita as operações de 
intervenção, adaptadas às novas condições do mercado português;  
 
c) Formação livre dos preços em mercados representativos a 
estabelecer; 
 
d) Criação de um serviço de informação dos mercados agrícolas, 
tendo em vista o registo das cotações, bem como uma formação 
adequada dos serviços administrativos indispensáveis ao bom 
funcionamento da organização comum de mercado;  
 
e) Execução de medidas destinadas a favorecer a modernização das 
estruturas de produção, de transformação e de comercialização, 
tendo em vista uma melhor rentabilidade do sector;  
 



f) Continuação e intensificação da luta contra a peste suína africana, 
nomeadamente desenvolvimento de unidades de produção em 
circuito fechado.  
 
B) 2.ª etapa 
 

Artigo 325.º 
 
1 - No sector da carne de suíno o montante compensatório será 
calculado com base nos montantes compensatórios aplicáveis aos 
cereais forrageiros. Para este efeito, o montante aplicável por 
quilograma de suíno abatido será calculado com base nos montantes 
compensatórios aplicáveis à quantidade de cereais forrageiros 
necessária para a produção na Comunidade de um quilograma de 
carne de suíno.  
 
Todavia, se esse montante não for representativo, os artigos 240.º, 
285.º e 287.º aplicam-se ao preço deste produto em Portugal e na 
Comunidade, na sua composição actual.  
 
2 - São igualmente aplicáveis neste sector os artigos 241.º, 242.º e 
255.º 
 
3 - Para os produtos que não sejam o suíno abatido referidos no n.º 1 
do artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 2759/75 o montante 
compensatório resultará do aplicado nos termos do n.º 1 ou do n.º 2, 
com recurso a coeficientes a determinar.  
 

SUBSECÇÃO 6 
Ovos 

 
A) 1.ª etapa 

 
Artigo 326.º 

 
Os objectivos específicos referidos no artigo 264.º a realizar pela 
República Portuguesa durante a 1.ª etapa no sector dos ovos são os 
seguintes:  
 
a) Extinção da JNPP enquanto organismo do Estado, no final da 1.ª 
etapa, liberalização das importações e exportações, tendo em vista a 
instauração de um regime de livre concorrência e de livre acesso ao 
mercado português, bem como liberalização progressiva do mercado 
interno;  
 



b) Formação livre dos preços; 
 
c) Criação de um serviço de informação dos mercados agrícolas, 
tendo em vista o registo das cotações;  
 
d) Execução de medidas destinadas a favorecer a modernização de 
estruturas de produção e de transformação.  
 
B) 2.ª etapa 
 

Artigo 327.º 
 
1 - Os artigos 240.º, 241.º, 242.º e 255.º aplicam-se no sector dos 
ovos, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.  
 
2 - O montante compensatório aplicável por quilograma de ovos com 
casca será calculado com base nos montantes compensatórios 
aplicáveis à quantidade de cereais forrageiros necessária para a 
produção na Comunidade de um quilograma de ovos com casca.  
 
3 - O montante compensatório aplicável por ovo para incubação será 
calculado com base nos montantes compensatórios aplicáveis à 
quantidade de cereais forrageiros necessária para a produção na 
Comunidade de um ovo para incubação.  
 
4 - Para os produtos referidos no n.º 1, alínea b), do artigo 1.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2771/75, que estabelece a organização 
comum de mercado no sector dos ovos, o montante compensatório 
resultará do montante compensatório dos ovos com casca, com 
recurso a coeficientes a determinar.  
 

SUBSECÇÃO 7 
Carne de aves de capoeira 

 
A) 1.ª etapa 
 

Artigo 328.º 
 
Os objectivos específicos referidos no artigo 264.º a realizar pela 
República Portuguesa durante a 1.ª etapa no sector da carne de aves 
de capoeira são os mesmos que os mencionados no artigo 326.º, em 
relação aos ovos.  
 
B) 2.ª etapa 
 



Artigo 329.º 
 
1 - Os artigos 240.º, 241.º, 242.º e 255.º aplicam-se no sector da 
carne de aves de capoeira, sem prejuízo do disposto nos números 
seguintes.  
 
2 - O montante compensatório aplicável por quilograma de ave de 
capoeira abatida será calculado com base nos montantes 
compensatórios aplicáveis à quantidade de cereais forrageiros 
necessária para a produção na Comunidade de um quilograma de ave 
de capoeira abatida, diferenciada por espécie.  
 
3 - O montante compensatório aplicável por pinto será calculado com 
base nos montantes compensatórios aplicáveis à quantidade de 
cereais forrageiros necessária para a produção na Comunidade de um 
pinto.  
 
4 - Para os produtos referidos no n.º 2, alínea d), do artigo 1.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2777/75, que estabelece a organização 
comum de mercado no sector da carne de aves de capoeira, o 
montante compensatório resulta do aplicável à carne abatida, com 
recurso a coeficientes a determinar.  
 

SUBSECÇÃO 8 
Arroz 

 
A) 1.ª etapa 
 

Artigo 330.º 
 
Os objectivos específicos referidos no artigo 264.º a realizar pela 
República Portuguesa durante a 1.ª etapa no sector do arroz são os 
mesmos que os mencionados no artigo 319.º, em relação aos 
cereais.  
 

Artigo 331.º 
 
1 - A República Portuguesa adaptará progressivamente, durante a 1.ª 
etapa, o monopólio detido pela EPAC em relação às importações e à 
comercialização do arroz em Portugal, de modo que no termo da 1.ª 
etapa seja assegurada a exclusão de qualquer discriminação entre os 
nacionais dos Estados membros quanto às condições de 
abastecimento e de comercialização no mercado.  
 



2 - O artigo 320.º é aplicável, mutatis mutandis, às importações de 
arroz em Portugal.  
 
B) 2.ª etapa 
 

Artigo 332.º 
 
1 - No sector do arroz os artigos 240.º, 285.º e 287.º aplicam-se ao 
preço de intervenção do arroz em casca (arroz Paddy).  
 
São igualmente aplicáveis neste sector os artigos 241.º, 242.º e 
255.º 
 
2 - Para o arroz em película o montante compensatório será o 
aplicável ao arroz em casca (arroz Paddy), convertido por meio da 
taxa de conversão referida no artigo 1.º do Regulamento n.º 
467/67/CEE.  
 
3 - Para o arroz branqueado o montante compensatório será o 
aplicável ao arroz em película, convertido por meio da taxa de 
conversão referida no artigo 1.º do Regulamento n.º 467/67/CEE.  
 
4 - Para o arroz semibranqueado o montante compensatório será o 
aplicável ao arroz branqueado, convertido por meio da taxa de 
conversão referida o artigo 1.º do Regulamento n.º 467/67/CEE.  
 
5 - Para os produtos referidos no n.º 1, alínea c), do artigo 1.º do 
Regulamento (CEE) n.º 1418/76, que estabelece a organização 
comum de mercado no sector do arroz, o montante compensatório 
resultará do aplicável aos produtos com que estão relacionados, com 
recurso a coeficientes a determinar.  
 
6 - Para as trincas o montante compensatório será fixado a um nível 
que tenha em conta a diferença existente entre o preço de 
abastecimento em Portugal e o preço limiar.  
 

SUBSECÇÃO 9 
Vinho 

 
A) 1.ª etapa 
 

Artigo 333.º 
 



Os objectivos específicos referidos no artigo 264.º a realizar pela 
República Portuguesa durante a 1.ª etapa no sector do vinho são os 
seguintes:  
 
a) Extinção da Junta Nacional do Vinho (JNV), enquanto organismo 
do Estado, no final da 1.ª etapa e adaptação dos outros organismos 
públicos do sector do vinho durante a 1.ª etapa, bem como 
liberalização do comércio interno, das importações e das exportações 
e transferência das actividades controladas pelo Estado em matéria 
de armazenagem e de destilação em favor dos produtores e das 
associações de produtores;  
 
b) Instauração progressiva do regime e da fiscalização das 
plantações, semelhante aos da Comunidade, que permita uma 
efectiva disciplina de plantação;  
 
c) Realização de um projecto de ampelografia (classificação das 
castas de videira) e de sinonímia (equivalência entre os nomes de 
castas de videira em Portugal, por um lado, e, por outro, equivalência 
entre nomes portugueses e nomes utilizados na Comunidade, na sua 
composição actual), antecedendo a organização de um sistema de 
inquéritos estatísticos sobre as superfícies vitícolas, na acepção da 
regulamentação comunitária, e a realização de trabalhos específicos 
de cadastro vitícola;  
 
d) Criação ou transferência de centros de destilação em número e 
capacidade suficientes, de modo a permitir o cumprimento das 
prestações vínicas;  
 
e) Criação de um serviço de informação dos mercados agrícolas, 
implicando, nomeadamente, o levantamento dos preços e uma 
análise estatística regular;  
 
f) Formação dos serviços administrativos indispensáveis ao bom 
funcionamento da organização comum de mercado vitivinícola;  
 
g) Adaptação progressiva do sistema de preços português ao sistema 
de preços comunitário;  
 
h) Proibição da irrigação dos vinhedos de uva de vinho, bem como de 
qualquer nova plantação em superfícies irrigadas;  
 
i) Execução, no âmbito do regime das plantações, do plano de 
reestruturação e de reconversão dos vinhedos portugueses que 
corresponda aos objectivos da política comum em matéria vitivinícola.  



 
Artigo 334.º 

 
A República Portuguesa tomará medidas adequadas a fim de evitar, 
durante a 1.ª etapa, a extensão da superfície de vinha que produza 
vinho com um teor alcoólico natural inferior ou igual a 7% vol.  
 

Artigo 335.º 
 
Em derrogação da regulamentação comunitária relativa ao teor 
máximo em anidrido sulfuroso dos vinhos, a República Portuguesa 
está autorizada a aplicar durante a 1.ª etapa, em relação aos vinhos 
produzidos no seu território, os limites aplicados na matéria sob o 
regime nacional anterior.  
 
Todavia, a República Portuguesa tomará as medidas adequadas para 
que durante a 1.ª etapa o teor em anidrido sulfuroso baixe 
progressivamente para os níveis comunitários, a fim de estes serem 
integralmente respeitados a partir do início da 2.ª etapa.  
 

Artigo 336.º 
 
A República Portuguesa estabelecerá no decurso da 1.ª etapa, com 
base no estudo de ampelografia e de sinonímia referido no artigo 
333.º, uma classificação das castas de videira relativa aos vinhedos 
portugueses, nos termos do artigo 31.º do Regulamento (CEE) n.º 
337/79 e das disposições de aplicação deste último artigo.  
 
B) 2.ª etapa 
 

Artigo 337.º 
 
Os artigos 285.º e 287.º aplicam-se aos preços de orientação dos 
vinhos de mesa no sector vitivinícola.  
 

Artigo 338.º 
 
1 - Para os produtos referidos no n.º 2 provenientes de Portugal em 
relação aos quais tenha sido fixado um preço de referência no âmbito 
da organização comum de mercado será introduzido, aquando da sua 
importação na Comunidade, na sua composição actual, um 
mecanismo de montantes reguladores.  
 
2 - Este mecanismo é regulado pelas seguintes regras: 
 



a) Para os vinhos de mesa é cobrado um montante regulador igual à 
diferença entre os preços de orientação em Portugal e na 
Comunidade, na sua composição actual. Todavia, o nível deste 
montante pode ser adaptado, de acordo com o procedimento previsto 
no artigo 67.º do Regulamento (CEE) n.º 337/79, para ter em conta a 
situação dos preços de mercados apreciada segundo as diferentes 
categorias de vinhos e em função da sua qualidade;  
 
b) Para certos vinhos com denominação de origem e para os outros 
produtos susceptíveis de criarem perturbações no mercado pode ser 
fixado um montante regulador, de acordo com o procedimento 
previsto na alínea a). Este montante regulador resultará do aplicável 
aos vinhos de mesa, de acordo com regras a determinar.  
 
3 - O montante regulador será limitado a um nível que assegure 
condições de tratamento não menos favorável que as condições em 
vigor na vigência do regime anterior à adesão. Para o efeito, este 
montante será calculado de modo que o montante obtido, majorando 
o preço de orientação aplicável em Portugal para o produto em causa 
do montante regulador e dos direitos aduaneiros que lhe são 
aplicáveis, não exceda o preço de referência em vigor para o produto 
durante a campanha em causa.  
 
4 - Tendo em conta a situação especial do mercado dos diferentes 
produtos referidos no n.º 2, pode ser decidida, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 67.º do Regulamento (CEE) n.º 
337/79, a fixação de um montante regulador às exportações de um 
ou de vários desses produtos pela Comunidade, na sua composição 
actual, para Portugal.  
 
Este montante é fixado a um nível que permita assegurar uma 
corrente normal de trocas comerciais normais entre a Comunidade, 
na sua composição actual, e Portugal que não crie perturbações no 
mercado português relativamente aos produtos em causa.  
 
5 - O montante regulador concedido será financiado pela 
Comunidade, através do Fundo Europeu de Orientação e Garantia 
Agrícola, Secção Garantia.  
 

Artigo 339.º 
 
O artigo 288.º aplica-se à ajuda à utilização de mosto e de mosto 
concentrado, tendo em vista a elaboração de sumo de uvas.  
 

Artigo 340.º 



 
1 - A República Portuguesa procederá durante a 2.ª etapa à 
eliminação da cultura das parcelas plantadas com castas autorizadas 
temporariamente, de acordo com a classificação estabelecida nos 
termos do artigo 333.º  
 
2 - A República Portuguesa procederá durante a 2.ª etapa à 
eliminação da cultura das parcelas plantadas com variedades dos 
híbridos produtores directos não compreendidos na classificação 
conforme às disposições do Regulamento (CEE) n.º 3800/81.  
 
Até ao fim da 2.ª etapa, essas variedades serão equiparadas às 
castas de videira temporariamente autorizadas.  
 
3 - Em derrogação do artigo 49.º do Regulamento (CEE) n.º 337/79, 
as uvas das castas autorizadas temporariamente, nos termos dos 
n.os 1 e 2, podem ser, até ao fim da 2.ª etapa, utilizadas para a 
elaboração dos produtos referidos nesse artigo.  
 

Artigo 341.º 
 
Até ao final do ano de 1995, os vinhos produzidos na região do vinho 
verde com um teor alcoólico inferior a 8,5% vol. só poderão circular a 
granel na respectiva região de produção.  
 
Em relação a estes vinhos, a indicação do teor alcoólico adquirido 
deve constar da rotulagem.  
 

SECÇÃO VI 
Outras disposições 

 
SUBSECÇÃO 1 

Medidas veterinárias 
 

Artigo 342.º 
 
No que diz respeito às trocas comerciais de carnes frescas de aves de 
capoeira no seu território, a República Portuguesa está autorizada a 
adiar até 31 de Dezembro de 1988, o mais tardar, a aplicação da 
Directiva n.º 71/118/CEE, relativa a problemas sanitários em matéria 
de trocas comerciais de carnes frescas de aves de capoeira.  
 

Artigo 343.º 
 



A República Portuguesa está autorizada a manter até 31 de 
Dezembro de 1990, o mais tardar, restrições à importação de 
reprodutores de raça pura da espécie bovina, caso as raças em causa 
não constem da lista das raças autorizadas em Portugal.  
 

SUBSECÇÃO 2 
Medidas relativas à legislação sobre sementes e propágulos 

 
Artigo 344.º 

 
1 - A República Portuguesa está autorizada a adiar a aplicação no seu 
território das directivas abaixo enumeradas, de acordo com o 
calendário seguinte:  
 
a) Até 31 de Dezembro de 1988, o mais tardar, no que diz respeito 
às directivas:  
 
- N.º 66/401/CEE, relativa à comercialização de sementes de plantas 
forrageiras, para as espécies Lolium multiflorum lam, Lolium perenne 
L. e Vicia Sativa L.;  
 
- N.º 66/402/CEE, relativa à comercialização de sementes de cereais, 
para as espécies Hordeum vulgare L., Oryza sativa L., Triticum 
aestivum L., emend. Fiori e Pool. Triticum Durum Desf. e Zea maïs 
L.;  
 
- N.º 70/457/CEE, relativa ao catálogo comum de variedades das 
espécies de propágulos agrícolas, para as espécies referidas nos 
travessões anteriores;  
 
b) Até 31 de Dezembro de 1990, o mais tardar, no que diz respeito 
às directivas:  
 
- N.º 66/400/CEE, relativa à comercialização de sementes de 
beterraba; 
 
- N.º 66/401/CEE, para as espécies que não sejam as referidas no 
primeiro travessão da alínea a);  
 
- N.º 66/402/CEE, para as espécies que não sejam as referidas no 
segundo travessão da alínea a);  
 
- N.º 66/403/CEE, relativa à comercialização de batata de semente; 
 



- N.º 66/404/CEE, relativa à comercialização de materiais florestais 
de reprodução;  
 
- N.º 68/193/CEE, relativa à comercialização de materiais de 
multiplicação vegetativa da videira;  
 
- N.º 69/208/CEE, relativa à comercialização de sementes de plantas 
oleaginosas e de plantas para fibras;  
 
- N.º 70/457/CEE, para as espécies que não sejam as referidas no 
terceiro travessão da alínea a);  
 
- N.º 70/458/CEE, relativa à comercialização de sementes de 
produtos hortícolas;  
 
- N.º 71/161/CEE, relativa às normas de qualidade exterior dos 
materiais florestais de reprodução comercializados na Comunidade.  
 
2 - A República Portuguesa: 
 
a) Tomará todas as medidas necessárias para dar cumprimento 
progressivamente, e o mais tardar no termo dos prazos referidos no 
n.º 1, ao disposto nas directivas citadas nesse mesmo número;  
 
b) Pode limitar antes do termo dos prazos referidos no n.º 1, total ou 
parcialmente, a comercialização das sementes ou propágulos das 
variedades admitidas para comercialização no seu território. No que 
diz respeito às variedades referidas nas Directivas n.os 70/457/CEE e 
70/458/CEE, as variedades admitidas para comercialização no seu 
território a partir de 1 de Março de 1986 são as que constam da lista 
comunicada em conferência.  
 
Durante os períodos concedidos à República Portuguesa para dar 
cumprimento às duas referidas directivas, este Estado membro 
aumentará todos os anos esta lista, de modo a assegurar a 
progressiva abertura do mercado português às outras variedades 
incluídas nos catálogos comuns;  
 
c) Apenas exportará para o território dos Estados membros actuais 
sementes e propágulos que estejam em conformidade com as 
disposições comunitárias;  
 
d) Sujeitará as sementes e propágulos importados de países 
terceiros: 
 



- às condições comunitárias estabelecidas em matéria de 
equivalência; e 
 
- quanto à variedade, pelo menos às mesmas limitações de 
comercialização que as aplicadas às variedades incluídas nos 
catálogos comuns.  
 
3 - Durante o período de aplicação das derrogações referidas no n.º 1 
poderá ser decidida, de acordo com o procedimento do Comité 
Permanente das Sementes e Propágulos Agrícolas, Hortícolas e 
Florestais, a liberalização progressiva das trocas comerciais das 
sementes e propágulos de certas espécies entre Portugal e a 
Comunidade, na sua composição actual. Esta liberalização dirá 
respeito em primeiro lugar às sementes que sejam objecto, antes da 
adesão, de uma decisão comunitária de equivalência. Esta 
liberalização abrangerá outras espécies desde que se verifique 
estarem reunidas as condições para tal liberalização.  
 

SUBSECÇÃO 3 
Medidas fitossanitárias 

 
Artigo 345.º 

 
A República Portuguesa está autorizada a adiar até 31 de Dezembro 
de 1990, o mais tardar, a aplicação da Directiva n.º 69/465/CEE, 
relativa à luta contra o nemátodo-dourado.  
 

CAPÍTULO 4 
Pesca 

 
SECÇÃO I 

Disposições gerais 
 

Artigo 346.º 
 
Salvo disposição em contrário do presente capítulo, as regras 
previstas pelo presente Acto são aplicáveis ao sector da pesca.2 - O 
disposto no n.º 3 do artigo 234.º, na alínea c) do artigo 253.º e no 
artigo 257.º é aplicável aos produtos da pesca.  
 

SECÇÃO II 
Acesso às águas e recursos 

 
Artigo 347.º 

 



Para efeitos da sua integração no regime comunitário de conservação 
e de gestão dos recursos da pesca instituído pelo Regulamento (CEE) 
n.º 170/83, o acesso às águas sob a soberania ou jurisdição dos 
Estados membros actuais e abrangidas pelo Conselho Internacional 
de Exploração do Mar (CIEM) por parte dos navios arvorando pavilhão 
de Portugal está sujeito ao regime definido na presente secção.  
 

Artigo 348.º 
 
Só os navios referidos no artigo 349.º poderão exercer as suas 
actividades piscatórias nas zonas e nas condições determinadas nesse 
artigo.  
 

Artigo 349.º 
 
1 - As actividades piscatórias dos navios portugueses estão limitadas 
às divisões CIEM Vb, VI, VII e VIII, a), b), d), com exclusão, durante 
o período compreendido entre a data da adesão e 31 de Dezembro de 
1995, da zona situada ao sul de 56º 30' de latitude norte, a leste de 
12º de longitude oeste e ao norte de 50º 30' de latitude norte e 
dentro dos limites e condições definidos nos n.os 2, 3 e 4.  
 
2 - As possibilidades de pesca limitadas às capturas do pichelim ou 
verdinho e do carapau e chicharro, bem como o número de navios 
correspondente erespectivas regras de acesso e de controle, serão 
fixados anua termos do artigo 11.º do Regulamento (CEE) n.º 
170/83, e pela primeira vez antes de 1 de Janeiro de 1986.  
 
3 - Além disso, as possibilidades de pesca em relação às espécies que 
não estão sujeitas ao regime do total admissível das capturas, 
adiante designado por TAC, bem como o número de navios 
correspondente, podem ser estabelecidos, nos termos do artigo 11.º 
do Regulamento (CEE) n.º 170/83, com base na situação existente 
das actividades piscatórias portuguesas nas águas da Comunidade, 
na sua composição actual, durante o período imediatamente anterior 
à adesão, bem como na necessidade de assegurar a conservação das 
unidades populacionais (stocks) e tendo em conta, além disso, os 
limites introduzidos à pesca por navios dos Estados membros actuais 
nas águas portuguesas em relação a espécies similares.  
 
4 - As condições de exercício das actividades de pesca especializada 
serão conformes às previstas para a pesca das mesmas espécies no 
artigo 160.º  
 



5 - As disposições destinadas a garantir o cumprimento pelos 
operadores da regulamentação prevista no presente artigo, incluindo 
as destinadas a possibilitar a não autorização de o navio em causa 
pescar durante um certo período, serão adoptadas antes de 1 de 
Janeiro de 1986, de acordo com o procedimento previsto no artigo 
11.º do Regulamento (CEE) n.º 170/83.  
 
As regras técnicas correspondentes às referidas no n.º 3, segundo 
parágrafo, do artigo 163.º serão adoptadas antes de 1 de Janeiro de 
1986, de acordo com o procedimento previsto no artigo 14.º do 
Regulamento (CEE) n.º 170/83.  
 
6 - As regras de aplicação do presente artigo serão adoptadas antes 
de 1 de Janeiro de 1986, de acordo com o procedimento previsto no 
artigo 14.º do Regulamento (CEE) n.º 170/83.  
 

Artigo 350.º 
 
Antes de 31 de Dezembro de 1992, a Comissão apresentará ao 
Conselho um relatório sobre a situação e as perspectivas da pesca na 
Comunidade, em função da aplicação dos artigos 349.º e 351.º Com 
base neste relatório, as adaptações do regime previsto nos artigos 
349.º e 351.º que se revelarem necessárias, incluindo as relativas ao 
acesso a outras zonas que não sejam as referidas no n.º 1 do artigo 
349.º, serão adoptadas antes de 31 de Dezembro de 1993, de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 43.º do Tratado CEE, e 
produzirão efeitos em 1 de Janeiro de 1996.  
 

Artigo 351.º 
 
1 - Só os navios arvorando pavilhão de um Estado membro actual 
referidos neste artigo poderão exercer as suas actividades de pesca 
nas águas sob a soberania ou jurisdição da República Portuguesa e 
apenas nas zonas e nas condições definidas nos termos dos números 
seguintes.  
 
2 - O número desses navios, autorizados a exercer actividades 
piscatórias em relação às espécies pelágicas não sujeitas a TACs e 
quotas, com exclusão das espécies altamente migratórias, nas 
divisões CIEM IX e X e na zona CECAF será fixado anualmente, nos 
termos do artigo 11.º do Regulamento (CEE) n.º 170/83, com base 
na situação existente das actividades piscatórias da Comunidade, na 
sua composição actual, nas águas portuguesas durante o período 
imediatamente anterior à adesão, bem como na necessidade de 
assegurar a conservação das unidades populacionais (stocks) e tendo 



em conta, além disso, os limites introduzidos à pesca por navios 
portugueses nas águas da Comunidade, na sua composição actual, 
em relação a espécies similares e pela primeira vez antes de 1 de 
Janeiro de 1986.  
 
As condições de exercício das actividades de pesca especializada 
serão conformes às previstas para a pesca das mesmas espécies no 
artigo 160.º  
 
3 - Até 31 de Dezembro de 1995, na divisão CIEM X e na zona 
CECAF, sem prejuízo do n.º 4 e com base nas práticas de pesca dos 
Estados membros actuais durante os anos anteriores à adesão, só é 
autorizada a pesca do atum voador, durante um período que não 
exceda 8 semanas, entre 1 de Maio e 31 de Agosto do ano em causa, 
por um máximo de 110 navios de pesca à linha que não ultrapassem 
26 m entre perpendiculares, utilizando exclusivamente corricos. A 
lista dos navios autorizados será notificada à Comissão pelos Estados 
membros interessados, o mais tardar, no 30.º dia que precede a 
abertura do período de pesca.  
 
4 - Em relação ao atum tropical, as actividades piscatórias estão 
limitadas, até 31 de Dezembro de 1995, para a divisão CIEM X, ao sul 
de 36º 30' norte e, para a zona CECAF, ao sul de 31º norte e ao 
norte deste paralelo a oeste de 17º 30' oeste.  
 
5 - As disposições destinadas a garantir o cumprimento pelos 
operadores da regulamentação prevista no presente artigo, incluindo 
as destinadas a possibilitar a não autorização de o navio em causa 
pescar durante um certo período, serão adoptadas antes de 1 de 
Janeiro de 1986, de acordo com o procedimento previsto no artigo 
11.º do Regulamento (CEE) n.º 170/83.  
 
As modalidades técnicas correspondentes às referidas no n.º 3, 
segundo parágrafo, do artigo 163.º serão adoptadas antes de 1 de 
Janeiro de 1986, de acordo com o procedimento previsto no artigo 
14.º do Regulamento (CEE) n.º 170/83.  
 
6 - As regras de aplicação do presente artigo serão adoptadas antes 
de 1 de Janeiro de 1986, de acordo com o procedimento previsto no 
artigo 14.º do Regulamento (CEE) n.º 170/83.  
 

Artigo 352.º 
 
1 - Para efeitos da sua integração no regime comunitário de 
conservação e de gestão dos recursos da pesca instituído pelo 



Regulamento (CEE) n.º 170/83, o acesso dos navios arvorando 
pavilhão de Espanha e matriculados e ou registados num porto 
situado no território ao qual a política comum das pescas se aplique 
às águas sob a soberania ou jurisdição de Portugal abrangidas pelo 
CIEM e pelo CECAF está sujeito, até 31 de Dezembro de 1995, ao 
regime definido nos n.os 2 a 9.  
 
2 - As seguintes actividades podem ser exercidas pelos navios 
referidos no n.º 1, a título de actividade piscatória principal.  
 
(ver documento original) 
 
3 - É interdita a utilização de redes de emalhar. 
 
4 - Cada palangreiro não pode lançar mais de 2 palangres por dia; o 
comprimento máximo de cada um destes palangres é fixado em 20 
milhas marítimas; a distância entre os anzóis não pode ser inferior a 
2,70 m.  
 
5 - A pesca de crustáceos não é autorizada. Todavia, são permitidas 
capturas por ocasião da pesca dirigida à pescada e às outras espécies 
demersais até ao limite de 10% do volume das capturas destas 
espécies que se encontram a bordo.  
 
6 - O número de navios autorizados a pescar o atum voador será 
aprovado antes de 1 de Março de 1986, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 11.º do Regulamento (CEE) n.º 
170/83.  
 
7 - As possibilidades e condições de acesso às águas sob a soberania 
ou jurisdição de Portugal na divisão CIEM X e na zona CECAF serão 
aprovadas com o procedimento previsto no n.º 3 do artigo 155.º  
 
8 - As modalidades técnicas de aplicação do presente artigo serão 
adoptadas, por analogia com as incluídas no anexo XI, antes de 1 de 
Janeiro de 1986, de acordo com o procedimento previsto no artigo 
14.º do Regulamento (CEE) n.º 170/83.  
 
9 - As disposições destinadas a garantir o cumprimento pelos 
operadores da regulamentação prevista no presente artigo, incluindo 
as destinadas a possibilitar a não autorização de o navio em causa 
pescar durante um certo período, serão adoptadas, antes de 1 de 
Janeiro de 1986, de acordo com o procedimento previsto no artigo 
11.º do Regulamento (CEE) n.º 170/83.  
 



Artigo 353.º 
 
O regime definido nos artigos 347.º a 350.º, incluindo as adaptações 
que possam ser adoptadas pelo Conselho, por força do artigo 350.º, 
permanece aplicável até à data do termo do período previsto no n.º 3 
do artigo 8.º do Regulamento (CEE) n.º 170/83.  
 

SECÇÃO III 
Recursos externos 

 
Artigo 354.º 

 
1 - A partir da adesão, a gestão dos acordos de pesca concluídos pela 
República Portuguesa com países terceiros será assegurada pela 
Comunidade.  
 
2 - Os direitos e obrigações decorrentes para a República Portuguesa 
dos acordos referidos no n.º 1 não serão afectados durante o período 
em que as disposições desses acordos forem provisoriamente 
mantidas.  
 
3 - Logo que possível, e em qualquer caso antes do termo dos 
acordos referidos no n.º 1, o Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão, adoptará, em cada caso, as 
decisões adequadas à preservação das actividades piscatórias que 
deles decorrem, incluindo a possibilidade de prorrogação de certos 
acordos por períodos de um ano, no máximo.  
 

Artigo 355.º 
 
1 - As isenções, suspensões ou contingentes pautais concedidos pela 
República Portuguesa para produtos da pesca fresca originários de 
Marrocos e provenientes das empresas comuns de pesca constituídas 
entre pessoas singulares ou colectivas de Portugal e de Marrocos, 
aquando do seu desembarque directo em Portugal, serão eliminados, 
o mais tardar, em 31 de Dezembro de 1992.  
 
2 - Os produtos importados ao abrigo deste regime não podem 
considerar-se em livre prática, na acepção do artigo 10.º do Tratado 
CEE, quando reexportados para outro Estado membro.  
 
3 - Só poderão beneficiar das medidas previstas no presente artigo os 
produtos referidos no n.º 1 das empresas comuns luso-marroquinas e 
dos navios explorados por essas empresas, cuja lista se inclui no 
anexo XXVII.  



 
Os navios em causa não poderão em nenhum caso ser substituídos 
em caso de venda, desaparecimento ou demolição.  
 
4 - As regras de aplicação do presente artigo serão adoptadas de 
acordo com o procedimento previsto no artigo 33.º do Regulamento 
(CEE) n.º 3796/81.  
 

SECÇÃO IV 
Organização comum de mercado 

 
Artigo 356.º 

 
1 - Os preços de orientação aplicáveis às sardinhas do Atlântico em 
Portugal, por um lado, e na Comunidade, na sua composição actual, 
por outro, serão objecto de uma aproximação, nos termos do 
disposto no n.º 2, ocorrendo a primeira aproximação em 1 de Março 
de 1986.  
 
2 - Os preços de orientação aplicáveis em Portugal, por um lado, e na 
Comunidade, na sua composição actual, por outro, serão objecto de 
uma aproximação, em 10 fases anuais, em relação ao nível do preço 
de orientação das sardinhas do Mediterrâneo, com base nos preços 
de 1984, sucessivamente, de um décimo, um nono, um oitavo, um 
sétimo, um sexto, um quinto, um quarto, um terço e metade da 
diferença entre estes preços de orientação aplicáveis antes de cada 
aproximação; os preços resultantes deste cálculo serão articulados 
proporcionalmente em função da eventual adaptação do preço de 
orientação para a campanha seguinte; o preço comum será aplicado 
a partir da data da décima aproximação.  
 

Artigo 357.º 
 
1 - Durante o período de aproximação de preços referido no artigo 
356.º será instaurado um sistema de fiscalização com base em 
preços de referência aplicáveis às importações de sardinhas do 
Atlântico na Comunidade, na sua composição actual, provenientes de 
Portugal.  
 
2 - Aquando de cada fase de aproximação de preços, os preços de 
referência referidos no n.º 1 serão fixados ao nível dos preços de 
retirada aplicáveis nos outros Estados membros em relação às 
sardinhas do Mediterrâneo.  
 



3 - Em caso de perturbação do mercado devida às importações 
referidas no n.º 1 efectuadas a preços inferiores aos preços de 
referência, poderão ser tomadas medidas análogas às previstas no 
artigo 21.º do Regulamento (CEE) n.º 3796/81, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 33.º do referido Regulamento.  
 
4 - As regras de aplicação do presente artigo serão adoptadas de 
acordo com o procedimento previsto no artigo 33.º do Regulamento 
(CEE) n.º 3796/81.  
 

Artigo 358.º 
 
1 - A partir da adesão será instituído um regime de subsídios 
compensatórios para os produtores de sardinha da Comunidade, na 
sua composição actual, em relação com o sistema especial de 
aproximação de preços aplicável a esta espécie, nos termos do artigo 
356.º  
 
2 - Antes do termo do período de aproximação de preços, o Conselho, 
deliberando por maioria qualificada, sob proposta da Comissão, 
decidirá se e, se for caso disso, em que medida o regime referido no 
presente artigo deverá ser prorrogado.  
 
3 - O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão, adoptará antes de 31 de Dezembro de 1985 as regras de 
aplicação do presente artigo.  
 

Artigo 359.º 
 
Durante o período de aproximação de preços, os coeficientes de 
adaptação aplicáveis às sardinhas em 1984, previstos no n.º 1 do 
artigo 12.º do Regulamento (CEE) n.º 3796/81, não serão alterados.  
 

SECÇÃO V 
Regime aplicável às trocas comerciais 

 
Artigo 360.º 

 
1 - Em derrogação do artigo 190.º, os direitos aduaneiros aplicáveis 
aos produtos da pesca incluídos nas posições e subposições 03.01, 
03.02, 03.03, 05.15, A, 16.04, 16.05 e 23.01, B, da Pauta Aduaneira 
Comum serão progressivamente suprimidos, de acordo com o 
seguinte calendário:  
 



a) No que diz respeito aos produtos importados nos outros Estados 
membros da Comunidade provenientes de Portugal:  
 
- em 1 de Março de 1986 cada direito será reduzido para 85,7% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 cada direito será reduzido para 71,4% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 cada direito será reduzido para 57,1% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 cada direito será reduzido para 42,8% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 cada direito será reduzido para 28,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 cada direito será reduzido para 14,2% do 
direito de base;  
 
- a última redução de 14,2% será efectuada em 1 de Janeiro de 
1992; 
 
b) No que diz respeito aos produtos importados em Portugal 
provenientes dos outros Estados membros da Comunidade:  
 
- em 1 de Março de 1986 cada direito será reduzido para 87,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 cada direito será reduzido para 75% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 cada direito será reduzido para 62,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 cada direito será reduzido para 50% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 cada direito será reduzido para 37,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 cada direito será reduzido para 25% do 
direito de base;  
 



- em 1 de Janeiro de 1992 cada direito será reduzido para 12,5% do 
direito de base;  
 
- a última redução de 12,5% será efectuada em 1 de Janeiro de 
1993. 
 
2 - Em derrogação do n.º 1, os direitos aduaneiros de importação 
aplicáveis aos preparados e conservas de sardinha incluídos na 
subposição 16.04, D, da Pauta Aduaneira Comum entre Portugal e os 
outros Estados membros da Comunidade serão progressivamente 
suprimidos, de acordo com o seguinte calendário:  
 
- em 1 de Janeiro de 1986 cada direito será reduzido para 90,9% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 cada direito será reduzido para 81,8% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 cada direito será reduzido para 72,7% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 cada direito será reduzido para 63,6% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 cada direito será reduzido para 54,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 cada direito será reduzido para 45,4% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 cada direito será reduzido para 36,3% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1993 cada direito será reduzido para 27,2% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1994 cada direito será reduzido para 18,1% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1995 cada direito será reduzido para 9% do 
direito de base;  
 
- a última redução de 9% será efectuada em 1 de Janeiro de 1996. 
 



3 - Em derrogação do n.º 1, os direitos aduaneiros de importação nos 
Estados membros da Comunidade para as sardinhas frescas, 
refrigeradas e congeladas incluídas na subposição 03.01, B, I, d), da 
Pauta Aduaneira Comum e os preparados e conservas de atum e de 
anchovas incluídos nas subposições 16.04, E, e 16.04, ex F, da Pauta 
Aduaneira Comum provenientes de Portugal serão progressivamente 
suprimidos, de acordo com o seguinte calendário:  
 
- em 1 de Março de 1986 cada direito será reduzido para 87,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 cada direito será reduzido para 75% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 cada direito será reduzido para 62,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 cada direito será reduzido para 50% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 cada direito será reduzido para 37,5% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 cada direito será reduzido para 25% do 
direito de base;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 cada direito será reduzido para 12,5% do 
direito de base;  
 
- a última redução de 12,5% será efectuada em 1 de Janeiro de 
1993. 
 
4 - Em derrogação do artigo 197.º, a República Portuguesa alterará, 
em relação aos produtos da pesca referidos no n.º 1, a sua pauta 
aplicável a países terceiros, reduzindo a diferença entre os direitos de 
base e os direitos da Pauta Aduaneira comum, nos seguintes termos:  
 
- a partir de 1 de Março de 1986, a República Portuguesa aplicará um 
direito que reduza de 12,5% a diferença entre o direito de base e o 
da Pauta Aduaneira Comum;  
 
- a partir de 1 de Janeiro de 1987: 
 
a) Para as posições pautais em relação às quais os direitos de base 
não se afastem em mais de 15%, para mais ou para menos, dos 



direitos da Pauta Aduaneira Comum aplicam-se estes últimos 
direitos;  
 
b) Nos outros casos, a República Portuguesa aplicará um direito que 
reduza a diferença entre os direitos de base e os direitos da Pauta 
Aduaneira Comum em 7 fracções iguais de 12,5% nas seguintes 
datas:  
 
- em 1 de Janeiro de 1987; 
 
- em 1 de Janeiro de 1988; 
 
- em 1 de Janeiro de 1989; 
 
- em 1 de Janeiro de 1990; 
 
- em 1 de Janeiro de 1991; 
 
- em 1 de Janeiro de 1992. 
 
A República Portuguesa aplicará integralmente a Pauta Aduaneira 
Comum a partir de 1 de Janeiro de 1993.  
 

Artigo 361.º 
 
1 - Até 31 de Dezembro de 1992, as importações em Portugal dos 
produtos que constam da parte a) do anexo XXVIII provenientes dos 
outros Estados membros estão sujeitas a um mecanismo 
complementar às trocas comerciais definido pelo presente artigo.  
 
2 - Além disso, até 31 de Dezembro de 1990, as importações em 
Portugal dos produtos que constam da parte b) do anexo XXVIII 
provenientes de Espanha estão sujeitas ao mecanismo referido no n.º 
1.  
 
3 - Será estabelecido um balanço previsional de abastecimento de 
Portugal, em relação a cada produto em causa, antes do início de 
cada ano, com base nas importações realizadas durante os 3 anos 
anteriores. Deste balanço constarão tanto as importações 
provenientes dos outros Estados membros como as provenientes de 
países terceiros. A parte intracomunitária deste balanço será 
majorada todos os anos de um factor de progressividade igual a 
15%.  
 



4 - Para além do limiar da parte intracomunitária, poderão ser 
tomadas medidas de limitação ou de suspensão das importações.  
 
5 - Para além do limiar fixado para o balanço global de 
abastecimento, a República Portuguesa poderá tomar medidas 
cautelares imediatamente aplicáveis. Estas medidas serão 
imediatamente notificadas à Comissão, que poderá suspender a sua 
aplicação no mês seguinte a esta notificação.  
 
6 - As regras de aplicação serão adoptadas de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 33.º do Regulamento (CEE) n.º 
3796/81.  
 

Artigo 362.º 
 
Durante o período de eliminação progressiva dos direitos aduaneiros 
entre a Comunidade, na sua composição actual, e Portugal, os 
seguintes produtos provenientes de Portugal poderão ser importados 
anualmente na Comunidade, na sua composição actual, com 
suspensão total dos direitos da Pauta Aduaneira Comum, dentro dos 
limites abaixo indicados:  
 
(ver documento original) 
 

Artigo 363.º 
 
1 - Até 31 de Dezembro de 1992, relativamente aos produtos que 
constam do anexo XXIX, a República Portuguesa poderá manter, em 
relação a países terceiros, restrições quantitativas dentro dos limites 
e modalidades definidos pelo conselho, deliberando por maioria 
qualificada, sob proposta da Comissão.  
 
2 - O mecanismo comunitário dos preços de referência é aplicável a 
cada produto a partir da supressão das restrições quantitativas que 
lhe digam respeito.  
 

CAPÍTULO 5 
Relações externas 

 
SECÇÃO I 

Política comercial comum 
 

Artigo 364.º 
 



1 - A República Portuguesa manterá, relativamente a países terceiros, 
restrições quantitativas à importação para os produtos ainda não 
liberalizados em relação à Comunidade, na sua composição actual. A 
República Portuguesa não concederá a países terceiros qualquer outra 
vantagem em relação à Comunidade, na sua composição actual, no 
que diz respeito aos contingentes fixados para esses produtos.  
 
Estas restrições quantitativas permanecerão em vigor, pelo menos, 
enquanto subsistirem restrições quantitativas para os mesmos 
produtos em relação à Comunidade, na sua composição actual.  
 
2 - A República Portuguesa manterá, relativamente aos países de 
comércio de Estado referidos nos Regulamentos (CEE) n.os 1765/82 , 
1766/82 e 3420/83, restrições quantitativas à importação para os 
produtos ainda não liberalizados em relação aos países a que se 
aplica o Regulamento (CEE) n.º 288/82. A República Portuguesa não 
concederá aos países de comércio de Estado qualquer outra 
vantagem em relação aos países a que se aplica o Regulamento 
(CEE) n.º 288/82, no que diz respeito aos contingentes fixados para 
esses produtos.  
 
Estas restrições quantitativas permanecerão em vigor, pelo menos, 
enquanto subsistirem restrições quantitativas para os mesmos 
produtos em relação a todos os países referidos no Regulamento 
(CEE) n.º 288/82.  
 
Qualquer alteração do regime de importação em Portugal dos 
produtos não liberalizados pela Comunidade em relação aos países de 
comércio de Estado efectuar-se-á de acordo com as regras e os 
procedimentos previstos no Regulamento (CEE) n.º 3420/83 e sem 
prejuízo do disposto no primeiro parágrafo.  
 
A República Portuguesa, no entanto, não é obrigada a reintroduzir, 
em relação aos países de comércio de Estado, restrições quantitativas 
à importação para os produtos liberalizados relativamente a estes 
países e que ainda se encontram sujeitos a restrições quantitativas 
em relação a países membros do Acordo Geral sobre Pautas 
Aduaneiras e Comércio.  
 
3 - Até 31 de Dezembro de 1992, a República Portuguesa pode 
manter, sem prejuízo do disposto nos n.os 1 e 2, restrições 
quantitativas à importação, sob a forma de contingentes, para os 
produtos e montantes enumerados no anexo XXX, em derrogação 
temporária dos regimes comuns de liberalização das importações 
previstos nos Regulamentos (CEE) n.º 288/82 , 1765/82, 1766/82 e 



3419/83 , alterado pelo Regulamento (CEE) n.º 453/84, desde que, 
no que diz respeito aos países membros do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio, essas restrições tenham sido 
notificadas antes da adesão no âmbito desse acordo.  
 
As importações desses produtos serão integralmente submetidas aos 
regimes comuns de liberalização em vigor em 1 de Janeiro de 1993. 
Os contingentes serão aumentados progressivamente até esta data, 
nos termos do n.º 4.  
 
4 - O aumento progressivo dos contingentes referidos no n.º 3 é de, 
pelo menos, 25% no início de cada ano, no que diz respeito aos 
contingentes expressos em ECUs, e de, pelo menos, 20% do início de 
cada ano, no que diz respeito aos contingentes expressos em volume. 
O volume é acrescido a cada contingente e o aumento seguinte 
calculado sobre o número total obtido.  
 
Sem prejuízo do disposto nos n.os 1 e 2, se durante o período de 
aplicação das medidas transitórias as importações efectuadas no 
decurso de 2 anos consecutivos forem inferiores a 90% dos 
contingentes anuais abertos nos termos do n.º 3, a República 
Portuguesa abolirá as restrições quantitativas em vigor.  
 
5 - A República Portuguesa manterá, em relação a todos os países 
terceiros, restrições quantitativas à importação, sob a forma de 
contingentes, para os produtos indicados no Protocolo n.º 23 que não 
estejam liberalizados pela Comunidade relativamente aos países 
terceiros e para os quais a República Portuguesa mantenha restrições 
quantitativas à importação em relação à Comunidade, na sua 
composição actual, nos montantes e, pelo menos, até às datas 
previstos, respectivamente, no referido protocolo.  
 
Qualquer alteração ao regime de importação em Portugal dos 
produtos referidos no primeiro parágrafo efectuar-se-á em 
conformidade com as regras e procedimentos previstos nos 
Regulamentos (CEE) n.os 288/82 e 3420/83 e sem prejuízo dos n.os 
1 e 2.  
 
6 - Tendo em vista o cumprimento das obrigações que incumbem à 
Comunidade no âmbito do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e 
Comércio em relação aos países de comércio de Estado membros 
deste Acordo, a República Portuguesa, se for caso disso e na medida 
do necessário, tornará extensivas aos referidos países as medidas de 
liberalização que deverá adoptar relativamente aos outros países 



terceiros membros do Acordo, tendo em conta as medidas 
transitórias acordadas.  
 

Artigo 365.º 
 
1 - A partir de 1 de Março de 1986, a República Portuguesa aplicará o 
sistema de preferências generalizadas para os produtos que não 
sejam os enumerados no anexo II do Tratado CEE. Todavia, no que 
diz respeito aos produtos enumerados no anexo XXXI, a República 
Portuguesa alinhar-se-á progressivamente, até 31 de Dezembro de 
1992, pelas taxas do sistema de preferências generalizadas, a partir 
dos direitos de base referidos no n.º 2 do artigo 189.º O calendário 
destes alinhamentos é o mesmo que o fixado no artigo 197.º  
 
2 - a) No que diz respeito aos produtos enumerados no anexo II do 
Tratado, as taxas preferenciais previstas ou calculadas serão 
progressivamente aplicadas aos direitos efectivamente cobrados pela 
República Portuguesa em relação aos países terceiros, de acordo com 
as regras gerais referidas na alínea b) ou com as regras especiais 
referidas nos artigos 289.º e 295.º  
 
b) A República Portuguesa aplicará, a partir de 1 de Março de 1986, 
um direito que reduza a diferença entre a taxa do direito de base e a 
taxa do direito preferencial, de acordo com o calendário seguinte:  
 
- em 1 de Março de 1986 a diferença será reduzida a 90,9% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 a diferença será reduzida a 81,8% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 a diferença será reduzida a 72,7% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 a diferença será reduzida a 63,6% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 a diferença será reduzida a 54,5% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 a diferença será reduzida a 45,5% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 a diferença será reduzida a 36,3% da 
diferença inicial;  



 
- em 1 de Janeiro de 1993 a diferença será reduzida a 27,2% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1994 a diferença será reduzida a 18,1% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1995 a diferença será reduzida a 9% da 
diferença inicial. 
 
A República Portuguesa aplicará integralmente as taxas preferenciais 
a partir de 1 de Janeiro de 1996.  
 
c) Em derrogação da alínea b), em relação aos produtos da pesca 
incluídos nas posições 03.01, 03.02, 03.03, 05.15, A, 16.04, 16.05 e 
23.01, B, da Pauta Aduaneira Comum, a República Portuguesa 
aplicará, a partir de 1 de Março de 1986, um direito que reduza a 
diferença entre a taxa do direito de base e a taxa do direito 
preferencial, de acordo com o calendário seguinte:  
 
- em 1 de Março de 1986 a diferença será reduzida para 87,5% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1987 a diferença será reduzida para 75% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1988 a diferença será reduzida para 62,5% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1989 a diferença será reduzida para 50% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1990 a diferença será reduzida para 37,5% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1991 a diferença será reduzida para 25,0% da 
diferença inicial;  
 
- em 1 de Janeiro de 1992 a diferença será reduzida para 12,5% da 
diferença inicial.  
 
A República Portuguesa aplicará integralmente as taxas preferenciais 
a partir de 1 de Janeiro de 1993.  
 

SECÇÃO II 



Acordos das Comunidades com certos países terceiros 
 

Artigo 366.º 
 
1 - A República Portuguesa aplicará, a partir de 1 de Janeiro de 1986, 
as disposições dos acordos referidos no artigo 368.º  
 
As medidas de transição e as adaptações eventuais serão objecto de 
protocolos a concluir com os países co-contratantes, anexos a tais 
acordos.  
 
2 - Essas medidas de transição têm por fim assegurar, após o 
respectivo termo, a aplicação pela Comunidade de um regime comum 
nas suas relações com todos os países terceiros co-contratantes, bem 
como a identidade dos direitos e obrigações dos Estados membros.  
 
3 - Estas medidas de transição aplicáveis aos países enumerados no 
artigo 368.º não implicam, em nenhum sector, a concessão pela 
República Portuguesa a estes países de um tratamento mais 
favorável do que o aplicável à Comunidade, na sua composição 
actual.  
 
Em especial, todos os produtos que sejam objecto de medidas de 
transição, no que diz respeito a restrições quantitativas aplicáveis à 
Comunidade, na sua composição actual, ficam submetidos a tais 
medidas, relativamente a todos os países enumerados no artigo 
368.º, pelo mesmo período, sem prejuízo de eventuais derrogações 
específicas.  
 
4 - Estas medidas de transição aplicáveis aos países enumerados no 
artigo 368.º não implicam a aplicação pela República Portuguesa, 
relativamente a estes países, de um tratamento menos favorável do 
que o aplicado a outros países terceiros. Em especial, não podem ser 
previstas medidas de transição respeitantes a restrições 
quantitativas, relativamente aos países enumerados no artigo 368.º, 
para os produtos isentos de tais restrições aquando da sua 
importação em Portugal, em proveniência de outros países terceiros.  
 

Artigo 367.º 
 
Se os protocolos referidos no n.º 1 do artigo 366.º não estiverem 
concluídos em 1 de Janeiro de 1986 por razões independentes da 
vontade da Comunidade ou da República Portuguesa, a Comunidade 
tomará, após a adesão, as medidas necessárias para sanar essa 
situação.  



 
Em qualquer caso, a República Portuguesa aplicará aos países 
enumerados no artigo 368.º o tratamento da nação mais favorecida a 
partir de 1 de Janeiro de 1986.  
 

Artigo 368.º 
 
1 - Os artigos 366.º e 367.º são aplicáveis: 
 
- aos acordos concluídos com a Argélia, a Áustria, Chipre, o Egipto, a 
Finlândia, a Islândia, Israel, a Jordânia, a Jugoslávia, o Líbano, Malta, 
Marrocos, a Noruega, a Síria, a Suécia, a Suíça, a Tunísia e a Turquia, 
bem como aos outros acordos concluídos com países terceiros e 
relativos exclusivamente às trocas comerciais de produtos do anexo 
II do Tratado CEE;  
 
- ao novo acordo entre a Comunidade e os países de África, das 
Caraíbas e do Pacífico, assinado em 8 de Dezembro de 1984.2 - Os 
regimes resultantes da II Convenção ACP-CEE e do Acordo Relativo 
aos Produtos Submetidos à Competência da Comunidade Europeia do 
Carvão e do Aço, assinados em 31 de Outubro de 1979, não são 
aplicáveis nas relações entre a República Portuguesa e os Estados de 
África, das Caraíbas e do Pacífico.  
 

Artigo 369.º 
 
A República Portuguesa denunciará, com efeitos a partir de 1 de 
Janeiro de 1986, a convenção que institui a Associação Europeia de 
Comércio Livre, assinada em 4 de Janeiro de 1960.  
 

SECÇÃO III 
Têxteis 

 
Artigo 370.º 

 
1 - A partir de 1 de Janeiro de 1986, a República Portuguesa aplicará 
o Convénio de 20 de Dezembro de 1973 Relativo ao Comércio 
Internacional dos Têxteis, bem como os acordos bilaterais concluídos 
pela Comunidade no âmbito desse Convénio ou com outros países 
terceiros. Serão negociados pela Comunidade com os países terceiros 
partes nos acordos protocolos de adaptação desses acordos, a fim de 
prever a limitação voluntária das exportações destinadas a Portugal 
relativamente aos produtos e às origens para os quais existam 
limitações na exportação para a Comunidade.  
 



2 - Se esses protocolos não se encontrarem concluídos em 1 de 
Janeiro de 1986, a Comunidade tomará medidas destinadas a sanar 
essa situação, relativas às adaptações transitórias necessárias para 
assegurar a aplicação dos acordos pela Comunidade.  
 

CAPÍTULO 6 
Disposições financeiras 

 
Artigo 371.º 

 
1 - A Decisão de 21 de Abril de 1970 Relativa à Substituição das 
Contribuições Financeiras dos Estados Membros por Recursos 
Próprios das Comunidades, a seguir denominada «Decisão de 21 de 
Abril de 1970», é aplicada nos termos dos artigos 372.º a 375.º  
 
2 - Qualquer referência à Decisão de 21 de Abril de 1970 feita nos 
artigos do presente capítulo deve entender-se como referindo-se à 
Decisão do Conselho de 7 de Maio de 1985 Relativa ao Sistema de 
Recursos Próprios da Comunidade a partir da entrada em vigor desta 
última decisão.  
 

Artigo 372.º 
 
As receitas denominadas «direitos niveladores agrícolas», referidas 
na alínea a), primeiro parágrafo, do artigo 2.º da Decisão de 21 de 
Abril de 1970, abrangem igualmente as receitas provenientes de 
quaisquer montantes liquidados na importação nas trocas comerciais 
entre Portugal e os outros Estados membros e entre Portugal e os 
outros Estados membros e entre Portugal e países terceiros, nos 
termos dos artigos 233.º a 345.º, do n.º 3 do artigo 210.º e do artigo 
213.º  
 
Todavia, estas receitas só a partir do início da 2.ª etapa abrangem os 
direitos niveladores e outros montantes, referidos no primeiro 
parágrafo, liquidados em relação aos produtos sujeitos a transição 
por etapas, em conformidade com os artigos 309.º a 341.º  
 
Em derrogação do disposto no parágrafo anterior, o Conselho, 
deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão, pode 
decidir antes do final da 1.ª etapa restituir a Portugal, dentro de 
limites e de acordo com regras a definir e por um período que não 
ultrapasse 2 anos, as receitas provenientes dos montantes 
compensatórios «adesão» aplicados por Portugal nas importações de 
cereais provenientes dos outros Estados membros.  
 



Artigo 373.º 
 
As receitas denominadas «direitos aduaneiros», referidas na alínea 
b), primeiro parágrafo, do artigo 2.º da Decisão de 21 de Abril de 
1970, abrangem, até 31 de Dezembro de 1992, os direitos 
aduaneiros calculados como se Portugal aplicasse, a partir da adesão, 
nas trocas comerciais com países terceiros as taxas resultantes da 
pauta aduaneira comum e as taxas reduzidas resultantes de qualquer 
preferência pautal aplicada pela Comunidade. Para os direitos 
aduaneiros relativos às sementes e frutos oleaginosos e produtos 
seus derivados, que são objecto do Regulamento n.º 136/66/CEE, 
bem como para os produtos agrícolas sujeitos a transição por etapas, 
em conformidade com os artigos 309.º a 341.º, aplica-se a mesma 
regra até 31 de Dezembro de 1995.  
 
Todavia, estas receitas não abrangem no decurso da 1.ª etapa os 
direitos aduaneiros que incidem sobre produtos agrícolas importados 
em Portugal e sujeitos ao regime de transição por etapas, em 
conformidade com os artigos 309.º a 341.º  
 
Se forem aplicadas as disposições adoptadas pela Comissão por força 
do n.º 3 do artigo 210.º do presente Acto, e em derrogação do 
disposto no primeiro parágrafo, os direitos aduaneiros 
corresponderão ao montante calculado de acordo com a taxa do 
direito nivelador de compensação fixada por essas disposições 
relativamente aos produtos terceiros que entram no fabrico.  
 
A República Portuguesa procederá mensalmente ao cálculo destes 
direitos aduaneiros com base nas declarações aduaneiras de um 
mesmo mês. A colocação à disposição da Comissão, nas condições 
definidas pelo Regulamento (CEE/Euratom/CECA) n.º 2891/77, 
ocorrerá, relativamente aos direitos aduaneiros assim calculados, em 
função das liquidações efectuadas no decurso do mês em causa.  
 
A partir de 1 de Janeiro de 1993 é integralmente devido o total dos 
direitos aduaneiros estabelecidos. Todavia, no que diz respeito aos 
produtos referidos nos artigos 309.º a 341.º, sujeitos a transição por 
etapas, bem como às sementes e frutos oleaginosos e produtos seus 
derivados, que são objecto do Regulamento n.º 136/66/CEE, o total 
desses direitos é integralmente devido a partir de 1996.  
 

Artigo 374.º 
 
É integralmente devido, a partir de 1 de Janeiro de 1986, o montante 
dos direitos liquidados a título de recursos próprios provenientes do 



imposto sobre o valor acrescentado ou das contribuições financeiras 
com base no produto nacional bruto, em aplicação dos n.os 1 a 5 do 
artigo 4.º da Decisão de 21 de Abril de 1970.  
 
A derrogação referida no alínea 15 do artigo 15.º da VI Directiva n.º 
77/388/CEE do Conselho não afecta o montante dos direitos devidos 
em conformidade com o primeiro parágrafo.  
 
A Comunidade restituirá à República Portuguesa, em conformidade 
com o orçamento geral das Comunidades Europeias, durante o mês 
seguinte àquele em que foi posto à disposição da Comissão, uma 
proporção do montante das entregas feitas a título de recursos 
próprios provenientes do imposto sobre o valor acrescentado ou das 
contribuições financeiras com base no produto nacional bruto, nos 
seguintes termos:  
 
- 87% em 1986; 
 
- 70% em 1987; 
 
- 55% em 1988; 
 
- 40% em 1989; 
 
- 25% em 1990; 
 
- 5% em 1991. 
 
A percentagem desta restituição degressiva não se aplica ao 
montante correspondente à parte que incumbe a Portugal no 
financiamento da dedução prevista pelo n.º 3, alíneas b), c) e d), do 
artigo 3.º da Decisão do Conselho de 7 de Maio de 1985, relativa ao 
sistema de recursos próprios das Comunidades em favor do Reino 
Unido.  
 

Artigo 375.º 
 
A fim de evitar que a República Portuguesa suporte o reembolso dos 
adiantamentos concedidos à Comunidade pelos seus Estados 
membros antes de 1 de Janeiro de 1986, a República Portuguesa 
beneficiará de uma compensação financeira por conta desse 
reembolso.  
 

CAPÍTULO 7 
Outras disposições 



 
Artigo 376.º 

 
Em derrogação do disposto no artigo 60.º do Tratado CECA e das 
respectivas disposições de aplicação, as empresas portuguesas de 
aço podem aplicar nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, 
até 31 de Dezembro de 1992, um preço CIF porto de destino igual a 
um preço de paridade em vigor no território continental da República 
Portuguesa.  
 

Artigo 377.º 
 
A República Portuguesa pode, até 31 de Dezembro de 1992, derrogar 
o disposto no artigo 95.º do Tratado CEE, no que diz respeito ao 
imposto especial sobre o consumo dos tabacos manufacturados 
produzidos nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, nas 
condições definidas no anexo XXXII para aplicação da Directiva 
72/464/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1972.  
 

TÍTULO IV 
Outras disposições 

 
Artigo 378.º 

 
1 - Os actos enumerados na lista constante do anexo XXXII do 
presente Acto aplicam-se, em relação aos novos Estados membros, 
nas condições fixadas nesse anexo.  
 
2 - A pedido, devidamente fundamentado, do Reino de Espanha ou 
da República Portuguesa, o Conselho, deliberando por unanimidade, 
sob proposta da Comissão, pode tomar antes de 1 de Janeiro de 1986 
medidas que impliquem derrogações temporárias de actos das 
instituições das Comunidades adoptados entre 1 de Janeiro de 1985 e 
a data de assinatura do presente Acto.  
 

Artigo 379.º 
 
1 - Até 31 de Dezembro de 1992, em caso de graves dificuldades 
susceptíveis de persistirem num sector de actividade económica, bem 
como de dificuldades que possam determinar grave deterioração de 
uma situação económica regional, qualquer um dos novos Estados 
membros pode pedir que lhe seja autorizado tomar medidas de 
protecção que permitam reequilibrar a situação e adaptar o sector em 
causa à economia do Mercado Comum.  
 



Nas mesmas condições, um Estado membro actual pode pedir que lhe 
seja autorizado tomar medidas de protecção relativamente a um ou 
aos dois novos Estados membros.  
 
Esta disposição é aplicável até 31 de Dezembro de 1995 
relativamente a produtos e sectores para os quais estejam previstas, 
nos termos do presente Acto, medidas derrogatórias transitórias de 
vigência equivalente.  
 
2 - A pedido do Estado interessado, a Comissão, mediante processo 
de urgência, estabelecerá as medidas de protecção que considerar 
necessárias, especificando as condições e modalidade da sua 
aplicação.  
 
Em caso de dificuldades económicas graves e a pedido expresso do 
Estado membro interessado, a Comissão deliberará no prazo de 5 
dias úteis a contar da recepção do pedido, acompanhado dos 
elementos de apreciação respectivos. As medidas assim decididas são 
imediatamente aplicáveis.  
 
Quando no sector da agricultura e da pesca, sem prejuízo do disposto 
nos capítulos 3 dos títulos II e III, o comércio entre a Comunidade, 
na sua composição actual, e qualquer um dos novos Estados 
membros, ou entre estes, cause ou ameace causar perturbações 
sérias no mercado de um Estado membro, a Comissão, a pedido do 
Estado membro interessado, deliberará sobre as medidas de 
protecção que considerar necessárias nas 24 horas seguintes à 
recepção desse pedido. As medidas assim decididas são 
imediatamente aplicáveis e devem ter em conta os interesses de 
todas as partes interessadas, nomeadamente os problemas de 
transporte.  
 
3 - As medidas autorizadas nos termos do n.º 2 podem comportar 
derrogações às normas do Tratado CEE, do Tratado CECA e do 
presente Acto até ao limite e durante os prazos estritamente 
necessários para atingir os fins previstos no n.º 1. Devem escolher-se 
prioritariamente as medidas que impliquem o mínimo de 
perturbações no funcionamento do Mercado Comum.  
 
4 - Em caso de graves dificuldades susceptíveis de persistirem no 
mercado de emprego do Grão-Ducado do Luxemburgo, este Estado 
pode pedir que lhe seja autorizado, nos termos do procedimento 
previsto no primeiro e no segundo parágrafos do n.º 2 e nas 
condições definidas no n.º 3, aplicar temporariamente, até 31 de 
Dezembro de 1995, medidas de protecção, no âmbito das disposições 



nacionais que regulam a mudança de emprego, relativamente a 
trabalhadores nacionais de um dos novos Estados membros 
admitidos, após a data dessa autorização, a imigrar para o Grão-
Ducado a fim de aí exercerem um trabalho assalariado.  
 

Artigo 380.º 
 
1 - Se antes de decorrido o período de aplicação das medidas 
transitórias definidas para cada caso nos termos do presente Acto a 
Comissão, a pedido de um Estado membro ou de qualquer outro 
interessado e de acordo com as regras de procedimento a adoptar 
após a adesão pelo Conselho, deliberando por maioria qualificada, 
sob proposta da Comissão, verificar a existência de práticas de 
dumping entre a Comunidade, na sua composição actual, e os novos 
Estados membros, ou entre os novos Estados membros, dirigirá 
recomendações ao autor ou autores dessas práticas com o objectivo 
de lhes pôr termo.  
 
Se, porém, tais práticas se mantiverem, a Comissão autorizará o 
Estado membro ou os Estados membros lesados a tomarem medidas 
de protecção, de que fixará as condições e modalidades.  
 
2 - Para aplicação do presente artigo aos produtos enumerados no 
anexo II do Tratado CEE a Comissão apreciará todos os factores 
relevantes, nomeadamente o nível de preços a que são efectuadas as 
importações de outras proveniências no mercado em causa, tendo em 
conta as disposições do Tratado CEE relativas à agricultura, 
especialmente as do artigo 39.º  
 
3 - As medidas adoptadas antes da adesão por força do Regulamento 
(CEE) n.º 2176/84 e da Decisão n.º 2177/84/CECA relativamente aos 
novos Estados membros, bem como as adoptadas antes da adesão 
por força da legislação anti-dumping dos novos Estados membros 
relativamente à Comunidade, na sua composição actual, 
permanecemprovisoriamente em vigor e serão objecto de um 
reexame pela Comissão, que decidirá da respectiva alteração ou 
revogação. Esta alteração, ou revogação, é desencadeada, conforme 
o caso, pela Comissão ou pelas autoridades nacionais em causa. Os 
procedimentos iniciados antes da adesão em Espanha, em Portugal 
ou na Comunidade, na sua composição actual, terão continuidade nos 
termos do disposto no n.º 1.  
 

QUINTA PARTE 
Disposições relativas à aplicação do presente Acto 

 



TÍTULO I 
Instalação das instituições 

 
Artigo 381.º 

 
A Assembleia reunir-se-á no prazo máximo de um mês após a 
adesão. A Assembleia introduzirá no seu regulamento interno as 
adaptações necessárias em consequência da adesão.  
 

Artigo 382.º 
 
O Conselho introduzirá no seu regulamento interno as adaptações 
necessárias em consequência da adesão.  
 

Artigo 383.º 
 
1 - A partir da adesão serão nomeados 3 novos membros para a 
Comissão e designado um 6.º vice-presidente de entre os membros 
da Comissão alargada. O período de exercício de funções dos 
membros nomeados cessa ao mesmo tempo que o dos membros em 
funções à data da adesão.  
 
O período de exercício de funções do 6.º vice-presidente designado 
cessa na mesma data que o dos 5 outros vice-presidentes.  
 
2 - Antes de 31 de Dezembro de 1986, o Conselho examinará pela 
primeira vez se cabe aplicar o quarto parágrafo do artigo 14.º do 
tratado que institui um conselho único e uma comissão única das 
Comunidades Europeias.  
 
3 - A Comissão introduzirá no seu regulamento interno as adaptações 
necessárias em consequência da adesão.  
 

Artigo 384.º 
 
1 - A partir da adesão serão nomeados 2 novos juízes para o Tribunal 
de Justiça.  
 
2 - O período de exercício de funções de um dos juízes nomeados nos 
termos do n.º 1 cessa em 6 de Outubro de 1988. Este juiz é 
designado por sorteio. O período de exercício de funções do outro juiz 
cessa em 6 de Outubro de 1991.  
 
3 - A partir da adesão será nomeado um 6.º advogado-geral, cujas 
funções cessam em 6 de Outubro de 1988.  



 
4 - O Tribunal introduzirá no seu regulamento processual as 
adaptações necessárias em consequência da adesão. O regulamento 
processual assim adaptado será submetido à aprovação, por 
unanimidade, do Conselho.  
 
5 - Para julgamento das causas pendentes no Tribunal em 1 de 
Janeiro de 1986 relativamente às quais tenha sido iniciada a fase oral 
antes dessa data o Tribunal, em sessão plenária, ou as secções 
reunirão com a composição que tinham antes da adesão e aplicarão o 
regulamento processual tal como se encontrava em vigor em 31 de 
Dezembro de 1985.  
 

Artigo 385.º 
 
A partir da adesão serão nomeados 2 novos membros para o Tribunal 
de Contas. O período de exercício de funções dos membros assim 
nomeados cessa em 17 de Outubro de 1987.  
 

Artigo 386.º 
 
A partir da adesão serão nomeados para o Comité Económico e Social 
33 novos membros, representativos dos diferentes sectores da vida 
económica e social dos novos Estados membros. O período de 
exercício de funções desses membros cessa ao mesmo tempo que o 
dos membros em funções à data da adesão.  
 

Artigo 387.º 
 
A partir da adesão serão nomeados novos membros para o Comité 
Consultivo da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. O período 
de exercício de funções desses membros cessa ao mesmo tempo que 
o dos membros em funções à data da adesão.  
 

Artigo 388.º 
 
A partir da adesão serão nomeados 5 novos membros para o Comité 
Científico e Técnico. O período de exercício de funções desses 
membros cessa ao mesmo tempo que o dos membros em funções à 
data da adesão.  
 

Artigo 389.º 
 
A partir da adesão serão nomeados para o Comité Monetário os 
novos membros representativos dos novos Estados membros. O 



período de exercício de funções desses membros cessa ao mesmo 
tempo que o dos membros em funções à data da adesão.  
 

Artigo 390.º 
 
As adaptações dos estatutos e regulamentos internos dos comités 
instituídos pelos tratados originários, necessárias em consequência da 
adesão, serão efectuadas, logo que possível, após a adesão.  
 

Artigo 391.º 
 
1 - Em relação aos comités enumerados no anexo XXXIII, o período 
de exercício de funções dos novos membros cessa ao mesmo tempo 
que o dos membros em funções à data da adesão.  
 
2 - Os comités enumerados no anexo XXXIV serão integralmente 
substituídos aquando da adesão.  
 

TÍTULO II 
Aplicabilidade dos actos das instituições 

 
Artigo 392.º 

 
A partir da adesão, os novos Estados membros são considerados 
como sendo destinatários e como tendo sido notificados das 
directivas e decisões, na acepção do artigo 189.º do Tratado CEE e do 
artigo 161.º do Tratado CEEA, bem como das recomendações e 
decisões, na acepção do artigo 14.º do Tratado CECA, desde que 
essas directivas, recomendações e decisões tenham sido notificadas a 
todos os Estados membros actuais.  
 

Artigo 393.º 
 
A aplicação em cada um dos novos Estados membros dos actos 
enumerados na lista constante do anexo XXXV do presente Acto é 
diferida até às datas previstas nessa lista.  
 

Artigo 394.º 
 
1 - São diferidas até 1 de Março de 1986: 
 
a) A aplicação aos novos Estados membros da regulamentação 
comunitária estabelecida para a produção e comércio de produtos 
agrícolas e para as trocas comerciais de certas mercadorias 



resultantes da transformação de produtos agrícolas que estão 
sujeitas a um regime especial;  
 
b) A aplicação à Comunidade, na sua composição actual, das 
alterações introduzidas nessa regulamentação pelo presente Acto, 
incluindo as que resultam do artigo 396.º  
 
2 - O n.º 1 não se aplica às adaptações dos actos das instituições da 
Comunidade relativos à política agrícola comum, as quais serão 
efectuadas nos termos do artigo 396.º do presente Acto, tendo em 
vista determinar o número que expressará, após a adesão, a maioria 
qualificada no âmbito do procedimento dos comités de gestão ou 
outros comités semelhantes instituídos no domínio da agricultura.  
 
3 - Até 28 de Fevereiro de 1986, o regime aplicável às trocas 
comerciais entre um dos novos Estados membros, por um lado, e a 
Comunidade, na sua composição actual, o outro Estado membro ou 
os países terceiros, por outro, é o aplicado antes da adesão.  
 

Artigo 395.º 
 
Os novos Estados membros porão em vigor as medidas necessárias 
para darem cumprimento, a partir da adesão, ao disposto nas 
directivas e decisões, na acepção do artigo 189.º do Tratado CEE e do 
artigo 161.º do Tratado CEEA, bem como nas recomendações e 
decisões, na acepção do artigo 14.º do Tratado CECA, a menos que 
seja fixado um prazo na lista constante do anexo XXXVI ou noutras 
disposições do presente Acto.  
 

Artigo 396.º 
 
1 - Entram em vigor a partir da adesão as adaptações dos actos das 
instituições das Comunidades não contidas no presente Acto ou nos 
seus anexos efectuadas pelas instituições antes da adesão segundo o 
processo previsto no n.º 2 para tornar tais actos compatíveis com as 
disposições do presente Acto, nomeadamente com as da sua quarta 
parte.  
 
2 - O Conselho, deliberando por maioria qualificada, sob proposta da 
Comissão, ou a Comissão, conforme os actos iniciais tenham sido 
adoptados por uma ou outra destas instituições, estabelecerão os 
textos necessários para o efeito.  
 

Artigo 397.º 
 



Os textos dos actos das instituições das Comunidades adoptados 
antes da adesão e que tenham sido estabelecidos pelo Conselho ou 
pela Comissão em língua espanhola e em língua portuguesa fazem fé, 
a partir da adesão, nas mesmas condições que os textos redigidos 
nas 7 línguas actuais. Esses textos serão publicados no Jornal Oficial 
das Comunidades Europeias nos casos em que os textos nas línguas 
actuais tenham sido objecto de tal publicação.  
 

Artigo 398.º 
 
Os acordos, decisões e práticas concertadas existentes à data da 
adesão que, em consequência da adesão, fiquem abrangidos pelo 
disposto no artigo 65.º do Tratado CECA devem ser notificados à 
Comissão no prazo máximo de 3 meses após a adesão. Apenas os 
acordos e decisões notificados se mantêm provisoriamente em vigor 
até que a Comissão tenha tomado uma decisão.  
 

Artigo 399.º 
 
As disposições legislativas, regulamentares e administrativas 
destinadas a assegurar no território dos novos Estados membros a 
protecção sanitária das populações e dos trabalhadores contra os 
perigos resultantes das radiações ionisantes serão, nos termos do 
artigo 33.º do Tratado CEEA, comunicadas por esses Estados à 
Comissão no prazo de 3 meses a contar da adesão.  
 

TÍTULO III 
Disposições finais 

 
Artigo 400.º 

 
Os anexos I a XXXVI e os Protocolos n.os 1 a 25 anexos ao presente 
Acto fazem dele parte integrante.  
 

Artigo 401.º 
 
O Governo da República Francesa remeterá aos Governos do Reino de 
Espanha e da República Portuguesa uma cópia autenticada do tratado 
que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e dos 
tratados que o alteraram.  
 

Artigo 402.º 
 
O Governo da República Italiana remeterá aos Governos do Reino de 
Espanha e da República Portuguesa, nas línguas alemã, 



dinamarquesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana e 
neerlandesa, uma cópia autenticada do tratado que institui a 
Comunidade Económica Europeia, do tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica e dos tratados que os 
alteraram ou completaram, incluindo os tratados relativos à adesão à 
Comunidade Económica Europeia e à Comunidade Europeia da 
Energia Atómica, respectivamente, do Reino da Dinamarca, da 
Irlanda e do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte e da 
República Helénica.  
 
Os textos destes tratados, redigidos em língua espanhola e em língua 
portuguesa, serão anexados ao presente acto. Estes textos fazem fé 
nas mesmas condições que os textos dos tratados referidos no 
primeiro parágrafo e redigidos nas línguas actuais.  
 

Artigo 403.º 
 
Uma cópia autenticada dos acordos internacionais depositados nos 
arquivos do Secretariado-Geral do Conselho das Comunidades 
Europeias será remetida aos governos dos novos Estados membros 
pelo Secretário-Geral.  


