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REGULAMENTO (CEE) N? 215/87 DA COMISSÃO
de 26 de Janeiro de 1987

que fixa os direitos niveladores à importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e
às sêmolas de trigo ou de centeio
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último
parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,

n ? 1676/85,

— em relação às outras moedas, uma taxa de conversão
baseada na média aritmética das taxas de câmbio de

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma
organização comum dos mercados no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1579/86 (2), e, nomeadamente, o n? 5 do seu
artigo 13 ?,

cada uma destas moedas, verificada durante um

período determinado, relativamente às moedas da
Comunidade referidas no travessão anterior, e o coefi
ciente acima referido,

sendo estas cotações as verificadas em 23 de Janeiro de
1987 ;

Considerando que o coeficiente acima referido corrige
todos os elementos de cálculo dos direitos niveladores,

incluindo os coeficientes de equivalência ;
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1676/85 do
Conselho, de 11 de Junho de 1985, relativo ao valor da

unidade de conta e às taxas de câmbio a aplicar no âmbito
da política agrícola comum (3), e, nomeadamente, o seu
artigo 3?,

Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CEE) n? 135/87 aos preços de oferta e às
cotações desse dia, de que a Comissão tem conhecimento,
implica a alteração dos direitos niveladores actualmente
em vigor em conformidade com o anexo do presente
regulamento,

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,
Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação dos cereais, das farinhas de trigo e de centeio
e das sêmolas de trigo foram fixados pelo Regulamento
(CEE) n? 135/87 da Comissão (4), e pelos regulamentos
posteriores que o alteraram ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Considerando que, a fim de permitir o funcionamento
normal do regime dos direitos niveladores, é conveniente
tomar em consideração para o cálculo destes últimos :

Os direitos niveladores a cobrar à importação dos
produtos referidos nas alíneas a), b) e c) do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 2727/75 são fixados no anexo.

— para as moedas cuja patidade se mantém dentro de
um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 % ,
Artigo 2?
(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
139 de 24. 5. 1986, p. 29 .
164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
17 de 20 . 1 . 1987, p. 1 .

O presente regulamento entra em vigor em 27 de Janeiro
de 1987.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 26 de Janeiro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 26 de Janeiro de 1987, que fixa os direitos niveladores à

importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e sêmolas de trigo ou de centeio
(em ECUs/t)

N? da pauta
aduaneira

Direitos niveladores

Designação das mercadorias

comum

10.01 B I

10.01 B II

Portugal

Trigo mole e mistura de trigo e
centeio (méteil)
Trigo duro

3,65
37,10
33,36
31,61
90,74

10.02
10.03
10.04
10.05 B

Centeio
Cevada
Aveia

10.07 A

Trigo mourisco
Milho painço
Sorgo, que não seja o sorgo híbrido

24,90
31,61

destinado a sementeira
Triticale
Outros cereais

17,35

10.07 D I
10.07 D II
11.01 A

197,06

252,19 OO
1 73,24 0
186,67
156,30

Milho, que não seja o milho híbrido
destinado a sementeira

10.07 B
10.07 C II

Países terceiros

Farinhas de trigo ou de mistura de
trigo e centeio (méteil)

11.01 B

Farinhas de centeio

1 1 .02 A I a)
1 1 .02 A I b)

Sêmolas de trigo duro
Sêmolas de trigo mole

178,57 (2)(3)(8)
24,90

141,01 0

31,61

180,12 (4)(8)
0
62,39 0

19,73
61,32
71,00
19,53

291,44
257,15
404,39
312,98

0

(') Em relação ao trigo duro, originário de Marrocos e transportado directamente deste pais para a Comunidade, o
direito nivelador é diminuído de 0,60 ECUs por tonelada.
(*) Em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE) n? 486/85, os direitos niveladores não são aplicados aos

produtos originários dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico ou dos países e territórios ultramarinos e
importados nos departamentos franceses ultramarinos.

(3) Em relação ao milho originário dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico ou dos países e territórios ultra
marinos, o direito nivelador à importação na Comunidade é diminuído de 1,81 ECUs por tonelada.

(*) Em relação ao milho painço e ao sorgo originário dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico ou dos países
e territórios ultramarinos, o direito nivelador à importação na Comunidade é diminuído de 50 % .
(*) Em relação ao trigo duro e ao alpista produzidos na Turquia e directamente transportados deste país para a
Comunidade, o direito nivelador é diminuído de 0,60 ECUs por tonelada.
0 O direito nivelador cobrado à importação de centeio produzido na Turquia e directamente transportado deste
país para a Comunidade é definido pelos Regulamentos (CEE) n? 1180/77 do Conselho e (CEE) n? 2622/71 da
Comissão.

Ç) Aquando da importação do produto da subposição 10.07 D I (triticale), é cobrado o direito nivelador aplicável ao
centeio.

(*) O direito nivelador referido no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 2913/86 do Conselho é fixado através de
concurso, em conformidade com o Regulamento (CEE) n? 3140/86 da Comissão.
»
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REGULAMENTO (CEE) N? 216/87 DA COMISSÃO
de 26 de Janeiro de 1987

que fixa os prémios que acrescem aos direitos niveladores à importação em
relação aos cereais, à farinha e ao malte
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

cada uma destas moedas, verificada durante um

período determinado, relativamente às moedas da

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

Comunidade referidas no travessão anterior, e o coefi
ciente acima referido,

Económica Europeia,

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,

sendo estas cotações as verificadas em 23 de Janeiro de

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma
organização comum dos mercados no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1579/86 (2), e, nomeadamente, o n? 6 do seu

Considerando que, em função dos preços CIF e dos
preços CIF de compra a prazo, de hoje, os prémios que

1987 ;

acrescem aos direitos niveladores devem ser alterados nos

termos dos anexos do presente regulamento,

artigo 15?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1676/85 do
Conselho, de 11 de Junho de 1985, relativo ao valor da
unidade de conta e às taxas de câmbio a aplicar no âmbito
da política agrícola comum (3) e, nomeadamente, o seu

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

artigo 3?,

Artigo 1 ?

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,
Considerando que os prémios que acrescem aos direitos
niveladores em relação aos cerais e ao malte foram fixados

pelo Regulamento (CEE) n? 2011 /86 da Comissão (4),
modificado pelos regulamentos seguintes ;

Considerando que a fim de permitir o funcionamento
normal do regime dos direitos niveladores, é conveniente
tomar em consideração para o cálculo destes últimos ;

— para as moedas cuja paridade se mantém dentro de
um desvio instantâneo máxima a pronto de 2,25 % ,

1 . Os prémios que acrescem aos direitos niveladores
fixados previamente em relação às importações de cereais
e de malte em proveniência de Portugal referidos no
artigo 15? do Regulamento (CEE) n? 2727/75 são fixados
em

zero .

2. Os prémios que acrescem aos direitos niveladores
fixados previamente em relação às importações de cereais
e de malte, em proveniência de países terceiros, referidos
no artigo 15? do Regulamento (CEE) n? 2727/75 são
fixados no anexo.

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

corrigida pelo coeficiente previsto no n ? 1 , último
parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)

Artigo 2?

n? 1676/ 85,

— em relação às outras moedas, uma taxa de conversão
baseada na média aritmética das taxas de câmbio de

O presente regulamento entra em vigor em 27 de Janeiro
de 1987.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Janeiro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

281
139
164
173

de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
24. 5. 1986, p. 29.
24. 6. 1985, p. 1 .
1 . 7. 1986, p. 4.
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ANEXO

ao regulamento da Comissão, de 26 de Janeiro de 1987, que íixa os prémios que acrescem
aos direitos niveladores à importação em relação aos cereais, à farinha e ao malte em
proveniência de países terceiros
A. Cereais e farinhas
(em ECUs/t)

N? da pauta

Corrente

1 ? período

2? período

3? período

1

2

3

4

Designação das mercadorias

aduaneira
comum

Trigo mole e mistura de trigo e centeio (méteil)
Trigo duro

0

0

0

0

10.01 B II

0

0

0

0

10.02

Centeio

0

0

0

10.03

Cevada

0

10.04

Aveia

0

10.05 B

Milho, que não seja o milho híbrido destinado a semen

10.01 B I

10.07 A
10.07 B
10.07 C II

4,04

0

4,04

0

0

4,04
0

teira

0

0

0

0

Trigo mourisco
Milho painço
Sorgo, que não seja o sorgo híbrido destinado a semen

0

94,16

94,16

94,16

0

5,59

5,59

5,59

teira

0

0

0

0

10.07 D

Outros cereais

0

0

0

0

.

11.01 A

Farinhas de trigo ou de mistura de trigo e centeio (méteil)

0

0

0

0

B. Malte

(em ECUs/t)

N? da pauta

Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

1

2

3

4

5

Designação das mercadorias

aduaneira
comum

1 1 .07 A I a)
11.07 A Ib)

Malte de trigo, não torrado, sob a forma de farinha
Malte de trigo, não torrado, não apresentado sob a

0

0

0

0

0

forma de farinha

0

0

0

0

0

11.07 A II a)

Malte, que não seja de trigo, não torrado, apresen
0

7,19

7,19

7,19

7,19

sentado sob a forma de farinha

0
0

5,37
6,26

5,37
6,26

5,37

Malte torrado

5,37
6,26

tado sob a forma de farinha

11.07 A II b)
11.07 B

Malte, que não seja de trigo, não torrado, não apre
6,26
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REGULAMENTO (CEE) N? 217/87 DA COMISSÃO
de 26 de Janeiro de 1987
que altera o Regulamento (CEE) n? 2632/86 e eleva a 75 000 toneladas o concurso
permanente para a exportação de centeio armazenado pelo organismo de
intervenção dinamarquês
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,

Tendo em conta ' o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, relativo à organiza
ção comum de mercados no sector dos cereais ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1579/86 (2), e, nomeadamente, o n? 5 do seu artigo 7?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1836/82 da
Comissão, de 7 de Julho de 1982, que fixa os processos e
as condições de venda dos cereais detidos pelos orga
nismos de intervenção (3), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3826/85 (4),

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2632/86 da
Comissão (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3820/86 (*), abriu um concurso
permanente para a exportação de 50 000 toneladas de
centeio armazenadas pelo organismo de intervenção dina
marquês ; que, pela sua comunicação de 19 de Janeiro de

modificações na lista das regiões e das quantidades em
stock ; que é conveniente, por isso, nomeadamente, alterar
o Anexo I do Regulamento (CEE) n? 2632/86 ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão dos Cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 2632/86 é substi
tuído pelo texto seguinte :
« Artigo 2?
1 . O concurso refere-se a uma quantidade máxima
de 75 000 toneladas de centeio a exportar para todos
os países terceiros.
2. As regiões onde estão armazenadas as 75 000
toneladas de centeio são indicadas no Anexo I. »

1987, a Dinamarca informou a Comissão da intenção do

seu organismo de intervenção de proceder a um aumento
de 25 000 toneladas da quantidade posta em concurso
com vista à exportação ; que é conveniente elevar a 75 000
toneladas a quantidade global posta em concurso perma
nente para a exportação de centeio armazenado pelo orga

nismo de intervenção dinamarquês ;
Considerando que, tendo em conta o aumento das quanti
dades postas em concurso, tornou-se necessário fazer

Artigo 2?
O Anexo I do Regulamento (CEE) n? 2632/86 é substi
tuído pelo anexo do presente regulamento.

Artigo 3 ?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Janeiro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(')
(2)
(3)
(4)
0

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

281
139
202
371
237

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
24. 5. 1986, p. 29.
9. 7. 1982, p. 23 .
31 . 12. 1985, p. 1 .
23. 8 . 1986, p. 15.

I6) JO n? L 355 de 16. 12. 1986, p. 27.
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ANEXO

* ANEXO I

(Em toneladas)
Local de armazenagem

Jylland
Sjaelland
Fyn

Quantidades
45 000
5 000
25 000 »
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REGULAMENTO (CEE) N? 218/87 DA COMISSÃO
de 26 de Janeiro de 1987

que fixa os contingentes de produtos do sector da carne de bovino provenientes

de países terceiros aplicáveis, em 1987, na importação em Espanha
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 491 /86 do
Conselho, de 25 de Fevereiro de 1986, que determina as
modalidades das restrições quantitativas à importação em
Espanha de certos produtos agrícolas provenientes de
países terceiros ('), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo
primeiro e o seu artigo 3?,
Considerando que o artigo 77? do Acto de Adesão prevê
que a Espanha pode aplicar, até 31 de Dezembro de 1995,
restrições quantitativas à importação em proveniência dos

países terceiros ; que tais restrições dizem respeito aos
produtos submetidos ao mecanismo complementar apli
cável às trocas comerciais no sector da carne de bovino ;

que os contingentes iniciais, em volume, para cada
produto ou grupo de produtos do sector da carne de
bovino, bem como as normas de execução do regime de
restrições quantitativas, aplicáveis neste sector, foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1870/86 da Comis
são (2) ;

Considerando que é necessário fixar os contingentes apli
cáveis em 1987 ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão da Carne de Bovino,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
1 . Os contingentes dos produtos do sector da carne de bovino referidos no Anexo III do
Regulamento (CEE) n? 491 /86, provenientes de países terceiros aplicáveis, em 1987, na importa
ção em Espanha, são fixados como segue :
N? da pauta

Designação das mercadorias

aduaneira comum

01.02 A ex II

Contingente 1987

Animais vivos da espécie bovina com exclusão
dos reprodutores de raça pura e dos animais para
touradas

330 cabeças

02.01 A II a)

Carnes da espécie bovina, frescas ou refrigeradas

500 toneladas

02.01 A II b)

Carnes de espécie bovina congeladas

peso carcaça
1 500 toneladas

02.01 Bllb)

Miudezas da espécie bovina

peso carcaça
2 950 toneladas
peso carcaça

2. O disposto no n? 3 do artigo 1 ?, bem como nos artigos 2° e 3 ?, do Regulamento (CEE)
n? 1870/86 permanecem aplicáveis.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte ao da sua publicação no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 26 de Janeiro de 1986.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(») JO n? L 54 de 1 . 3. 1986, p. 25.

(2) JO n? L 162 de 1 . 8 . 1986, p. 16.
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REGULAMENTO (CEE) N? 219/87 DA COMISSÃO
de 26 de Janeiro de 1987
que altera o Regulamento (CEE) n? 1634/86 que establece as regras de execução

do mecanismo complementar aplicável às trocas comerciais para o azeite e os
bagaços importados em Portugal e que fixa o limite indicativo de importação
em Portugal no decurso de 1987 para o azeite e os bagaços
Considerando que e conveniente fixar os limites máximos

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 569/86 do
Conselho, de 25 de Fevereiro de 1986, que estabelece as
regras gerais de aplicação do mecanismo complementar
aplicável às trocas comerciais ('), e, nomeadamente, o n? 1
do seu artigo 7?,
Considerando que o artigo 249? do Acto de Adesão
estatui que o azeite e os bagaços ficam submetidos ao
mecanismo complementar aplicável às trocas comerciais
(MCT) ; que o artigo 251 ? do referido Acto estatui que, em

princípio, é estabelecido um balanço no início de cada
campanha de comercialização em função de previsões de
produção e de consumo de azeite e dos bagaços em Portu
gal ; que, todavia, no que diz respeito aos bagaços, é
conveniente que se refira ao ano civil ; que os limites
máximos

indicativos

fixados

são

baseados

sobre

os

indicativos para o ano de 1987 no caso dos bagaços e para
a campanha de 1986/ 1987 no caso do azeite ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão das Matérias Gordas,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
No n ? 2 do artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 1634/86,
os n?s 50 e 30 são substituídos pelos n?s 5 e 3 .

Artigo 2?
1 . O limite máximo indicativo de importação em
Portugal de azeite da subposição 15.07 A da pauta adua
neira comum, proveniente dos outros Estados-membros
da Comunidade, é fixado, para o período compreendido
entre 1 de Novembro de 1986 e 31 de Outubro de 1987,
em 3 750 toneladas.

balanços assim estabelecidos ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1634/86 da
Comissão (2), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3507/86 (3), fixou as regras de
execução do mecanismo complementar aplicável às trocas
comerciais de azeite e bagaços importados em Portugal,
bem como os limites máximos indicativos em Portugal

para o período compreendido entre 1 de Março e 31 de
Dezembro de 1986 ;

Considerando que é conveniente reduzir o montante das
garantias previstas aquando da emissão dos certificados de
importação MCT ;

2. O limite máximo indicativo de importação em
Portugal de bagaços da subposição 23.04 B da pauta adua
neira comum, provenientes dos outros Estados-membros,

é fixado, para o ano de 1987, em 27 000 toneladas.
Artigo 3 ?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

O artigo 2? produz efeitos a partir de 1 de Novembro de
1986 .

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Janeiro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(■) JO n? L 55 de 1 . 3. 1986, p. 106.
(2) JO n? L 144 de 29 . 5. 1986, p. 20.

h) JO n? L 324 de 19. 11 . 1986, p. 8.
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REGULAMENTO (CEE) N? 220/87 DA COMISSÃO
de 26 de Janeiro de 1987
que altera o Regulamento (CEE) n? 2672/86, que estabelece as regras de aplicação
do artigo 39? do Regulamento (CEE) n? 337/79 do Conselho, para a campanha
vitícola de 1986/ 1987

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 337/79 do
Conselho, de 5 de Fevereiro de 1979, que estabelece a

organização comum do mercado vitivinícola ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 3805/85 (2), e, nomeadamente, o n? 8 do seu artigo 39?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2672/86 da
Comissão (3), alterado pelo Regulamento (CEE)

n? 3181 /86 (4), prevê no n? 2, segundo parágrafo, do seu
artigo 5? que o princípio de pagamento do preço de
compra dos produtos pelo destilador ao produtor pode ser
feito mediante factura a estabelecer para os produtos em
causa ; que, por razões de ordem administrativa, é neces
sário prever uma data limite para o estabelecimento dessa
factura ;

Considerando que o n? 3 do artigo 8 ? do referido regula
mento exige, para o pagamento de ajuda ao destilador, a
prova de que este efectuou o princípio de pagamento ;
que é necessário precisar que esta exigência é indepen
dente das condições de pagamento do princípio de paga
mento ;

Considerando que, para que a caução constituída pelo
destilador para a obtenção do adiantamento sobre a ajuda
seja liberada, se exige a apresentação dentro de determi
nado prazo da prova do princípio de pagamento previsto
no n? 5 do artigo 8 ? do Regulamento (CEE) n? 2672/86 ;
que é necessário prever, igualmente, uma data limite para
a apresentação dessa prova quando o princípio de paga
mento é valizado mediante factura ;

Considerando ainda que é importante que a Comissão

1 . O n? 2, segundo paragrafo, do artigo 5? passa a ter a
seguinte redacção :

« Todavia, o produtor e o destilador podem acordar em
que o princípio de pagamento seja efectuado após a
entrega dos produtos e o mais tardar um mês após ' a
apresentação da factura a estabelecer para os produtos
em causa antes de 1 de Setembro de 1987.»

2. O n? 3, primeiro travessão do primeiro parágrafo, do
artigo 8 ? passa a ter a seguinte redacção :

« — forneça a prova de que efectuou o princípio de
pagamento referido no n? 2 do artigo 5? »
3 . O n? 5, primeiro parágrafo, do artigo 8 ?, passa a ter a
seguinte redacção :
« No caso referido no n ? 3, segundo travessão, o desti
lador deve fornecer ao organismo de intervenção :
— o mais tardar quatro meses após a entrada na desti
laria dos subprodutos da vinificação, a prova de que
efectuou o princípio de pagamento referido no
n? 2, primeiro parágrafo, do artigo 5?,
ou

— o mais tardar em 31 de Dezembro de 1987, a prova
de que efectuou o princípio de pagamento referido
no n? 2, segundo parágrafo, do artigo 5?

A prova de que pagou o saldo referido no n? 2, terceiro
parágrafo, do artigo 5?, é fornecida ao organismo de
intervenção o mais tardar em 31 de Dezembro de
1987. »

conheça o volume das borras destiladas ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão dos Vinhos,

4. O n? 1 , primeiro travessão, do artigo 14?, passa a ter a
seguinte redacção :
« — as quantidades de vinho, de borras e de vinho
aguardentado destiladas, ».

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 2?

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n? 2672/86 é alterado do seguinte
modo :

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

(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

54 de 5. 3.
367 de 31 .
244 de 29.
297 de 21 .

1979, p. 1 .
12. 1985, p. 39.
8 . 1986, p. 8 .
10. 1986, p. 6.

O presente regulamento produz efeitos a partir de 1 de
Setembro de 1986 .

N? L 24/ 10

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 26 de Janeiro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente
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REGULAMENTO (CEE) N? 221/87 DA COMISSÃO
de 26 de Janeiro de 1987
que fixa os direitos niveladores à importação em relação ao açúcar branco e ao
açúcar em bruto
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,

de que a Comissão tem conhecimento, implica a alteração
dos direitos niveladores actualmente em vigor em confor
midade com o anexo do presente regulamento,

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercados no sector do açúcar ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento

Artigo 1 ?

(CEE) n? 3666/86 (2), e, nomeadamente, o n? 8 do seu
artigo 16?,

Os direitos niveladores à importação referidos no n? 1 do
artigo 16? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 são, em

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação de açúcar branco e de açúcar em bruto foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 2051 /86 da Comissão
(3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regula

branco, fixados no anexo.

relação ao açúcar em bruto da qualidade-tipo e ao açúcar

Artigo 2?

mento (CEE) n? 21 1 /87 (4) ;
Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CEE) n? 2051 /86 aos dados

O presente regulamento entra em vigor em 27 de Janeiro
de 1987.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Janeiro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(')
0
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

nr
n?
n?
n?

L
L
L
L

177 de 1 .
339 de 2.
173 de 1 .
22 de 24.

7. 1981 , p. 4.
12. 1986, p. 10.
7. 1986, p. 91 .
1 . 1987, p. 31 .
ANEXO

do regulamento da Comissão, de 26 de Janeiro 1987, que fixa os direitos niveladores
à importação em relação ao açúcar branco e ao açúcar em bruto
(ECUs/100 kg)
N? da pauta
aduaneira

Designação das mercadorias

comum

17.01

Montante
do direito
nivelador

Açúcar de beterraba ou de cana, no estado sólido :

A. Açúcar branco, açúcar aromatizado ou corado

50,00

B. Açúcar em bruto

41,91 0

(') O presente regulamento é aplicável ao açúcar em bruto de um rendimento de 92 % . Se o rendimento do açúcar
em bruto exportado se afastar de 92 % , o montante do direito nivelador aplicável será calculado em conformi
dade com as disposições do artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 837/68 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 222/87 DA COMISSÃO
de 26 de Janeiro de 1987

que altera o montante de base do direito nivelador à importação para os xaropes
e alguns outros produtos do sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

a Comissão tem conhecimento leva a alterar o montante

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,

de base do direito nivelador para os xaropes e alguns
outros produtos do sector do açúcar actualmente em vigor
em conformidade com o regulamento,

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga

nização comum dos mercados no sector do açúcar (\), com

Artigo 1 ?

a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 934/86 (2) e, nomeadamente, o n? 8 do seu artigo

Os montantes de base do direito nivelador aplicável na
importação dos produtos referidos no n? 1 , alínea d), do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 , fixado no
anexo do Regulamento (CEE) n? 4075/86 alterado, são

16 ?,

Considerando que os direitos niveladores à importação
para os xaropes e alguns outros produtos do sector do
açúcar foram fixados pelo Regulamento (CEE) n? 4075/86
da Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 77/87 (4) ;
Considerando que a aplicação das modalidades estabele
cidas no Regulamento (CEE) n? 4075/86 aos dados de que

modificados de acordo com os montantes referidos no

anexo do presente regulamento.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 27 de Janeiro
de 1987.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Janeiro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(>) JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
O JO n? L 87 de 2. 4. 1986, p. 1 .
(3) JO n? L 371 de 31 . 12. 1986, p. 31 .
O JO n? L 11 de 13 . 1 . 1987, p. 29 .

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

27. 1 . 87

N® L 24/ 13

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 26 de Janeiro de 1987, que altera o montante de base do

direito nivelador à importação para os xaropes e alguns outros produtos do sector do
açúcar
(em ECUs)
Montante de base

N? da pauta
Designação das mercadorias

aduaneira

Montante do direito

em sacarose e

nivelador para 100 kg

para 100 kg líquidos
do produto em causa

comum

17.02

para 1 % de teor

de matéria seca

Outros açúcares no estado sólido ; xaropes de açúcar, sem adição
de aromatizantes ou de corantes ; sucedâneos do mel, mesmo
misturados com mel natural ; açúcar e melaço, caramelizados :

C. Açúcar e xarope de ácer

0,5000

—

D. Outros açúcares e xaropes (com exclusão da lactose, da glicose
e da maltodextrina) :
I. Isoglicose
ex II. não especificados
E. Sucedâneos do mel, mesmo misturados com mel natural

60,77
0,5000

0,5000

—

F. I. Açúcares e melaços caramelizados contendo, em peso, no
estado seco, 50 % ou mais de sacarose
21.07

0,5000

—

I

Preparados alimentares não especificados nem compreendidos
noutras posições :

F. Xaropes de açúcar, aromatizados ou adicionados de corantes :
III. Xaropes de isoglicose, aromatizados ou adicionados de
60,77

corantes

IV. Outros

0,5000
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REGULAMENTO (CEE) N? 223/87 DA COMISSÃO
de 26 de Janeiro de 1987

que altera as restituições à exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal
qual
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a
Organização Comum dos Mercados no sector do açúcar ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3666/86 (2) e, nomeadamente, o n? 4, segundo
parágrafo, do seu artigo 19?,

Considerando que as restituições aplicáveis à exportação
para o açúcar branco e para o açúcar em bruto foram
fixadas pelo Regulamento (CEE) n? 157/87 da

a Comissão tem conhecimento conduz a alteração das

restituições à exportação, actualmente em vigor, em
conformidade com o anexo do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

As restituições à exportação dos produtos referidos na
alínea a) do n? 1 do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n?
1785/81 , tal qual e não desnaturados, fixadas no anexo do
Regulamento (CEE) n? 157/87 são modificadas de acordo
com os montantes referidos no anexo.

Artigo 2?

Comissão (3) ;

Considerando que a aplicação das modalidades estabele
cidas no Regulamento (CEE) n? 157/87 aos dados de que

O presente regulamento entra em vigor em 27 de Janeiro
de 1987.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Janeiro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
0 JO n? L 339 de 2. 12. 1986, p. 10.
P) JO n? L 20 de 22. 1 . 1987, p. 20.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 26 de Janeiro de 1987, que altera as restituições na
exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal qual
(Em ECUs)
Montante da restituição

N? da pauta

Designação das mercadorias

aduaneira
comum

por 100 kg

por 1 % de teor
em sacarose e por 100 kg
líquidos do produto
em causa

17.01

Açúcar de beterraba e de cana, no estado sólido :
A. Açúcares brancos ; açúcares aromatizados ou corados :

(I) Açúcares brancos :
(a) Açúcar cândi
(b) Outros

44,09
42,00

0,4409

(II) Açúcares aromatizados ou corados
B. Açúcar em bruto :

(II) Outros :
(a) Açúcar cândi
(b) Açúcar adicionado de antiaglomerantes
(c) Açúcar em bruto, em embalagem de uso imediato, não ultrapas
sando 5 kg líquidos do produto
(d) Outros açúcares em bruto

40,56 (')
0,4409

38,64 (»)
0

(') O presente montante é aplicável ao açúcar em bruto de um rendimento de 92 % . Se o rendimento do açúcar em bruto exportado se afastar de 92 %, o
montante da restituição aplicável será calculado em conformidade com as disposições do n? 3 do artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 766/68 .

0 Fixação suspensa pelo Regulamento (CEE) n? 2689/85 (JO n? L 255, de 26. 9. 1985, p. 12), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3251/85 (JO n? L 309, de 21 . 11 . 1985, p. 14).
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REGULAMENTO (CEE) N? 224/87 DA COMISSÃO
de 26 de Janeiro de 1987

que fixa os direitos niveladores na importação de carnes de ovinos e de caprinos
nao congeladas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1837/80 do
Conselho, de 27 de Junho de 1980, que estabelece a orga
nização comum de mercados no sector das carnes de

bovino e de caprino (')j com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 882/86 (2) e, nomeada
mente, o primeiro parágrafo do artigo 11 ?,

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

mentos aduaneiros que acompanham os produtos impor
tados provenientes de países terceiros ou de outras infor
mações relativas aos preços praticados na exportação por
esses países terceiros ; que, todavia, não devem ser
tomados em consideração os preços de oferta que não
correspondam às possibilidades de compra reais ou que
incidam sobre quantidades não representativas assim
como os preços de oferta para os quais a evolução dos
preços em geral ou as informações disponíveis permitam
considerá-los como não representativos da tendência real
dos preços do país de proveniência ;
Considerando que um direito nivelador especial pode ser
fixado em relação aos produtos originários ou prove
nientes de um ou vários países terceiros, quando exporta
ções desses produtos se efectuam a preços anormalmente
baixos ;

Considerando que por força do n? 2 do artigo 10? do
Regulamento (CEE) n? 1837/80, é aplicável um direito
nivelador aos produtos referidos na alínea a) do artigo 1 ?
do referido regulamento ;
Considerando que o direito nivelador, relativamente aos
produtos definidos na subposição 02.01 A IV a) 1 , no
Anexo I do Regulamento (CEE) n? 1837/80, é igual à
diferença entre o preço de base sazonado e o preço de
oferta franco-fronteira da Comunidade ;

Considerando que o preço de base sazonado, relativa
mente à campanha 1987, é fixado no artigo 2? do Regula
mento (CEE) n? 1472/86 do Conselho (3) ;
Considerando que o preço de oferta franco-fronteira é
fixado em função das possibilidades de compra mais
representativas, no que diz respeito à quantidade e à
qualidade, verificadas durante o período que decorre desde
o dia 21 do mês anterior até ao dia 20 do mês durante o

qual se determinam os direitos niveladores tendo em
conta, nomeadamente, a situação da oferta e da procura de

carnes frescas ou refrigeradas, os preços no mercado
mundial de carnes congeladas de uma categoria concor
rencial das carnes frescas ou refrigeradas, assim como a
experiência adquirida ;
Considerando que, em caso de necessidade, o preço de
oferta franco-fronteira é estabelecido em função das possi

bilidades de compra mais representativas verificadas em
relação aos ovinos vivos ;

Considerando que por força do artigo 3? do Regulamento
(CEE) n? 2668/80 (4), os preços de oferta franco-fronteira
derivam, nomeadamente, dos preços indicados nos docu

Considerando que o direito nivelador em relação aos
animais vivos constantes da subposição 01.04 B, assim
como às carnes constantes das subposições 02.01 A IV a)
2, 3, 4 e 5 e 02.06 C II a) do Anexo I do Regulamento
(CEE) n? 1837/80, é igual ao direito nivelador determi
nado relativamente às carcaças, ponderado por um coefi
ciente forfetário fixado em relação a cada um dos

produtos em causa ; que esses coeficientes estão fixados
no Anexo I do Regulamento (CEE) n? 2668/80 ;
Considerando que os direitos niveladores devem ser
fixados em cumprimento das obrigações decorrentes de
acordos internacionais concluídos pela Comunidade ; que
há igualmente motivo para ter em consideração os
acordos de autolimitação assinados entre a Comunidade e

certos países terceiros ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 486/85 do
Conselho (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 73/87 (*), definiu o regime apli

cável a certos produtos agrícolas e e a certas mercadorias
que resultam da transformação de produtos agrícolas

originários dos Estados de África, das Caraíbas e do Pací
fico ou de países e territórios ultramarinos ;

Considerando que os direitos niveladores são fixados
antes do dia 27 de cada mês em relação a cada uma

das semanas do mês seguinte ; que vigoram entrp
segunda-feira e domingo ; que, em caso de necessidade,
podem ser alterados no intervalo ;

Considerando que, para permitir o normal funcionamento
do regime dos direitos niveladores, é conveniente utilizar
no seu cálculo :

(>) JO n? L 183 de 16. 7. 1980, p. 1 .
(2) JO n? L 82 de 27. 3. 1986, p. 3.
(3) JO n? L 133 de 21 . 5. 1986, p. 34.
n TO n°. L 276 de 20. 10 . 1980, p. 39 .

O JO n0 L 61 de 1 . 3 . 1985, p . 4.

Ie) JO n° L 11 de 13. 1 . 1987, p. 23.
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— para as moedas cuja paridade se mantém dentro de
um desvio instantâneo máximo a pronto de 2, 25 % ,
uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último
parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1676/85 do Conselho ('),

direitos niveladores relativamente as carnes de ovino e

caprino não congeladas devem ser fixados de acordo com
o anexo do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

— relativamente às restantes moedas, uma taxa de

Artigo 1 ?

conversão baseada na média aritmética das taxas de

câmbio de cada uma dessas moedas, em numerário,
verificadas em relação às moedas da Comunidade refe

ridas no travessão anterior durante um período deter
minado e no coeficiente referido.

N ? L 24/ 17

Os direitos niveladores na importação de ovinos e
caprinos vivos assim como de carnes de ovino e caprino
não congeladas constam do anexo.
Artigo 2?

Considerando que resulta das disposições dos regula
mentos acima mencionados e, nomeadamente, dos dados

O presente regulamento entra em vigor em 2 de Fevereiro

e cotações de que a Comissão teve conhecimento, que os

de 1987.

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

Feito em Bruxelas em 26 de Janeiro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n° L 164, de 24. 6. 1985, p. 1 .

N° L 24/ 18
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 26 de Janeiro de 1987, que fixa os direitos niveladores na
importação de ovinos e de caprinos vivos bem como de carnes de ovinos e de caprinos não
congeladas
(em ECUs/l 00 kg)
N? da pauta
aduaneira
comum

01.04 B

02.01 A IV a) 1
2
3
4

5 aa)
bb)
02.06 C II a) 1
2

Semana n ? 5
de 2 a 8
de Fevereiro de 1987

Semana n ? 6
de 9 a 15
de Fevereiro de 1987

Semana n? 7
de 16 a 22
de Fevereiro de 1987

Semana n? 8
de 23 de Fevereiro a

129,546 (»)
275,630 0
192,941 (2)
303,193 (2)
358,319 (2)
358,319 (2)
501,647 (2)
358,319 (3)
501,647 (3)

132,667 0
282,270 0
197,589 (2)
310,497 0
366,951 0
366,951 (2)
513,731 0
366,951 0
513,731 0

134,420 0
286,000 0
200,200 0
314,600 (2)
371,800 (2)
371,800 0
520,520 0
371,800 (3)
520,520 0

135,680 0
288,680 0
202,076 0
317,548 (2)
375,284 0
375,284 0
525,398 0
375,284 0
525,398 0

1 de Março de 1987

(') O direito nivelador é limitado de acordo com as Condições previstas nos Regulamentos (CEE) n? 3643/85 e (CEE) n? 486/85 do Conselho e (CEE) n? 19/82
da Comissão.

(2) O direito nivelador aplicável é limitado ao montante que resulte quer da consolidação no âmbito do Acordo Geral de Pautas Aduaneiras e Comércio
(GATT), quer das condições previstas nos Regulamentos (CEE) n? 1985/82, (CEE) n? 3643/85 e (CEE) n? 486/85 do Conselho e (CEE) n? 19/82 da Comis
são .

(3) O direito nivelador aplicável é limitado nas condições previstas pelos Regulamentos (CEE) n? 486/85 do Conselho e (CEE) n? 19/82 da Comissão.
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REGULAMENTO (CEE) N? 225/87 DA COMISSÃO
de 26 de Janeiro de 1987
que fixa os direitos niveladores na importação de carnes de ovino e caprino
congeladas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1837/80 do
Conselho, de 27 de Junho de 1980, que estabelece a orga
nização comum de mercados no sector das carnes de

ovino e de caprino ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 882/86 (2) e, nomeada
mente, o primeiro parágrafo do seu artigo 11 ?,
Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,
Considerando que, por força do n? 2 do artigo 10 ? do
Regulamento (CEE) n? 1837/80, é aplicável um direito
nivelador aos produtos constantes da subposição 02.01 A
IV b) referidos no Anexo I do mencionado regulamento ;

Considerando que, por força do artigo 13? do Regula
mento (CEE) n? 1837/80, o direito nivelador, relativa
mente às carcaças e meias carcaças congeladas, é igual à
diferença existente entre :

a) O preço de base ponderado pelo coeficiente que repre
senta a relação existente na Comunidade entre o preço
das carnes frescas de uma categoria concorrencional
das carnes congeladas em causa, da mesma apresenta
ção, e o preço médio das carcaças de ovinos frescas e
refrigeradas ;

concorrencional das carnes congeladas, assim como a
experiência adquirida ;

Considerando que, por força do artigo 3? do Regulamento
(CEE) n? 2668/80, o preço de oferta franco-fronteira que
resulta, nomeadamente, dos preços indicados nos docu
mentos aduaneiros que acompanham os produtos impor
tados provenientes de países terceiros ou de outras infor
mações relativas aos preços praticados na exportação por
esses países terceiros ; que, todavia, não devem ser tidos
em consideração os preços de oferta que não corres
pondam às possibilidades de compra reais ou que incidam
sobre quantidades não representativas assim como os
preços de oferta relativamente aos quais a evolução dos
preços em geral ou as informações disponíveis permitam
considerá-los não representativos da. tendência real dos
preços do país de proveniência ;

Considerando que, relativamente aos produtos originários
ou provenientes de um ou vários países terceiros, pode ser
fixado um direito nivelador especial, quando as exporta
ções desses produtos se efectuem a preços anormalmente
baixos ;

Considerando que o direito nivelador relativamente às
carnes constantes das subposições 02.01 A IV b) 2, 3, 4 e 5
do Anexo I do Regulamento (CEE) n? 1837/80, é igual ao
direito nivelador determinado em relação às carcaças

congeladas, ponderado pelo coeficiente forfetário fixado
em relação a cada um dos produtos em questão ; que esses
coeficientes estão fixados no Anexo II do Regulamento
(CEE) n? 2668/80 ;

b) O preço da oferta franco-fronteira da Comunidade
relativamente às carnes congeladas ;

Considerando

que,

relativamente

à

campanha

de

1987, o preço de base está fixado no artigo 1 ? do Regula
mento (CEE) n? 1472/86 do Conselho (3) ; que o coefi
ciente referido no n? 1 , alínea a), do artigo 13? do Regula
mento (CEE) n? 1837/80 está fixado no n? 2 do artigo 2?
do Regulamento (CEE) n? 2668/80 (4) ;
Considerando que o preço de oferta franco-fronteira da
Comunidade é estabelecido em função das possibilidades
de compra mais representativas, no que respeita à quali
dade e quantidade, verificadas durante o período
compreendido entre o dia 21 do mês anterior e o dia 20
do mês em que são determinados os direitos niveladores,
tendo em consideração, nomeadamente, o desenvolvi

mento previsível do mercado de carnes congeladas, os
preços mais representativos nos mercados dos países
terceiros de carnes frescas ou refrigeradas, de categoria
(')
(2)
(3)
(")

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n°.

L
L
L
L

183 de 16. 7. 1980, p. 1 .
82 de 27. 3. 1986, p. 3.
133 de 21 . 5. 1986, p. 34.
276 de 20. 10. 1980, p. 39.

Considerando que os direitos niveladores devem ser
fixados cumprindo as obrigações decorrentes dos acordos
internacionais concluídos pela Comunidade ; que há
igualmente motivo para ter em consideração os acordos de
autolimitação assinados entre a Comunidade e certos

países terceiros ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 486/85 do
Conselho (5), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 73/87 (*), definiu o regime apli
cável a certos produtos agrícolas e mercadorias que
resultam da transformação de produtos agrícolas originá

rios dos Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico ou
de países e territórios ultramarinos ;

Considerando que os direitos niveladores são fixados
antes do dia 27 de cada mês em relação a cada uma

das semanas do mês seguinte ; que são aplicáveis de
segunda-feira a domingo ; que, em caso de necessidade,
podem ser alterados nesse intervalo ;
O JO n? L 61 de 1 . 3. 1985, p. 4.

h JO n? L 11 de 13. 1 . 1987, p. 23.

N? L 24/20

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Considerando que, para permitir o normal funcionamento
do regime dos direitos niveladores, é conveniente utilizar
no seu cálculo :
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direitos niveladores relativamente as carnes de ovino e

caprino congeladas devem ser fixados de acordo conj o
anexo do presente regulamento,

— para as moedas cuja paridadç se mantém dentro de
um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 % ,
uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último
parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1676/85 do Conselho ('),

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

— relativamente às restantes moedas, uma taxa de
conversão baseada na média aritmética das taxas de

câmbio de cada uma dessas moedas, em numerário,
verificadas em relação às moedas da Comunidade refe
ridas no travessão anterior durante um período deter
minado, e no coeficiente referido ;

Os direitos aduaneiros na importação de carnes de ovino e
caprino congeladas constam do anexo.
Artigo 2?

Considerando que resulta das disposições dos regula
mentos acima mencionados e, nomeadamente, dos dados

O presente regulamento entra em vigor em 2 de Fevereiro

e cotações de que a Comissão teve conhecimento, que os

de 1987.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Janeiro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 26 de Janeiro de 1987, que fixa os direitos niveladores na
importação de carnes de ovino e de caprino congeladas
(Em ECUs/l 00 kg)
N? da pauta
aduaneira

Semana n? 5
de 2 a 8

Semana n ? 6
de 9 a 15

Semana n ? 7
de 16 a 22

Semana n ? 8
de 23 de Fevereiro a

comum

de Fevereiro de 1987 (')

de Fevereiro de 1987 (')

de Fevereiro de 1987 (')

1 de Março de 1987 (')

206,723
144,706
227,395
268,740
268,740
376,236

211,703
148,192

214,500
150,150
235,950
278,850
278,850
390,390

216,510
151,557
238,161
281,463
281,463
394,048

02.01 A IV b) 1
2
3
4

5 aa)

Bb)

232,873
275,214
275,214
385,299

(') O direito nivelador aplicável sera limitado ao montante que resulte quer da consolidação no âmbito do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio
(GATT), quer das condições previstas nos Regulamentos (CEE) n? 1985/82 ; (CEE) n ? 3643/85 e (CEE) n? 486/85 do Conselho e (CEE) n? 19/82 da
Comissão.

N? L 24/22
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REGULAMENTO (CEE) N? 226/87 DA COMISSÃO
de 26 de Janeiro de 1987

que fixa relativamente à Grã-Bretanha o montante do prémio variável pelo abate
de ovinos e os montantes a cobrar pelos produtos que abandonem a zona 5
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a .Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n° 1837/80 do
Conselho, de 27 de Junho de 1980, que estabelece a orga
nização comum de mercados no sector das carnes de

ovinos e de caprinos ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 882/86 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1633/84 da
Comissão de 8 de Junho de 1984, que estabelece modali
dades de aplicação do prémio variável pelo abate de
ovinos e revoga o Regulamento (CEE) n? 2661 /80 (3), alte
rado pelo Regulamento (CEE) n? 1860/86 (4) e, nomeada
mente, o n? 1 do artigo 3? e o n? 1 do artigo 4?,

Considerando que é o Reino Unido o único Estado
-membro que concede o prémio variável pelo abate, na
zona 5, na acepção do n? 5 do artigo 3? do Regulamento
(CEE) n? 1837/80 ; que é necessário que a Comissão fixe
o nível bem como o montante a cobrar pelos produtos
que abandonam a referida zona relativamente à semana
que se inicia em 29 de Dezembro de 1986 ;
Considerando que, de acordo com o n? 1 do artigo 3? do
Regulamento (CEE) n? 1633/84 o montante do prémio
variável pelo abate deve ser fixado em cada semana pela

Considerando que decorre da aplicação do disposto no
n? 1 do artigo 9? do Regulamento (CEE) n? 1837/80 e
nos n?s 1 , 3 e 4 do artigo 4? do Regulamento (CEE)
n? 1633/84 que o prémio variável pelo abate, relativa
mente aos ovinos declarados susceptíveis de beneficiarem
dele no Reino Unido, bem como os montantes a cobrar

pelos produtos que abandonam a zona 5 do referido Esta
do-membro onde o prémio é concedido durante a semana
que se inicia em 29 de Dezembro de 1986, devem estar
em conformidade com os fixados adiante nos anexos,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O montante do prémio relativamente aos ovinos e às
carnes de ovinos declaradas susceptíveis de, na zona 5 do
Reino Unido na acepção do n? 5 do artigo 3? do Regula
mento (CEE) n? 1837/80, beneficiar do prémio variável
pelo abate, durante a semana que se inicia em 29 de
Dezembro de 1986, equivale ao montante constante do
Anexo I.

Artigo 2?
20 Os montantes a cobrar, relativamente aos produtos
referidos nas alíneas a) e c) do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n? 1837/80 que tenham abandonado o território da
zona 5 durante a semana que se inicia em 29 de
Dezembro de 1986, equivalem aos constantes do Anexo
II.

Comissão ;

Artigo 3 ?

Considerando que, de acordo com o n? 1 do artigo 4? do
Regulamento (CEE) n? 1633/84, o montante a cobrar
pelos produtos que abandonam a zona 5 deve ser fixado
todas as semanas, relativamente a cada um deles, pela

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

Produz efeitos a partir de 29 de Dezembro de 1986.

Comissão ;

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Janeiro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 183 de 16. 7. 1980, p. 1 .
(2) JO n? L 82 de 27. 3. 1986, p. 3.
(3) JO n? L 154 de 9. 6. 1984, p. 27.

¥) JO n? L 161 de 17. 6. 1986, p. 25.
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ANEXO I

que fixa, relativamente a semana que se inicia em 29 de Dezembro de 1986, o nível do

prémio variável pelo abate em relação aos ovinos que dele podem beneficiar no Reino
Unido, na zona 5

Designação das mercadorias

Ovinos ou carnes de ovinos susceptíveis de
beneficiar do prémio

Montante do prémio

20,101 ECUs/ 100 kg do peso presumido ou
real da carcaça aparada (')

(') Nos limites de peso fixados na alínea b) do n? 1 do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1633/84.

N? L 24/23

N? L 24/24
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ANEXO II

que fixa o montante a cobrar pelos produtos que abandonam o território da região 5
durante a semana que se inicia em 29 de Dezembro de 1986
(em ECUs/100 kg)

I

I

Montantes

B. Produtos referidos no

N? da pauta
Designação das mercadorias

aduaneira
comum

l

l

I
02.01 A IV a)

receber o prémio
referido no artigo 9°
do Regulamento
(CEE) n? 1837/80

n? 4, primeiro

parágrafo, 2?, 3?

C. Produtos referidos no

n ? 4, primeiro
parágrafo, 1 ?

e 4? travessões,

travessão do

do artigo 4°
do Regulamento
(CEE) n? 1633/84 (')

artigo 4? do
Regulamento (CEE)
n? 1633/84 (')

Peso vivos

Animais vivos das espécies de bovino e de
caprino, não reprodutores, de raça pura

01.04 B

A. Produtos que podem

Peso vivos

9,447

4,724

Peso vivos

0,945

Peso líquido

Peso líquido

Peso líquido

1 . Carcaças ou meias carcaças

20,101

10,051

2,010

2. Cofre ou meio cofre

14,071

' Carnes das espécies de ovino e de caprino
frescas ou refrigeradas :

3 . Lombo e/ou sela ou meio lombo e/ou
meia sela

4. Pernas ou perna

\

22,1 1 1

26,131

5 . Outros :

aa) Peças não desossadas
bb) Peças desossadas
02.01 A IV b)

26,131
36,584

Carnes das espécies de bovino e fie caprino
congeladas :
-

1 . Carcaças ou meias carcaças

15,076

2. Cofre ou meio cofre

10,553

3 . Lombo e/ou sela ou meio lombo e/ou
meia sela

02.06 C II a)

16,584

4. Pernas ou perna

19,599

5. Outras peças :
aa) Peças não desossadas
bb) Peças desossadas

19,599
27,438

Carnes das espécies de ovino e de caprino,
salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas :
1 . Não desossadas

26,131

2. Desossadas

36,584

ex 16.02 B III b) 2) aa) 1 1 Outros preparados e conservas de carnes ou
miudezas de ovinos ou de caprinos, não cozi
dos ; misturas de carne ou de miudezas
cozidas e de carne ou de miudezas não cozi
das :

— não desossadas
— desossadas

26,131
36,584

(') O benefício destes montantes reduzidos está dependente das condições previstas no n? 3, segundo parágrafo, do artigo 5?, do Regulamento (CEE) n? 1633/84.
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N ? L 24/25

REGULAMENTO (CEE) N? 227/87 DA COMISSÃO
de 26 de Janeiro de 1987
que fixa os direitos niveladores na importação de bovinos vivos assim como de
carnes de bovinos não congeladas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga
nização comum de mercados no sector da carne de

bovino ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3768/85 (2) e, nomeadamente, o
n? 8 do artigo 12?,
Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

Considerando que um direito nivelador é aplicável por
força do artigo 9? do Regulamento (CEE) n? 805/68, aos
produtos referidos no n? 1 , alínea a), do artigo 1 ? desse
regulamento ; que no artigo 12? se definiu o montante do
direito nivelador aplicável relacionando-o com uma
percentagem do direito nivelador de base ;
Considerando que o direito nivelador de base relativa
mente aos bovinos se determina com base na diferença

existente entre o preço de orientação e o preço de oferta
franco-fronteira da Comunidade acrescido da incidência

do direito aduaneiro ; que o preço de oferta franco-fron
teira da Comunidade é estabelecido em função das possi
bilidades de compra mais representativas, no que respeita
à qualidade e à quantidade, verificadas durante um certo
período, relativamente aos bovinos assim como às carnes
frescas ou refrigeradas constantes da alínea a) do anexo do
referido regulamento da subposição 02.01 A II a) 1 a 3,
tendo em consideração, nomeadamente, a situação da

oferta e da procura, dos preços do mercado mundial das
carnes congeladas de uma categoria convencional das
carnes frescas ou refrigeradas e a experiência adquirida ;

Considerando que, se se verificar que o preço de bovinos
adultos nos mercados representativos da Comunidade é
superior ao preço de orientação, o direito nivelador aplicá
vel, em relação ao direito nivelador de base, é igual a :
a) 75 % , se o preço de mercado for inferior ou igual a
102% do preço de orientação ;
b) 50 % , se o preço de mercado for inferior a 102 % e
inferior ou igual a 104% do preço de orientação ;
c) 25 % , se o preço de mercado for superior a 104 % e
inferior ou igual a 106 % do preço de orientação ;
d) 0 % , se o preço de mercado for superior a 106 % do
preço de orientação,
que, se se verificar que o preço de bovinos adultos nos
mercados representativos da Comunidade é igual ou infe
. (') JO n? L 148 de 28 . 6. 1968 , p. 24.
(2) JO n? L 362 de 31 . 12. 1985, p. 8 .

rior ao preço de orientação, o direito nivelador aplicável
em relação ao direito nivelador de base é igual a :

a) 100 %, se o preço de mercado for superior ou igual a
98 % do preço de orientação ;
b) 105 % , se o preço de mercado for inferior a 98 % e
superior ou igual a 96 % do preço de orientação ;
c) 110 % , se o preço de mercado for inferior a 96 % e
superior ou igual a 90 % do preço de orientação ;
d) 114 % , se o preço de mercado for inferior a 90 % do
preço de orientação ;

Considerando que, por força do n? 4 do artigo 10? do
Regulamento (CEE) n? 805/68, o direito nivelador de base

em relação às carnes constantes das alíneas a), c) e d) do
anexo é igual ao direito nivelador de base determinado
relativamente aos bovinos, ponderado por um coeficiente
forfetário fixado em relação a cada um dos produtos em
causa ; que esses coeficientes são fixados pelo Regula
mento (CEE) n? 586/77 da Comissão, de 18 de Março de

1977, que fixa as modalidades de aplicação dos direitos
niveladores no sector da carne de bovino e altera o Regu
lamento (CEE) n? 950/68 relativo à pauta aduaneira
comum (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento .(CEE) n? 1355/86 (4) ;
Considerando que os preços orientação dos bovinos
adultos válidos a partir de 12 de Maio de 1986 foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1345/86 do Conse
lho 0 ;
Considerando que no Regulamento (CEE) n? 586/77 se
prevê que o direito nivelador de base é calculado de
acordo com o método constante do artigo 3? e com base
no conjunto dos preços de oferta franco-fronteira repre
sentativos da Comunidade, estabelecidos relativamente a

cada uma das categorias e apresentações previstas no
artigo 2? e que resultam nomeadamente dos preços indi
cados nos documentos aduaneiros que acompanham os
produtos importados provenientes de países terceiros ou
de outras informações relativas aos preços praticados na
exportação por esses países terceiros ;
Considerando, todavia, que não devem ser considerados os
preços de oferta que não correspondam às possibilidades
de compra reais ou que não incidam sobre quantidades
não representativas ; que devem igualmente ser excluídos
os preços de oferta relativamente aos quais a evolução dos
preços em geral ou as informações disponíveis permitem
considerá-los não representativos da tendência real dos
preços dos países de proveniência ;
(3) JO n ? L 75 de 23 . 3 . 1977, p. 10 .
(4) JO n? L 118 de 7. 5 . 1986, p. 1 .

fó JO n? L 119 de 8 . 5. 1986, p. 37.
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Considerando que, em relação a uma ou varias das catego
rias de animais vivos ou de apresentações de carnes, um
preço de oferta franco-fronteira não pode ser verificado,
no cálculo deve ser tido em consideração o último preço
disponível ;
Considerando que se o preço de oferta franco-fronteira
difere de menos de 0,60 ECUs por 100 kg de peso, em
vivo, do anteriormente considerado no cálculo do direito

nivelador deve ser considerado este último preço ;
Considerando que, por força do n? 3 do artigo 10 ? do
Regulamento (CEE) n? 805/68 , um direito nivelador de
base específico se determina em relação a certos países
terceiros com base na diferença existente entre o preço de
orientação e a média dos preços verificados durante um
certo período acrescida da incidência do direito adua
neiro ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 611 /77 da
Comissão, de 18 de Março de 1977 ('), com a última
redacção que lhe foi dada pelo regulamento (CEE) n?
925/77 (2), se previu a determinação do direito nivelador
específico relativamente aos produtos originários e prove
nientes da Áustria, da Grécia e da Suíça com base na
média ponderada das cotações de bovinos adultos verifi
cadas nos mercados representativos desses países tercei
ros ; que os coeficientes de ponderação e os mercados
representativos são fixados nos anexos do Regulamento
(CEE) n? 611 /77 ;
Considerando que a média dos preços relativamente ao
cálculo do direito nivelador específico só é tida em consi
deração, quando o montante for pelo menos superior a
1,25 ECUs por quilograma, em peso, em vivo, ao preço de
oferta franco-fronteira determinado de acordo com o n ? 2

do artigo 10? do Regulamento (CEE) n? 805/68 ;
Considerando que, se a média dos preços difere em
menos de 0,60 ECUs por 100 quilogramas, em peso, em
vivo, da anteriormente tida em consideração no cálculo do

direito nivelador, pode ser tida em consideração esta
última ;

Considerando que, se um ou vários países terceiros acima
referidos tomam medidas, nomeadamente, por motivos
sanitários, que afectam as cotações registadas no respectivo
mercado, a Comissão pode levar em consideração as
últimas cotações registadas antes da execução dessas medi
das ;

Considerando que, por força do n? 6 do artigo 12? do

Regulamento (CEE) n? 805/68, o preço de bovinos adultos
dos mercados representativos da Comundiade é o preço
estabelecido a partir dos preços verificados durante um
período a determinar no ou nos mercados representativos
de cada Estado-membro relativamente às diversas catego
rias de bovinos adultos ou de carnes provenientes desses
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do-membro são iguais a média ponderada pelos coefi
cientes de ponderação dos preços que se formaram relati
vamente às qualidades de bovinos adultos ou de carnes
desses animais, durante um período de sete dias, nesse
Estado-membro no mesmo estádio do comércio grossista ;
que o preço de bovinos adultos verificado no ou nos
mercados representativos do Reino Unido e corrigido do
montante do prémio concedido em benefício dos produ
tores em aplicação do Regulamento (CEE) n? 1347/86 (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 4049/86 (4) ; que os mercados representativos, as
categorias, as qualidades dos produtos e os coeficientes de
ponderação estão fixados no Anexo II do Regulamento
(CEE) n? 610/77 da Comissão, de 18 de Março de 1977,
relativo à determinação dos preços de bovinos adultos
verificados nos mercados representativos da Comunidade
e à recolha dos preços de certos bovinos na Comunida
de (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 2322/86 (*) ;

Considerando que, em relação aos Estados-membros com

vários mercados representativos, o preço de cada categoria
e qualidade é igual à média aritmética das cotações regis
tadas em cada um desses mercados ; que, em relação aos
mercados representativos realizados várias vezes durante o
período de sete dias, o preço de cada categoria e qualidade
é igual à média aritmética das cotações registadas em cada
mercado ; que relativamente à Itália, o preço de cada cate
goria e qualidade é igual à média ponderada pelos coefi
cientes de ponderação especiais fixados no Anexo II do
Regulamento (CEE) n? 610/77 dos preços registados nas
zonas excedentárias e deficitárias ; que o preço registado
na zona excedentária é igual à média aritmética das cota
ções registadas em cada um dos mercados no interior
dessa zona ; que, relativamente ao Reino Unido, os preços
médios ponderados de bovinos adultos verificados nos
mercados representativos da Grã-Bretanha e Irlanda do
Norte são afastados pelo coeficiente fixado no referido
Anexo II ;

Considerando que, se as cotações não resultarem de preço,
peso em vivo, taxas não incluídas, as cotações das dife
rentes categorias e qualidades são afectadas pelos coefi
cientes de conversão, peso em vivo, fixados no Anexo II
do referido regulamento e, relativamente à Itália, previa
mente acrescidos ou diminuídos dos montantes de correc

ção fixados no referido anexo ;

Considerando que, se um ou vários Estados-membros
tomam medidas, nomeadamente por razões veterinárias

ou sanitárias, que afectam a evolução normal das cotações
registadas nos respectivos mercados, a Comissão pode não
levar em consideração as cotações registadas no mercado
ou mercados em causa ou considerar as últimas cotações

registadas no ou nos mercados em causa antes da execu
ção dessas medidas ;

animais, tendo em consideração a importância de cada
uma dessas categorias e a importância relativa do efectivo

Considerando que, na falta de informação, as cotações
registadas nos mercados representativos da Comunidade

bovino de cada Estado-membro ;

são determinadas tendo em consideração, nomeadamente,
as últimas cotações conhecidas ;

Considerando que os preços dos bovinos adultos verifi
cados no ou nos mercados representativos de cada Esta
C) JO n? L 77 de 25. 3. 1977, p. 14.

h) JO n? L 109 de 30. 4. 1977, p. 1 .

(3) JO n? L 119 de 8 . 5. 1986, p. 40.
(«) JO n? L 377 de 31 . 12. 1986, p. 28,
O JO n? L 77 de 25. 3 . 1977, p. 1 .

4 JO n? L 202 de 25. 7. 1986, p. 17.
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Considerando que, enquanto os preços de bovinos adultos
verificados nos mercados representativos da Comunidade,
diferem de menos de 0,24 ECUs por 100 quilogramas de
peso, em vivo, do seu preço anteriormente considerado,
será mantido este último ;

Considerando que os direitos niveladores devem ser
fixados cumprindo as obrigações decorrentes dos acordos
internacionais concluídos com a Comunidade ; que, além
disso, há motivo para ter em consideração o Regulamento
(CEE) n? 314/83 do Conselho, de 24 de Janeiro de 1983,
relativo à conclusão do acordo de cooperação entre a
Comunidade Económica Europeia e a República Socia
lista Federativa da Jugoslávia ('), do Regulamento (CEE)
n? 287/82 do Conselho, de 3 de Fevereiro de 1982, que
fixa o regime aplicável nas importações de produtos origi
nários da Jugoslávia, por motivo da Adesão da República
Helénica à Comunidade (2), e do Regulamento (CEE)
n? 3349/81 do Conselho, que prevê uma diminuição do
direito nivelador aplicável na importação na Comunidade
de certos produtos do sector da carne bovina originários e

seguinte ; que, esses direitos niveladores, podem ser alte
rados no intervalo de duas fixações em caso de alteração
do direito nivelador de base, do direito nivelador de base

específico ou em função da variação dos preços verificados
nos mercados representativos da Comunidade ;
Considerando que, para permitir o normal funcionamento
do regime dos direitos niveladores, é conveniente utilizar
no seu cálculo :

— para as moedas cuja paridade se mantém dentro de
um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 %
uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1676/85 do Conselho Q,
— relativamente às restantes moedas, uma taxa de
conversão baseada na média aritmética das taxas de

câmbio de cada uma dessas moedas, em numerário,
verificadas em relação às moedas da Comunidade refe

ridas no travessão anterior durante um período deter
minado, e no coeficiente referido ;

provenientes da Jugoslávia (3) ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 486/85 do
Conselho (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n ? 73/87 (*), definiu o regime apli
cável a certos produtos agrícolas e mercadorias que
resultam da transformação de produtos agrícolas originá
rios dos Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico ou
de países e territórios ultramarinos ;
Considerando que as diferentes apresentações das carnes
de bovinos foram definidas pelo Regulamento (CEE) n ?

Considerando que resulta das disposições dos Regula
mentos acima mencionados e, nomeadamente, dos dados

e cotações de que a Comissão teve conhecimento, que os
direitos niveladores relativamente aos bovinos adultos e às

carnes bovinas não congeladas, devem ser fixados de
acordo com o anexo do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

586/77 ;

Considerando que, em conformidade com o n? 2 do
artigo 33? do Regulamento (CEE) n? 805/68, a nomencla
tura prevista no presente regulamento consta da pauta

N ? L 24/27

Os direitos niveladores na importação de bovinos vivos
assim como de carnes de bovinos não congeladas são
fixadas no anexo do presente regulamento.

aduaneira comum ;

Artigo 2 ?

Considerando que os direitos niveladores e os direitos
niveladores específicos são fixados antes do dia 27 de cada

O presente regulamento entra em vigor em 2 de Fevereiro

mês e aplicáveis a partir da primeira segunda-feira do mês

de 1987.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Janeiro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(')
(2)
O
(<)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

41 de 14. 2. 1983, p. 1 .
30 de 6. 2. 1982, p. 1 .
339 de 26. 11 . 1981 , p. 1
61 de 1 . 3. 1985, p. 4.
11 de 13. 1 . 1987, p. 23.

(«) JO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 26 de Janeiro de 1987, que fixa os direitos niveladores na
importação de bovinos vivos bem como de carnes de bovinos não congeladas (')
(em ECUs/100 Kg)
N? da pauta
aduaneira comum

Jugoslávia (2)

Áustria / Suécia /
Suíça

Outros países
terceiros

— Peso em vivo —

01.02 A II (a)

50,310

35,227

114,707

— Peso líquido —

02.01 Aila) 1
02.01 A II a) 2
02.01 A II a) 3
02.01 A II a) 4 aa)
02.01 A II a) 4 bb)
02.06 C I a) 1
02.06 C I a) 2
16.02 B III b) 1 aa)

95,589
76,471
114,707

66,932
53,546
80,318
100,398
114,840
100,398
114,840
114,840

217.943
174,354
261,532
326,914
373.944
326,914
373,944
373,944

(') De acordo com o Regulamento (CEE) n? 486/85, os direitos niveladores nã são aplicados aos produtos originários

dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico, ou dos países e territórios ultramarinos e importados nos depar
tamentos ultramarinos franceses.

(2) O direito nivelador aplica-se apenas aos produtos que obedecem às disposições do Regulamento (CEE) n?
1725/80 (JO n? L 170, de 3. 7. 1980, p. 4).
(a) O direito nivelador aplicável aos vitelos machos para engorda com peso, quando vivos, inferior ou igual a 300
quilogramas, importados nas condições previstas no artigo 13? do Regulamento (CEE) n? 805/68 do Conselho, e
nas disposições adoptadas em sua aplicação, será total ou parcialmente suspenso de acordo com essas disposições.
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REGULAMENTO (CEE) N? 228/87 DA COMISSÃO
de 26 de Janeiro de 1987

que fixa os direitos niveladores na importação de carnes de bovino congeladas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1355/86
/83 (4) ;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,

Considerando que, se se verificar que nos mercados repre
sentativos da Comunidade o perço de bovinos adultos é
superior ao preço de orientação, o direito nivelador aplicá

vel, em relação ao direito nivelador de base, é igual a :

a) 75 % , se o preço de mercado for inferior ou igual a
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga
nização comum de mercados no sector da carne de

bovino ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3768/85 (2) e, nomeadamente, o
n? 8 do artigo 12?,
Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,
Considerando que, por força do artigo 9? do Regulamento
(CEE) n? 805/68, é aplicável um direito nivelador dos
produtos referidos no n? 1 , alínea a), do artigo 1 ? desse
regulamento ; que, no artigo 12? se definiu o montante do
direito nivelador aplicável relacionando-o com uma
percentagem do direito nivelador de base ;
Considerando que, relativamente às carnes congeladas
constantes da secção b) do anexo, da subposição
02.01 A II b) 1 do referido regulamento, o direito nive
lador determina-se com base na diferença existente entre :

— o preço de orientação ponderado pelo coeficiente que
representa a relação existente na Comunidade entre o
. preço das carnes frescas de uma categoria concorren
cial das carnes congeladas em questão, com igual apre
sentação, e o preço médio dos bovinos adultos,

102% do preço de orientação ;

b) 50 %, se o preço de mercado for superior a 102 % e
inferior ou igual a 1 04 % do preço de orientação ;
c) 25 %, se o preço de mercado for superior a 104 % e
inferior ou igual a 1 06 % do preço de orientação ;
d) 0 %, se o preço de mercado for superior a 106 % do
preço de orientação ;

que, se se verificar que o preço de bovinos adultos nos
mercados representativos da Comunidade é igual ou infe
rior ao preço de orientação, o direito nivelador aplicável,
em relação ao direito nivelador de base é igual a :

a) 100 %, se o preço de mercado for superior ou igual a
98 % do preço de orientação ;
b) 105 % , se o preço de mercado for inferior a 98 % e
superior ou igual a 96 % do preço de orientação ;
c) 110 % , se o preço de mercado for inferior a 96 % e
superior ou igual a 90 % do preço de orientação ;
d) 114 % , se o preço de mercado for inferior a 90 % do
preço de orientação ;
Considerando que os preços de orientação dos bovinos
adultos válidos a partir de 12 de Maio de 1986 foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1345/86 do Conse
lho O ;

e

— o preço de oferta franco-fronteira da Comunidade
relativamente às carnes congeladas acrescido da inci
dência do direito aduaneiro e de um montante forfe

tário que representa os custos específicos das opera
ções de importação ;

Considerando que o coeficiente acima referido calculado
de acordo com as regras constantes do n? 2, alínea a), do
artigo 11 ? do Regulamento (CEE) n? 805/68, se fixou em
1,69 e que o montante forfetário referido no n? 2, alínea
b), do artigo 1 1 ? do referido regulamento se fixou em 6,65
ECUs por força do Regulamento (CEE) n? 586/77 da
Comissão, de 18 de Março de 1977, que fixa as modali
dades de aplicação dos direitos niveladores no sector da
carne de bovino e altera o Regulamento (CEE) n? 950/68
relativo à pauta aduaneira comum (3), com a última redac
(') JO n? L 148 de 28 . 6. 1968, p. 24.
(2) JO n? L 362 de 31 . 12. 1985, p. 8 .
(3) JO n? L 75 de 23. 3. 1977, p. 10.

Considerando que o preço de oferta franco-fronteira da
Comunidade relativamente às carnes congeladas se deter
mina em função do preço do mercado mundial estabele
cido em conformidade com as possibilidades de compra
mais representativas, no que respeita à qualidade e à
quantitdade, verificados durante um certo período anterior
à determinação do direito nivelador de base, tendo em
consideração, nomeadamente, o desenvolvimento previ

sível do mercado de carnes congeladas, os preços mais
representativos no mercado dos países terceiros das carnes
frescas ou refrigeradas de uma categoria concorrencial das
carnes congeladas e a experiência adquirida ;
Considerando que relativamente às carnes congeladas
constantes da secção b) do anexo da subposição
02.01 A II b) 2 a 4 do Regulamento (CEE) n? 805/68, o
direito nivelador de base é igual ao direito nivelador de
(4) JO n? L 118 de 7. 5. 1986, p. 1 .
0 JO n? L 119 de 8 . 5. 1986, p. 37.
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base determinado em relação ao produto da subposição
02.0lAIIb)l , ponderado pelo coeficiente forfetário
fixado em relação a cada um dos produtos em causa ; que
esses coeficientes foram fixados no Anexo II do Regula
mento (CEE) n? 586/77 ;
Considerando que relativamente à determinação dos
preços de oferta franco-fronteira, não são tidos em consi
deração os preços de oferta que não correspondam às
possibilidades de compra reais ou que incidem em quan
titades não representativas ; que devem igualmente ser
excluídos os preços de oferta relativamente aos quais a
evolução dos preços em geral ou as informações disponí
veis permitam considerá-las não representativas da

tendência real dos preços do país de provenciência ;
Considerando que, enquanto o preço de oferta franco
fronteira relativo à carne congelada diferir de menos de
uma unidade de conta por 100 quilogramas daquele que
anteriormente se teve em consideração no cálculo do

direito nivelador, será utilizado este último preço ;

Considerando que, por força do n? 6 do artigo 12? do
Regulamento (CEE) n? 805/68, o preço de bovinos adultos
nos mercados representativos da Comunidade é o preço
estabelecido a partir de preços verificados durante um
período a determinar no ou nos mercados representativos
de cada Estado-membro relativamente às diversas catego
rias de bovinos adultos ou de carnes provenientes desses
animais, tendo em consideração a importância de cada

uma dessas categorias e a importância relativa do efectivo
bovino de cada Estado-membro ;

Considerando que os preços dos bovinos adultos, verifi
cados no ou nos mercados representativos de cada Esta
do-membro, são iguais à média, ponderada pelos coefi
cientes de ponderação dos preços que se formaram nesse
Estado-membro relativamente às qualidades de bovinos
adultos ou das carnes desses animais durante um período
de sete dias num mesmo estádio do comércio por grosso ;

que o preço de bovinos adultos verificado no ou nos
mercados representativos do Reino Unido e corrigido do
montante do prémio concerdido em benefício dos produ
tores em aplicação do Regulamento (CEE) n? 1347/86 ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 4049/86 (2) ; que os mercados representativos, as
categorias e as qualidades dos produtos e os coeficientes
de ponderação estão fixados no Anexo II do Regulamento
(CEE) n? 610/77 da Comissão, de 18 de Março de 1977,
relativo à determinação dos preços de bovinos adultos
verificados nos mercados representativos da Comunidade
e recolha dos preços de certos outros bovinos na Comuni
dade (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n ? 2322/86 (4) ;

Considerando que, em relação aos Estados-membros com
vários mercados representativos, o preço de cada categoria
e qualidade é igual à média aritmética das cotações regis

tadas em cada um desses mercados ; que, relativamente
aos mercados representativos realizados várias vezes

durante o período de sete dias, o preço de cada categoria e
qualidade é igual à média aritmética das cotações regis
tadas em cada mercado ; que, relativamente à Itália, o
preço de cada categoria e qualidade é igual à média
ponderada pelos coeficientes de ponderação especiais
fixados no Anexo II do Regulamento (CEE) n? 610/77
dos preços registados nas zonas excedentárias e deficitá
rias ; que o preço registado na zona excedentária é igual à
média aritmética das cotações registadas em cada um dos
mercados dentro dessa zona ; que, relativamente ao Reino
Unido os preços médios ponderados dos bovinos adultos
verificados nos mercados representativos da Grã-Bretanha
e da Irlanda do Norte, são ponderados pelo coeficiente
fixado no Anexo II acima referido ;

Considerando que, se as cotações não derivarem de preços
em peso, em vivo, isentos de direitos, as cotações das dife
rentes categorias e qualidades são ponderadas pelos coefi
cientes de conversão em peso, em vivo, fixados no Anexo
II do referido regulamento, e relativamente à Itália,
previamente acrescidos ou diminuídos dos montantes de
correção fixados no referido anexo ;

Considerando que, se um ou vários Estados-membros
tomam medidas, nomeadamente por motivos veterinários
ou sanitários, que afectam a evolução normal das cotações
registadas nos seus mercados, a Commissão pode não
levar em consideração as cotações registadas no mercado
ou nos mercados em causa, ou utilizar as últimas cotações
registadas no ou nos mercados em causa antes da execu
ção dessas medidas ;

Considerando que na ausência de informação, as cotações
registadas nos mercados representativos da Comunidade
se determinam tendo em consideração nomeadamente as
últimas cotações conhecidas ;

Considerando que, enquanto o preço dos bovinos adultos
verificados nos mercados representativos da Comunidade
difere de menos de 0,24 ECUs por 100 quilogramas em
peso, em vivo, do seu preço anteriormente considerado, é
utilizado este último ;

Considerando que os direitos niveladores devem ser
fixados cumprindo as obrigações decorrentes dos acordos
internacionais concluídos pela Comunidade ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 486/85 do

Conselho (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 73/87 (<% definiu o regime apli
cável a certos produtos agrícolas e mercadorias que
resultam da transformação de produtos agrícolas originá
rios dos Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico ou
de países e territórios ultramarinos ;

Considerando que as diferentes apresentações das carnes
congeladas foram definidas pelo Regulamento (CEE)
n? 5S6/77 ;

(')
(2)
(3)
(<)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

119 de 8 . 5. 1986, p. 40.
337 de 31 . 12. 1986, p. 28 .
77 de 25. 3. 1977, p. 1 .
202 de 25. 7. 1986, p. 17.
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Considerando que, por força do n? 2 do artigo 33? do
Regulamento (CEE) n? 805/68 , a nomenclatura prevista
no presente regulamento consta da pauta aduaneira

N ? L 24/31

verificados em relação as moedas da Comunidade refe

ridas no travessão anterior durante um período deter
minado, e no coeficiente referido ;

comum ;

Considerando que os direitos niveladores são fixados antes
do dia 27 de cada mês e produzindo efeitos a partir da
primeira segunda-feira do mês seguinte ; que esses direitos
niveladores podem ser alterados no intervalo de duas fixa
ções" no caso de alteração do direito nivelador de base, ou

em função da variação dos preços verificados nos
mercados representativos da Comunidade ;

considerando que para permitir o normal funcionamento
do regime dos direitos niveladores é conveniente utilizar

Considerando que resulta das disposições dos regula
mentos acima mencionados e, nomeadamente, dos dadow

e cotações de que a Comissão teve conhecimento, que os
direitos niveladores relativamente às carnes congeladas
devem ser fixados de acordo com o anexo do presente
regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

no seu cálculo :

— para as moedas cuja paridade se mantém dentro de
um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 % ,
uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último
parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE) n?

Artigo 1 ?
Os direitos niveladores na importação de carnes de
bovinos congelados são fixados no anexo.

1676/85 do Conselho ('),

Artigo 2?

— relativamente às restantes moedas, uma taxa de
conversão baseada na média aritmética das taxas de

O presente regulamento entra em vigor em 2 de Fevereiro

câmbio de cada uma dessas moedas, em numerário,

de 1987.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Janeiro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(>) JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 26 de Janeiro de 1987, que fixa os direitos niveladores na
importação de carnes de bovinos congeladas (')
(em ECUs/100 Kg)
N? da pauta aduaneira comum

l

Montante

— Peso líquido —

02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01

A II b) 1
A II b) 2
A II b) 3
A II b) 4 aa)
A II b) 4 bb) 11
A II b) 4 bb) 22 (b)
A II b) 4 bb) 33

193,155

154,524 (a)
241,444
289,732

241,444 (a)
241,444 (a)
332,226 (a)

(') De acordo com o Regulamento (CEE) n? 486/85 os direitos niveladores nã se aplicam aos produtos originários
dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico, ou dos países e territórios ultramarinos e importados nos departa
mentos ultramarinos franceses.

(a) O direito nivelador aplicável a esses produtos, importados nas condições previstas no artigo 14? do Regulamento
(CEE) n? 805/68 do Conselho e pelas disposições adoptadas em sua aplicação, será total ou parcialmente
suspenso de acordo com essas disposições.

(b) A admissão nesta subposição está dependente da apresentação de um certificado passado nas condições previstas,
pelas autoridades competentes das Comunidades Europeias.
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II

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

CONSELHO

DIRECTIVA DO CONSELHO
de 15 de Dezembro de 1986

que altera a Directiva 83/643/CEE relativa à facilitação dos controlos físicos e das
formalidades administrativas aquando do transporte de mercadorias entre
Estados-membros

(87/53/CEE)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

neste contexto, os Estados-membros devem facilitar o

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

recurso aos procedimentos simplificados nas circunstân
cias adequadas ; que devem igualmente esforçar-se por
distribuir a implantação das estâncias alfandegárias de

43 ?, 75?, 84? e 100 ?,

forma a atender, da melhor forma, às necessidades das

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

operadores comerciais ;

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),

Considerando que, a fim de ter em conta as particulari
dades do transporte aéreo, é necessário adaptar o horário
de funcionamento dos serviços que efectuam controlos
nos aeroportos, em função do fluxo de tráfego e de forma
a responder às necessidades reais ;

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

Considerando que a Directiva 83/643/CEE do Conselho,
de 1 de Dezembro de 1983, relativa à facilitação dos

Considerando que a cooperação entre os serviços que

controlos

administrativas

efectuam controlos e formalidades de um lado e do outro

aquando do transporte de mercadorias entre Estados
-membros (4), engloba um conjunto de medidas destinadas
a reduzir os tempos de espera para os transportes de

de cada posto fronteiriço contribuirá para a redução do
tempo de espera nessas fronteiras ;

físicos

e

das

formalidades

mercadorias nas fronteiras internas da Comunidade ;

Considerando que devem ser realizados progressos a breve

Considerando que a melhoria das modalidades práticas do
tratamento das mercadorias e dos documentos contribuirá

igualmente para a redução dos tempos de espera ;

trecho no sentido de uma maior facilitação dos controlos
e formalidades nas trocas comerciais entre Estados

-membros ; que as disposições da presente directiva
devem ter na devida conta os objectivos visados e os resul
tados das acções empreendidas no âmbito da realização do
mercado interno ;

Considerando que, nomeadamente no âmbito do sistema
do trânsito comunitário, o operador pode iniciar o proce
dimento de trânsito no interor do Estado-membro cie

partida e/ou prever a colocação das mercadorias para
consumo ou, sob qualquer outro regime, num local
situado no interior do Estado-membro de destino, e que,
(') JO n? C 237 de 18 . 9. 1985, p. 3.
(2) JO n? C 352 de 31 . 12. 1985, p. 291 .
(3) JO n? C 101 de 28 . 4. 1986, p. 5.
H TO n? L 359 de 22. 12. 1983, p. 8 .

Considerando que as pessoas que participam nas trocas
comerciais entre Estados-membros devem poder dispor de
um procedimento que lhes permita informar as instâncias
nacionais e comunitárias sobre os problemas eventual
mente surgidos na passagem das fronteiras ;

Considerando que determinadas tarefas dos serviços de
controlo, nomeadamente as que se referem à verificação
dos documentos exigidos, serão facilitadas, se as autori
dades competentes puderem delegar a sua execução num
dos outros serviços representados ;
Considerando que, para facilitar o pagamento dos
montantes eventualmente exigíveis ao serem efectuados os
controlos e formalidades, deve ser dada a possibilidade aos
interessados de utilizarem também cheques bancários
internacionais visados ou sem efeito ;

N? L 24/34
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27. 1 . 87

3. O artigo 5? passa a ter a seguinte redacção :
« Artigo 5 ?
1.

Os Estados-membros farão com que :

a) Quando o volume de tráfego o justifique, os postos
fronteiriços estejam abertos, excepto quando a
circulação for proibida, por forma a permitir que :
ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

— a passagem das fronteiras seja assegurada vinte e
quatro horas por dia com os controlos e formali
dades correspondentes para as mercadorias em
regime aduaneiro de trânsito e respectivos meios
de transporte, bem como para os veículos que
circulem em vazio, excepto no caso de o

Artigo 1 ?
A Directiva 83/643/CEE é alterada do seguinte modo :

controlo na fronteira ser necessário tendo em

vista prevenir a propagação de doenças,

1 . O texto actual do artigo 2? passa a n? 1 . O artigo 2? é
completado com os seguintes números :
« 2.

— os controlos e formalidades relativas à circulação

dos meios de transporte e das mercadorias que
não circulam ao abrigo de um regime alfande
gário de trânsito possam ser efectuados de
segunda a sexta-feira durante, pelo menos, dez
horas sem interrupção e ao sábado durante, pelo
menos, seis horas sem interrupção, excepto no

Os Estados-membros facilitarão, nos locais de

partida e de destino das mercadorias e nas circunstân
cias que considerarem adequadas, o recurso aos
processos simplificados previstos pela regulamentação
em matéria de expedição, de circulação e colocação no
consumo das mercadorias.

3. Os Estados-membros farão o possível por repartir
a implantação dos postos alfandegários, incluindo no
interior do seu território, de forma a atender, da

melhor forma, às necessidades dos operadores comer

caso de estes dias serem feriados ;

b) No caso de veículos e mercadorias transportados
por via aérea, os períodos referidos no segundo
travessão da alínea a) sejam adaptados de forma a
satisfazer às necessidades efectivas, podendo, para

ciais . »

esse efeito, ser fraccionados em função do fluxo de

tráfego ;

2. O artigo 4? passa a ter a seguinte redacção :
« Artigo 4?

1.

A fim de encontrar as soluções adequadas aos

problemas que se colocam nas fronteiras comuns, os
Estados-membros tomarão as medidas necessárias para
desenvolver a colaboração bilateral entre os diferentes

serviços que efectuam controlos e formalidades de um
e da outro lado dessas fronteiras.

2.

A colaboração referida no n? 1 diz respeito,

nomeadamente :

— ao equipamento dos postos fronteiriços,
— à transformação dos serviços das fronteiras em

serviços do controlo justapostos ou combinados,
quando tal se revelar possível.
Os Estados-membros cooperarão a fim de harmo
nizar os horários de actuação dos diferentes serviços

3.

que efectuam controlos e formalidades de um lado e
do outro de cada posto fronteiriço. Em caso de dificul
dades para alcançar essa harmonização, a questão será
apresentada à Comissão a fim de que esta possa sugerir
aos Estados-membros em causa as soluções que consi

dere adequadas para resolver as referidas dificuldades.
4.

Os Estados-membros devem prever a possibili

dade de uma concertação informal a nível local e,

c) Os transbordos que os serviços alfandegários, no
âmbito das regulamentações existentes, autorizem a
fazer-se fora da sua fiscalização directa possam ser
efectuados em qualquer ocasião de modo a corres
ponder às necessidades efectivas.
2. Para os serviços veterinários, quando houver difi
culdades em respeitar, de modo geral, os períodos refe
ridos no n? 1 , alínea a), segundo travessão, e alínea b),
os Estados-membros farão com que esteja disponível,
um perito veterinário no momento da passagem da
fronteira durante aqueles períodos, mediante um pré
-aviso de pelo menos doze haras apresentado pelo
operador de transporte ; este pré-aviso pode contudo
ser alargado até dezoito horas no caso de transporte de
animais vivos.

3. No caso de vários postos fronteiriços estarem
situados numa mesma zona portuária ou aeroportuária,
os Estados-membros podem prever derrogações ao n?
1 , sob condição de que os outros postos situados nessa
zona possam efectivamente desalfandegar as mercado
rias e os veículos em conformidade com as disposições
do referido número .

4.

Para os postos fronteiriços e alfandegários e

serviços referidos no n? 1 , e nas condições fixadas

pelos Estados-membros, as autoridades competentes
dos Estados-membros preverão, tm casos excepcionais,
a possibilidade de realizar os controlos e as formali

eventualmente, nacional, entre os representantes dos
diferentes serviços que participam nos controlos e nas
formalidades relativas aos transportadores, despa

dades, fora das horas de abertura, através de um pedido

chantes aduaneiros, agentes de transportes e utentes. »

ração dos serviços prestados. »

específico e justificado, apresentado durante as horas
de abertura, e mediante, se for caso disso, uma remune
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Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

ridades competentes e por conta destas, um dos
serviços representados, e de preferência a alfândega,
possa realizar certas tarefas da competência dessas
autoridades, nomeadamente no que se refere ao pedido

para assegurar que os tempos de espera causados pelos

dos documentos necessários, ao exame da validade e da

diferentes controlos e formalidades não excedam os

autencidade de tais documentos e ao controlo sumário
da identidade das mercadorias declaradas nesses docu

4. O artigo 6? passa a ter a seguinte redacção :
« Artigo 6?

prazos necessários à sua boa execução. Para esse efeito,
organizarão os horários de intervenção dos serviços que
tenham de efectuar os controlos e cumprir as formali
dades e os efectivos disponíveis, bem como as modali
dades práticas de tratamento das mercadorias e dos

mentos . Nesse caso, as autoridades interessadas terão o

cuidado de fornecer os meios necessários à realização
dessas tarefas. »

documentos necessários à execução dos controlos e

« Artigo 7? A

formalidades, de modo a reduzir ao mínimo os tempos
de espera no escoamento do tráfego. »

Os Estados-membros farão o necessário para que os
montantes eventualmente exigíveis ao serem efec

5. O artigo 7? passa a ter a seguinte redacção :
« Artigo 7?
Os Estados-membros esforçar-se-ão por abrir nos
postos fronteiriços, sempre que tal seja tecnicamente
possível e quando o volume de tráfego o justifique, vias
de passagem rápidas reservadas às mercadorias em
regime aduaneiro de trânsito, aos respectivos meios de
transporte, bem como aos veículos que circulam em
vazio . »

6. O artigo 8 ? passa a ter a seguinte redacção :
« Artigo 8?
1 . Os Estados-membros e a Comissão providencia
rão para que as pessoas que participam nas trocas
comerciais entre Estados-membros possam informar,
rapidamente, as entidades nacionais e comunitárias
competentes dos problemas eventualmente encon
trados na passagem das fronteiras. As entidades compe
tentes analisarão esses problemas e, se estes não forem
resolvidos no âmbito de tal análise, a Comissão

proporá soluções aos Estados-membros em causa.
2. Um Estado-membro pode, tendo em vista
resolver dificuldades em matéria de controlo ou de

tuados os controlos e formalidades nas trocas comer

ciais entre Estados-membros possam ser pagos sob a
forma de cheques bancários visados ou certificados, ou
de meios de pagamento semelhantes, expressos na
moeda do Estado-membro em que a dívida é exigível. »

« Artigo 8? A
Os Estados-membros fornecerão à Comissão, em tempo
útil, informações actualizades relativas aos postos de
controlo. »

Artigo 2?

1 . Os Estados-membros porão em vigor, após consulta
à Comissão, as disposições legislativas, regulamentares e
administrativas necessárias para darem cumprimento à
presente directiva, o mais tardar até 1 de Julho de 1987.
2.

Os Estados-membros comunicarão à Comissão o

texto das disposições que tiverem adoptado para efeitos da
aplicação da presente directiva.
Artigo 3 ?

formalidades na acepção da presente directiva pedir a
realização de consultas com outro Estado-membro. Se

as consultas não permitirem resolver essas dificuldades,
um Estado-membro pode informar disso a Comissão a
fim de que esta submeta as soluções que julgar
adequadas para resolver as referidas dificuldades. »
7. São inseridos os seguintes artigos na directiva :
« Artigo 6? A
Os Estados-membros farão o necessário para que, na
medida do possível e por delegação expressa das auto

Os Estados-membros são destinários da presente directiva.

Feito em Bruxelas, em 15 de Dezembro de 1986.
Pelo Conselho
0 Presidente

J. MOORE
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DIRECTIVA DO CONSELHO
de 16 de Dezembro de 1986

relativa à protecção jurídica das topografias de produtos semicondutores
(87/54/CEE)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 100 ?,
Tendo em conta a proposta da Comissão ^),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),
Considerando que os produtos semicondutores desem
penham um papel cada vez mais importante em nume
rosos sectores industriais e que a tecnologia dos semicon
dutores pode, por conseguinte, ser consideranda de
importância fundamental para o desenvolvimento indus

cipios de base estabelecidos em disposições que especifi
quem quem deve ser protegido e qual o objecto da
protecção, bem como os direitos exclusivos em que as
pessoas protegidas se podem fundamentar para autorizar
ou proibir determinados actos, as excepções a esses
direitos e o prazo da protecção ;
Considerando que os outros aspectos podem, por agora,
ser regulados no âmbito do direito nacional, em especial a
questão de saber se o registo ou o depósito constitui uma
condição necessária para a protecção, e, sem prejuízo da
exclusão das licenças concedidas devido unicamente ao

facto de ter decorrido um determinado período de tempo,
se e em que condições podem ser concedidas licenças não

voluntárias relativas a topografias protegidas ;

trial da Comunidade ;

Considerando que as funções dos produtos semicondu
tores dependem, em grande parte, das topografias desses

produtos e que a concepção dessas topografias exige o
investimento de recursos humanos, técnicos e financeiros

consideráveis, mas que é possível copiar essas topografias
a um custo muito inferior ao exigido por uma concepção
autónoma ;

Considerando que actualmente as topografias dos
produtos semicondutores não são claramente protegidas
em todos os Estados-membros pela legislação em vigor e
que essa protecção, quando existe, apresenta características

Considerando que a protecção das topografias dos
produtos semicondutores, nos termos do previsto na
presente directiva, não deve constituir obstáculo à aplica
ção de outras formas de protecção ;
Considerando que, se necessário, podem ser posterior
mente consideradas outras medidas relativas à protecção
jurídica das topografias dos produtos semicondutores na
Comunidade, mas que é urgente que todos os Estados
-membros apliquem princípios fundamentais comuns nos
termos da presente directiva,

diferentes ;
ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Considerando que as diferenças que caracterizam a
protecção jurídica dos produtos semicondutores consig
nada na legislação dos Estados-membros têm efeitos nega

CAPITULO I

tivos directos no funcionamento do mercado comum no

que se refere aos produtos semicondutores e que se corre
o risco de essas diferenças se acentuarem à medida que os
Estados-membros forem adoptando novas medidas legisla

Definições

tivas nesta área ;

Artigo 1 ?

Considerando que é conveniente suprimir as diferenças

que provocam esses efeitos e impedir o surgimento de
novas diferenças que tenham efeito negativo no mercado
comum ;

Considerando que, no que se refere à extensão da protec
ção a pessoas do exterior da Comunidade, os Estados
-membros devem ser livres para actuar por sua própria
conta, desde que não tenham sido tomadas decisões
comunitárias num prazo determinado ;
Considerando que o quadro jurídico da protecção comu

nitária das topografias dos produtos semicondutores pode,
num primeiro momento, limitar-se a determinados prin
(') JO n? C 360 de 31 . 12. 1985, p. 14.
(2) JO n ? C 255 de 13. 10. 1986, p. 249.
(3) JO n ? C 189 de 28 . 7. 1986, p. 5.

1.

Para efeitos da presente directiva :

a) Entende-se por « produto semicondutor » a forma final
ou intermédia de qualquer produto :

i) que consista num corpo de material que inclua
uma camada de material semicondutor ;
e

ii) que possua uma ou mais camadas compostas de
material

condutor,

isolante

ou

semicondutor,

estando as camadas dispostas de acordo com um
modelo tridimensional pré-determinado ;
e

iii) destinado a desempenhar uma função electrónica,
quer exclusivamente, quer em conjunto com outras
funções ;
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b) Entende-se por « topografia » de um produto semicon
dutor o conjunto de imagens relacionadas, quer fixas,
quer codificadas :
i) que representam a disposição tridimensional das
camadas de que o produto semicondutor se
compõe ; e

ii) em que cada imagem possui a disposição ou parte
da disposição de uma superfície do produto semi
condutor em qualquer fase do seu fabrico ;
c) Entende-se por « exploração comercial », a venda,
aluguer, locação financeira ou qualquer outro método
de distribuição comercial ou qualquer oferta para esse
fim. Contudo, para efeitos do n? 4 do artigo 3?, do n? 1
do artigo 4? e dos n?s 1 , 3 e 4 do artigo 7?, a « explora
ção comercial » não deve incluir a exploração em
condições de confidencialidade na medida em que não
se verifique uma distribuição a terceiros, excepto no
caso de a exploração de uma topografia ser feita em
condições de confidencialidade exigidas por uma
medida tomada nos termos do n? 1 , alínea b), do artigo

N ? L 24/37

menos que os termos da contratação determinem o
contrário ;

b) Quando a topografia for criada ao abrigo de um
contrato que não um contrato de trabalho, o direito à
protecção se aplique à parte contratante através da qual
a topografia tenha sido encomendada, a menos que o
cpntrato determine o contrário.

3 . a) No que respeita às pessoas referidas no n? 1 , o
direito de protecção aplica-se às pessoas singulares
nacionais de um Estado-membro ou que tenham a
sua residência habitual no território de um Estado
-membro.

b) Quando um Estado-membro estabelecer disposições
nos termos do n? 2, o direito à protecção aplicar
-se-á :

i) às pessoas singulares que sejam nacionais de um
Estado-membro ou que tenham a sua residência
habitual no território de um Estado-membro ;

ii) às sociedades ou outras pessoas colectivas que
possuam efectiva e realmente um estabeleci

223 ? do Tratado .

mento industrial ou comercial no território de

2. O Conselho, deliberando por maioria qualificada,
sob proposta da Comissão, pode alterar as definições das
alíneas a), i) e ii) do n? 1 , tendo em vista adaptá-las em
função do progresso técnico.

CAPÍTULO 2

Protecção das topografias dos produtos semicondu
tores

Artigo 2?
1.

Os Estados-membros protegerão as topografias dos

um Estado-membro .

4. Quando não existir o direito à protecção nos termos
de outras disposições deste artigo, o direito à protecção
aplicar-se-á também às pessoas referidas no alínea b), i) e
ii) do n? 3 que :
a) Explorem comercialmente pela primeira vez num
Estado-membro uma topografia que ainda não tenha
sido explorada comercialmente em qualquer outra
parte do mundo ;
e

b) Tenham obtido da pessoa habilitada a fazê-lo uma
autorização de exploração comercial exclusiva da topo
grafia em toda a Comunidade.

produtos semicondutores através da adopção de disposi
ções legislativas que confiram direitos exclusivos de
acordo com a presente directiva.

5. O direito à protecção aplica-se igualmente aos suces
sores ou representantes legais das pessoas referidas nos n?s

2. A topografia de um produto semicondutor será
protegida na medida em que resulte do esforço intelectual
do seu próprio criador e não seja conhecida na indústria
dos semicondutores. No caso de a topografia de um

6. Sob reserva do n? 7, os Estados-membros podem
negociar e celebrar acordos com países terceiros, bem
como convenções multilaterais, sobre a protecção legal das
topografias de produtos semicondutores, desde que seja
respeitada a legislação comunitária e, nomeadamente, as
normas estabelecidas na presente directiva.

produto semicondutor consistir em elementos conhecidos
na indústria de semicondutores, será protegida apenas , na
medida em que a combinação de tais elementos, encarada
no seu conjunto, satisfizer as condições acima referidas.
Artigo 3 ?

1.

Sem prejuízo dos n?s 2 a 5, o direito de protecção

aplica-se às pessoas que sejam criadoras de topografias de
produtos semicondutores.
2.

Os Estados-membros podem determinar que :

a) Quando a topografia for criada num período em que o
criador esteja a trabalhar por conta de outrem, o direito
à protecção se aplique à entidade patronal do criador, a

1 a 4.

7. Os Estados-membros podem iniciar negociações
com países terceiros a fim de tornar extensivo o direito à
protecção a pessoas que não beneficiam de direito à
protecção ao abrigo da presente directiva. Os Estados
-membros que dêm início a tais negociações darão do
facto conhecimento à Comissão .

Um Estado-membro notificará a Comissão quando desejar
alargar a protecção a pessoas que de outro modo não
beneficiem do direito à protecção, em conformidade com
o disposto na presente directiva, ou celebrar um acordo
relativo à extensão da protecção com um país que não seja
Estado-membro.

A

Comissão

Estados-membros dessa intenção.

informará

os

outros
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Um Estado-membro mantera o alargamento da protecção
ou a celebração do acordo em suspenso durante um mês a
contar da data da notificação à Comissão. No entanto, se

durante esse período a Comissão notificar o Estado
-membro da sua intenção de apresentar uma proposta ao
Conselho no sentido de todos os Estados-membros alar

garem a protecção relativamente às pessoas ou ao Estado
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2. Os Estados-membros assegurarão que o material
depositado nos termos do n? 1 não fique à disposição do
público, quando constituir um segredo comercial. Esta
disposição não impede que tal material seja divulgado na
sequência de uma decisão judicial ou de outra autoridade
competente resultante de um litígio relativo à validade ou
à infracção dos direitos exclusivos referidos no artigo 2?

não membro em causa, o Estado-membro manterá o alar

gamento da protecção ou a celebração do acordo em
suspenso durante um período de dois meses a contar da
data da notificação feita pelo Estado-membro.
Se a Comissão apresentar uma proposta desta natureza ao
Conselho antes de terminar esse período de dois meses, o
Estado-membro manterá o alargamento da protecção ou a
celebração do acordo em suspenso durante mais quatro
meses a contar da data em que a proposta for apresentada.
Na falta de notificacção ou proposta da Comissão ou de
decisão do Conselho dentro dos prazos atrás prescritos, o
Estado-membro pode alargar a protecção ou celebrar o
acordo em causa.

Qualquer proposta da Comissão para alargamento da
protecção feita ou não na sequência de notificação por um

3. Os Estados-membros podem exigir o registo das
transferências de direitos de topografias protegidas.
4. Os Estados-membros podem fazer depender o
registo e o depósito feitos em cumprimento dos n?s 1 e 3
do pagamento de taxas que não excedam os respectivos
custos administrativos.

5. Não são admitidas quaisquer condições que
imponham o cuprimento de formalidades adicionais para
a obtenção ou manutençao da protecção.
6. Os Estados-membros que exigirem o registo estabe
lecerão o direito de recurso a favor da pessoa que bene
ficie do direito à protecção ao abrigo do disposto na
presente directiva e que possa provar que outra pessoa
pediu ou obteve o registo de uma topografia sem a sua
autorização.

Estado-membro nos termos dos números anteriores será

adoptada jpelo Conselho, deliberando por maioria qualifi
cada.

Artigo 5 ?

Uma decisão do Conselho com base numa proposta da
Comissão não impede um estado-membro de tornar
extensiva a protecção, para além das pessoas que benefi

1 . Os direitos exclusivos referidos no artigo 2? incluem
os direitos de autorizar ou proibir qualquer um dos
seguintes actos :

ciam da protecção em todos os Estados-membros, às
pessoas abrangidas pela extensão, pelo acordo ou pelo
convénio previstos tal como tinham sido notificados, salvo
decisão contrária do Conselho, deliberando por maioria

a) A reprodução de uma topografia, desde que esta esteja
ao abrigo do n? 2 do artigo 2° ;
b) A exploração comercial ou a importação para esse
efeito de uma topografia ou de um produto semicon
dutor fabricado mediante a utilização da topografia.

qualificada.

8 . As propostas da Comissão e as decisões do Conselho
tomadas nos termos do n? 7 serão publicadas a título
informativo no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

Artigo 4?

1 . Os Estados-membros podem dispor que a topografia
de um produto semicondutor não beneficie ou deixe de
beneficiar dos direitos exclusivos concedidos nos termos

do artigo 2?, se não tiver sido apresentado um pedido de
registo em devida forma junto de uma autoridade pública
num prazo de dois anos a contar da sua primeira explora

2. Sem prejuízo do n? 1 , um Estado-membro pode
permitir a reprodução a título privado de uma topografia
para fins não comerciais.
3. Os direitos exclusivos referidos na alínea a) do n? 1
não se aplicam à reprodução para efeitos de análise,
avaliação ou ensino de conceitos, processos, sistemas ou
técnicas incorporados na topografia ou da própria topo
grafia.
4.

Os direitos exclusivos referidos no n ? 1 não são

extensivos aos actos relativos a uma topografia que satis
faça as exigências do n? 2 do artigo 2? e que tenha sido
concebida com base numa análise e numa avaliação de

outra topografia, efectuada em conformidade com o n? 3 .

ção comercial. Para além de tal registo, os Estados

-membros podem ainda exigir o depósito, junto de uma
autoridade pública, de material que identifique ou exem
plifique a topografia ou qualquer combinação desta, bem
como uma declaração da data da primeira exploração

5.

O direito exclusivo de autorizar ou proibir os actos

especificados na alínea b) do n? 1 não se aplica aos actos
praticados depois de a topografia ou de o produto semi
condutor ter sido colocado no mercado de um Estado

comercial da topografia, quando esta anteceda a data do

-membro pela pessoa habilitada a autorizar a sua comer

pedido de registo.

cialização ou com o seu consentimento.
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6. Uma pessoa que, ao adquirir um produto semicon
dutor, não saiba nem possua razões plausíveis para supor
que o produto está protegido por qualquer direito exclu
sivo concedido por um Estado-membro, nos termos do
disposto na presente directiva, não será impedida de
explorar comercialmente o referido produto.
No entanto, para os actos praticados depois de a pessoa

saber ou ter razões plausíveis para supor que o produto
semicondutor está protegido nos termos acima referidos,
os Estados-membros assegurarão que, a pedido do titular
do direito, um tribunal possa exigir o pagamento de uma
remuneração adequada em cumprimento do disposto na
legislação nacional.
7. O n? 6 aplicar-se-á aos sucessores ou representantes
legais da pessoa a que se refere a primeira frase desse

a) O ultimo dia do ano civil durante o qual a topografia
foi pela primeiria vez explorada comercialmente em
qualquer parte do mundo ;
b) O último dia do ano civil durante o qual o pedido de
registo foi apresentado em devida forma.

4. Se uma topografia não tiver sido explorada comer
cialmente em qualquer parte do mundo nos quinze anos
seguintes ao primeiro estabelecimento ou codificação,
caducarão quaisquer direitos exclusivos existentes nos
termos do n? 1 , e, nos Estados-membros em que o registo
seja uma condição da aquisição ou da manutenção dos
direitos exclusivos, só podem ser adquiridos novos direitos
exclusivos se tiver sido apresentado em devida forma um
pedido de registo dentro do referido prazo.
Artigo 8?

número .

Artigo 6?
Os Estados-membros não farão depender os direitos
exclusivos referidos no artigo 2? de licenças concedidas
automaticamente e nos termos da lei, apenas devido ao
facto de ter decorrido um determinado prazo.
Artigo 7?

1 . Os Estados-membros assegurarão que os direitos
exclusivos referidos no artigo 2? se adquiram :

a) Se o registo for condição para a entrada em vigor dos
direitos exclusivos de acordo com o artigo 4?, na
primeira das datas seguintes :

A protecção concedida às topografias dos produtos semi
condutores, nos termos do artigo 2°, só deve ser aplicável
à topografia propriamente dita, com exclusão de qualquer
conceito, processo, sistema, técnica ou informação codifi
cada incorporadas nessa topografia.

Artigo 9?

Quando a legislação dos Estados-membros estabelecer que
produtos semicondutores fabricados através da utilização
de topografias protegidas possam exibir uma indicação, a
indicação a ser utilizada será um T maiúsculo, com uma

das seguintes apresentações : T, « T », [ T ], (?), T *
ou m .

CAPÍTULO 3

i) a data em que a topografia foi pela primeira vez
explorada em qualquer parte do mundo ;
ii) a data em que o pedido de registo foi apresentado

Manutenção de outras Disposições legais

em devida forma ;
ou

b) Quando a topografia for pela primeira vez explorada
em qualquer parte do mundo,
ou

c) Quando a topografia for pela primeira vez estabelecida
ou codificada.

2. Sempre que os direitos exclusivos se adquiram de
acordo com as alíneas a) ou b) do n? 1 , os Estados-mem

bros assegurarão, para o período anterior à aquisição

N ? L 24/39

Artigo 10?

1 . O disposto na presente directiva não prejudica as
disposições legais relativas aos direitos de patente e de
modelos de utilidade .

2.

O disposto na presente directiva não prejudica :

a) Os direitos conferidos pelos Estados-membros em
cumprimento de obrigações decorrentes de acordos
internacionais, incluindo as disposições que tornam

desses direitos, os meios de recurso a favor de uma pessoa

extensivos esses direitos a nacionais do Estado-membro

que beneficie do direito à protecção nos termos da
presente directiva e possa provar que outra pessoa fraudu

em causa ou a pessoas residentes no território desse
Estado ;

lentamente reproduziu, explorou comercialmente ou
direitos exclusivos conferidos nos termos do artigo 2?,

b) A legislação dos Estados-membros relativa aos direitos
de autor que limita a reprodução de desenhos ou das
representações artísticas das topografias através de
cópia em duas dimensões.

3 . Os direitos exclusivos caducarão dez anos após o
último dia do ano civil em que a topografia for pela

3. A presente directiva não afecta a protecção garantida
pela legislação nacional às topografias ou aos produtos

primeira vez explorada comercialmente em qualquer parte
do mundo ou, se o registo for condição de aquisição ou da
manutenção dos direitos exclusivos, após um período de
dez anos a contar da primeira das seguntes datas :

entrada em vigor das disposições nacionais, que executem
a presente directiva, mas não após a data de aplicação
estabelecida no n? 1 do artigo 1 1 ?

importou, com esse fim, uma topografia. Este número não
prejudica os meios de recurso disponíveis para reforçar os

semicondutores, estabelecidos ou codificados antes da
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direito interno que adoptarem no domínio da presente
directiva.

Disposições finais

Artigo 12?

Os Estados-membros são destinatários da preente direc

Artigo 11 ?
1 . Os Estados-membros assegurarão a entrada em vigor
das disposições legislativas, regulamentares e administra
tivas necessárias para dar cumprimento à presente direc
tiva, o mais tardar em 7 de Novembro de 1987.

2. Os Estados-membros comprometem-se a comunicar
à Comissão os textos das disposições mais importantes de

tiva.

Feito em Bruxelas, em 16 de Dezembro de 1986.
Pelo Conselho
O Presidente
G. HOWE

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

27. 1 . 87

N ? L 24/41

DIRECTIVA DO CONSELHO
de 18 Dezembro de 1986

que altera pela quarta vez a Directiva 70/357/CEE relativa à aproximação das
legislações dos Estados-membros respeitantes às substâncias antioxidantes que
podem ser utilizadas em géneros destinados à alimentação humana
(87/55/CEE)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Economica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 100?,

Considerando que esta medida não implica, num ou em
vários Estados-membros, uma alteração de disposições
legislativas,
ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que o artigo 2? da Directiva 70/357/CEE ('),
com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva
81 /962/CEE (2), permite que os Estados-membros auto
rizem nos seus territórios o emprego de etilenodiaminote
tracetato de cálcio dissódico nos géneros alimentícios até
31 de Dezembro de 1986 ;

Artigo 1 ?
No n? 1 do artigo 2? da Directiva 70/357/CEE, a data de
31 de Dezembro de 1986 é substituída pela de 31 de
Dezembro de 1988 .

Artigo 2?
Os Estados-membros são destinatários da presente direc
tiva.

Considerando que a Comissão apresentou uma proposta
no sentido da alteração dessa directiva ;

Considerando que se mostra entretanto necessário prorro
gar, a título transitório, a faculdade concedida aos Esta
dos-membros pelo n? 1 do artigo 2? da referida directiva
de autorizar o emprego da substância em causa ;

(') JO n? L 157 de 18 . 7. 1970, p. 31 .
(2) JO n? L 354 de 9. 12. 1981 , p. 22.

Feito em Bruxelas, em 18 de Dezembro de 1986.
Pelo Conselho
0 Presidente

M. JOPLING

N? L 24/42
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DIRECTIVA DO CONSELHO
de 18 de Dezembro de 1986

que altera a Directiva 78/1015/CEE relativa à aproximação das legislações dos
Estados-membros respeitantes ao nível sonoro admissível e ao dispositivo de
escape dos motociclos

(87/56/CEE)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que essas reduções constituem um passo
importante no sentido da melhoria do ambiente,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 100?,

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),
Considerando que a Directiva 78/ 1015/CEE do Conse
lho (') fixa no seu Anexo I limites para o nível sonoro dos
motociclos ; que o artigo 8? da referida directiva dispõe
que o Conselho, sob proposta da Comissão, decidirá uma
redução dos limites admissíveis para esse nível sonoro
previstos no Anexo I ;
Considerando que ao adoptar a Directiva 78/ 1015/CEE se
referiu o facto de ela constituir um passo no sentido da
melhoria do ambiente ; que era conveniente continuar a
promover o desenvolvimento técnico de motociclos
menos ruidosos ; que, especialmente para os motociclos
mais potentes, os valores-limite fixados se deveriam
reduzir a cerca de 80 dB (A) até 1985 e que os níveis a
fixar deviam ter em conta os meios técnicos que podiam
ser utilizados nessa data ;

Considerando que a protecção da população em meio
urbano contra os incómodos acústicos exige medidas
adequadas para reduzir o nível sonoro dos moticiclos e
que o progresso técnico em curso ou a promover, na
construção deste tipo de veículos, deve tornar possível tal
redução ;

Considerando que, para este efeito, convém alterar a
Directiva 78/ 1015/CEE tornando o método de medição

mais representativo da real utilização dos moticiclos no
fluxo da circulação urbana e reduzindo o número de cate

gorias de motociclos tendo em conta esse novo método e
para aproximar as diferenças de tratamento entre tais cate
gorias ; que a fixação dos valores-limite do nível sonoro
para cada uma destas novas categorias de motociclos
representa uma redução efectiva do nível sonoro actual
mente produzido por estes tipos de veículos ; que convém
proceder a essas reduções em duas fases, de modo que os
construtores disponham de um prazo suficiente para me
lhorar os seus produtos ;
(')
2)
(3)
«)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

C
C
C
L

263 de 2. 10. 1984, p. 5.
94 de 15. 4. 1985, p. 142.
104 de 25. 4. 1985, p. 3.
349 de 13. 12. 1978, p. 21 .

Artigo 1 ?
O Anexo I da Directiva 78/ 1015/CEE é alterado em

conformidade com o anexo da presente directiva.
Artigo 2?
1.

A partir de 1 de Outubro de 1988 :

— os Estados-membros, nos quais os motociclos ou
certas categorias de motociclos sejam objecto de uma
recepção nacional, aplicarão, a pedido do fabricante ou
do seu mandatário e como fundamento de uma recep
ção nacional, as prescrições técnicas harmonizadas da
Directiva 78/ 1015/CEE, em substituição das prescri
ções nacionais correspondentes,
— os Estados-membros nos quais os motociclos ou certas
categorias de motociclos não sejam objecto de uma
recepção nacional, não podem recusar a matrícula
nem proibir a venda, a entrada em circulação ou a
utilização desses motociclos a pretexto de as prescri
ções respeitadas terem sido as prescrições técnicas
harmonizadas da Directiva 78/ 1015/CEE e não as

prescrições nacionais correspondentes.
2. A partir das datas fixadas no quadro que consta do
ponto 2.1.1 para a obtenção da recepção nacional das três
categorias de motociclos :
— os Estados-membros deixam de poder emitir o certifi
cado previsto no n? 1 , segundo parágrafo, do artigo 3?
da Directiva 78/ 1015/CEE para um tipo de motociclo
cujo nível sonoro e dispositivo de escape não estejam
em conformidade com a referida directiva,

— os Estados-membros podem recusar a recepção de
âmbito nacional de um tipo de motociclo cujo nível
sonoro e dispositivo de escape não estejam em confor
midade com a Directiva 78 / 1015/CEE .

3.
Dois anos após as datas referidas no n? 2, os
Estados-membros podem proibir a primeira entrada em
circulação de novos motociclos cujo nível sonoro e de
escape não estejam em conformidade com a Directiva
78/ 1015/CEE.
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Esse prazo e, todavia, reduzido a um ano quanto aos novos
motociclos da categoria 2 no que se refere à observância
do valor-limite fixado para a primeira fase.

N? L 24/43

Os Estados-membros aplicarão essas disposições a partir
de 1 de Outubro de 1988 .

Artigo 4?
Os Estados-membros são destinatários da presente Direc
tiva.

Artigo 3 ?
Feito em Bruxelas, em 18 de Dezembro de 1986.

Os Estados-membros procedem a adopção e publicação,
até 1 de Outubro de 1988, das disposições necessárias para
darem cumprimento à presente directiva e desse facto
informarão imediatamente a Comissão.

Pelo Conselho
0 Presidente

M. JOPLING

N? L 24/44
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ANEXO

ALTERAÇÃO DO ANEXO I DA DIRECTIVA 78/1015/CEE
Os pontos 2.1.1 , 2.1.4.3.1 e 2.1.4.3.2 passam a ter a seguinte redacção :

« 2.1.1 .

Categorias de motociclos (limites de níveis sonoros e datas de entrada em vigor destes
limites)

2.1.1.1 .

As categorias de motociclos, os limites dos níveis sonoros a não ultrapassar, medidos nas
condições previstas nos pontos 2.1.2 a 2.1.5., e as datas de entrada em vigor desses limites
são os seguintes :
Valores limites do nível sonoro em dB (A) e datas de entrada em vigor
para a recepção nacional de um tipo de motociclo

Categorias
de motociclos

segundo a cilindrada
(em cm3)

1. <

1 ? fase
limites

em dB (A)

em vigor para
a recepção nacional

77

1 de Outubro

80
80 < 175

79

I
3 . > 175

82

« 2.1.4.3.1 .
2.1.4.3.1.1 .

em vigor para
a recepção nacional

1 de Outubro
de 1993

1 de Outubro

77

de 1989

II

31 de Dezembro
de 1994

1 de Outubro

80

de 1988

2.1.1.2.

em dB (A)

Datas de entrada

75

de 1988

2. >

2* fase
limites

Datas de entrada

I

I

1 de Outubro
de 1993

A data de entrada em vigor do valor limite do nível sonoro dos motociclos da categoria 2,
no que se refere à segunda fase, é susceptível de ser alterado pelo Conselho antes do fim
do ano de 1994, sob eventual proposta da Comissão.»
Motociclos com caixa de velocidade não automática.

Velocidade de aproximação

O motociclo deve aproximar-se da linha AA' a uma velocidade estabilizada :
— igual a 50 km/h, ou

— correspondente a uma velocidade de rotação do motor igual a 75 % do regime indi
cado no ponto 2.4 do Anexo II.
É escolhida a velocidade menos elevada.
2.1.4.3.1.2.

Utilização da caixa de velocidades

2.14.3.1.2.1 .

Nos motociclos de qualquer cilindrada equipados com uma caixa de velocidades com o
máximo de quatro velocidades, será engrenada a segunda velocidade.

2.1.4.3.1.2.2.

Nos motociclos equipados com um motor cuja cilindrada não ultrapasse 175 cm3 e com
uma caixa de velocidades com mais de quatro velocidades, será engrenada unicamente a
terceira velocidade.

2.1.4.3.1.2.3 .

2.1.4.3.1.2.4.

Nos motociclos equipados com um motor cuja cilindrada ultrapasse 175 cm3 e com uma
caixa de velocidades com mais de quatro velocidades, serão engrenadas as segunda e
terceira velocidades. É tomada em consideração a média das duas.
No caso de, durante o ensaio efectuado com a segunda velocidade (ver pontos 2.1.4.3.1.2.1

e 2.1.4.3.1.2.3), o regime do motor à aproximação da linha de saída do terreno de ensaio
ultrapassar 110 % do regime indicado no ponto 2.4 do Anexo II, o ensaio será efectuado
com a terceira velocidade, sendo o nível sonoro medido o único a tomar em consideração
como resultado do ensaio.
2.1.4.3.2 .

2.1.4.3.2.1 .

Motociclos com caixa de velocidades automática.
Motociclos sem selector manual .
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2.1.4.3.2.1.1 . Velocidade de aproximação
O motociclo aproxima-se da linha AA' a diferentes velocidades estabilizadas de 30, 40 e 50
km/h ou a 75 % da velocidade máxima em estrada se este valor for inferior. Será escolhida

a situação que der o nível sonoro mais elevado.
2.1.4.3.2.2.

Motociclos munidos de um selector manual com X velocidades .

2.1.4.3.2.2.1 . Velocidade de aproximação
O motociclo aproxima-se da linha AA' a uma velocidade estabilizada :
— inferior a 50 km/h, sendo a velocidade de rotação do motor igual a 75 % do regime
indicado no ponto 2.4 do Anexo II, ou
— igual a 50 km/h, sendo a velocidade de rotação do motor inferior a 75 % do regime
indicado no ponto 2.4 do Anexo II.
Se no momento do ensaio à velocidade estabilizada de 50 km/h se produzir uma desmulti
plicação para a primeira velocidade, a velocidade de aproximação do motociclo poderá ser
aumentada até a um máximo de 60 km/h de modo a evitar a redução de velocidades.
2.1.4.3.2.2.2. Posição do selector manual
Se o motociclo estiver munido de um selector manual com X velocidades, o ensaio deverá

ser efectuado com o selector na velocidade mais elevada : o dispositivo não automático de
redução de velocidade (por exemplo, o kick-dotvn) não deve ser utilizado. Se se produzir
uma descida automática de velocidade depois da linha AA', recomeça-se o ensaio utili
zando a velocidade mais elevada — 1 e a velocidade mais elevada — 2 se for necessário, de

modo a encontrar a posição mais elevada do selector que assegure o processamento do
ensaio sem redução automática (sem utilizar o kick-dotvn). »

N ? L 24/45

N? L 24/46
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DECISÃO DO CONSELHO
de 22 de Dezembro de 1986

relativa à conclusão do protocolo de alteração da convenção para a prevenção da
poluição marinha de origem telúrica
(87/57/CEE)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

DECIDE :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 235?,

Artigo IP

Tendo em conta a proposta da Comissão,

É aprovado em nome da Comunidade o Protocolo de alte

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu ('),

ração da Convenção para a prevenção da poluição marí
tima de origem telúrica.

Considerando que a Comunidade é Parte Contratante na
Convenção para a prevenção da poluição marinha de
origem telúrica (2), assinada em Paris em 4 de Junho de
1974, que entrou em vigor em 6 de Maio de 1978, bem
como na Convenção sobre a poluição atmosférica trans
fronteiriça a longa distância (3) assinada em Genebra em
14 de Novembro de 1979, que entrou em vigor em 16 de
Março de 1983 ;

Considerando que um Protocolo de alteração da Conven

ção para a prevenção da poluição marinha de origem telú
rica destinado a alargar o seu âmbito de aplicação à polui
ção transatmosférica da zona marítima foi objecto, em 26
de Março de 1986, de uma conferência diplomática de

negociação e adopção na qual participaram as Partes
Contratantes da Convenção de Paris, incluindo a Comuni
dade e nove Estados-membros ; que o referido Protocolo
foi assinado em nome da Comunidade ;

Considerando que é necessário, por conseguinte, que a
Comunidade aprove o Protocolo,

(') JO n? C 322 de 15. 12. 1986.
0 JO n? L 194 de 25. 7. 1975, p. 5.
(3) JO n? L 171 de 27. 6. 1981 , p. 11 .

O texto do Protocolo encontra-se em anexo à presente
decisão.

Artigo 2?
No que diz respeito à Comunidade, o Presidente do
Conselho procederá ao depósito do Acto de Aprovação
junto do Governo da República Francesa, em conformi
dade com o n? 5 do artigo VI do Protocolo.

Feito em Bruxelas, em 22 de Dezembro de 1986.
Pelo Conselho

0 Presidente
G. SHAW
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27. 1 . 87

N? L 24/47

PROTOCOLE D'AMENDEMENT

de la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique
LES PARTIES CONTRACTANTES à la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine
tellurique, faite à Paris le 4 juin 1974 (ci-après dénommée « convention »);

RAPPELANT l'article 1 er de la convention par lequel les parties contractantes s'engagent à prendre toutes les
mesures possibles pour éviter la pollution de la mer ;
RECONNAISSANT que la convention ne contient aucune disposition sur la prévention de la pollution
transatmosphérique de la zone maritime ;

DÉSIREUSES d'étendre la partie de la convention à ladite pollution,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS CI-APRÈS :

Article VI

Article premier

La clause ci-après est insérée après 1 alinéa iii) point c) de
l'article 3 de la convention :

« iv) par les émissions dans l'atmosphère, que celles-ci
soient d'origine terrestre ou provenant de struc
tures artificielles, telles que définies à l'alinéa iii)

1.

2.

ci-avant ».

Le present protocole entrera en vigueur le premier

jour du deuxième mois après la date à laquelle la dernière
des parties contractantes visées à l'article IV du présent
protocole aura déposé son instrument de ratification, d'ac
ceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Pour tout autre État devenant partie au présent

protocole après son entrée en vigueur, le présent proto
cole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois
Article II

après la date à laquelle ledit État aura déposé son instru
ment d'adhésion .

La première phrase du paragraphe 3 de 1 article 4 est
amendée par l'insertion des mots « et émissions dans l'at
mosphère » après les mots « rejets dans les cours d'eau ».

3.

Tout État devenant partie contractante au présent

protocole, sans être partie contractante à la convention,
sera considéré, à la date d'entrée en vigueur du présent

protocole pour ledit État, comme partie contractante à la
Article III

La clause ci-après est insérée au début de 1 article 1 6 point
d) de la convention :

convention, telle qu'amendée par le présent protocole.

Tout État devenant partie contractante à la conven
tion après l'entrée en vigueur du présent protocole, sera

4.

considéré comme partie contractante à la convention,

« d'examiner la faisabilité et, le cas échéant, ».

Article IV

telle qu'amendée par le présent protocole.
5. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'ap
probation ou d'adhésion seront disposés auprès du
gouvernement de la République française.

1 . Le présent protocole est ouvert a Paris, a partir du 26
mars 1986 et jusqu'au 30 juin 1986, à la signature des
États parties à la convention à la date d'ouverture à la

Article VII

signature du présent protocole, ainsi qu'à la signature de

Le gouvernement dépositaire avisera les parties contrac

la Communauté économique européenne.

2.

Le présent protocole est soumis à ratification, accep

tation ou approbation.

tantes et les États visés à l'article 22 de la convention des

signatures du présent protocole, des dépôts des instru
ments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, ce conformément aux articles IV, V et VI,

ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent protocole.
Article V
Article VIII

Après le 30 juin 1986, le présent protocole sera ouvert a
l'adhésion des États visés à l'article 24 de la convention

ainsi qu'à l'adhésion de la Communauté économique
européenne.

L original du présent protocole, dont les textes français et
anglais font également foi, sera déposé auprès du gouver
nement de la République française.

N? L 24/48
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorises par leurs gouvernements respectifs, ont signe le
présent protocole.

Fait a Paris, le 26 mars 1986.
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N? L 24/49

PROTOCOL

amending the Convention for the prevention of marine pollution from land-based
sources

THE CONTRACTING PARTIES to the Convention for the prevention of marine pollution from land-based
sources, done at Paris on 4 June 1974 (hereinafter referred to as 'the Convention*);

RECALLING Article 1 of the Convention, in which the Contracting Parties pledge themselves to take all
possible steps to prevent pollution of the sea ;
RECOGNIZING that the Convention does not contain provisions referring to the prevention of pollution of
the maritime area through the atmosphere ;
DESIRING to extend the scope of the Convention to such pollution ;
HAVE AGREED AS FOLLOWS :

Article I

The following is inserted in Article 3 of the Convention
after iii. of subparagraph c :
'iv. by emissions into the atmosphere from land or
from man-made structures as defined in subpara

graph iii. above'.

of the contracting parties referred to in Article IV of this
Protocol has deposited its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession.
2. For any other State becoming party to this Protocol
after its entry into force, this Protocol shall enter into
force on the first day of the second month following the
date on which that State has deposited its instrument of
accession .

Article II

The first sentence of Article 4, paragraph 3, is amended

by inserting 'and emissions into the atmosphere', after
'discharges into watercourses'.

3. Any State which becomes a contracting party to this
Protocol without being a contracting party to the Conven
tion shall be considered as a contracting party to the
Convention as amended by this Protocol as of the date of
entry into force of this Protocol for that State.

Article III

The following is inserted at the beginning of Article 1 6 d
of the Convention :

'to examine the feasibility of and, as appropriate.'
Article IV

1 . This Protocol shall be open for signature at Paris
from 26 March 1986 until 30 June 1986 by the States

which are parties to the Convention on the date of the
opening for signature of this Protocol, and by the Euro
pean Economic Community.
2. This Protocol shall be subject to ratification, accep
tance or approval.
Article V

After 30 June 1986 this Protocol shall be open for acces
sion by any State referred to in Article 24 of the Conven

4. Any State which becomes a contracting party to the
Convention after the entry into force of this Protocol shall
be considered as a contracting party to the Convention as
amended by this Protocol.

5. The instruments of ratification, acceptance, approval
or accession shall be deposited with the Government of
the French Republic.

Article VII

The Depository Government shall inform the Contracting
Parties and those States referred to in Article 22 of the

Convention of signature of this Protocol, of the deposit of
instruments of ratification, acceptance, approval or acces
sion, made pursuant to Articles IV, V and VI, and of the
date of entry into force of this Protocol.

tion and by the European Economic Community.
Article VIII
Article VI

1.

This Protocol shall enter into force on the first day

of the second month following the date on which the last

The original of this Protocol, of which the English and
French texts shall be equally authentic, shall be deposited
with the Government of the French Republic.
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed
this Protocol .

Done in Paris, this 26 March 1986.
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N? L 24/ 51

DECISÃO DO CONSELHO
de 22 de Dezembro de 1986

que instaura uma acção complementar da Comunidade tendo em vista a
erradicação da brucelose, da tuberculose e da leucose dos bovinos

(87/58/CEE)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 43?,
Tendo em conta a proposta da Comissão ('),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e

Considerando que a erradicação definitiva dessas doenças
constitui uma base essencial para o estabelecimento — no
que se refere às trocas comerciais de bovinos — do
mercado interno, bem como para o aumento de produtivi

dade da criação de bovinos e, por conseguinte, para a
melhoria do nível de vida das pessoas que trabalham
nesse sector ;

Considerando que, para realizar esses objectivos, é neces
sário conceder um novo período de três anos a cada Esta
do-membro elegível ;

Social (3),

Considerando que a Directiva 77/39 1 /CEE (4), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 3768/85 (*), instaurou uma acção da Comunidade tendo
em vista a erradicação da brucelose, da tuberculose e da
leucose dos bovinos ; que, atendendo aos resultados adqui

ridos e à evolução satisfatória dos programas apresentados
pelos Estados-membros, o Conselho, pela Directiva
82/400/CEE (*), instaurou uma acção complementar da
Comunidade tendo em vista a erradicação da brucelose, da
tuberculose e da leucose dos bovinos ;

Considerando que é conveniente que a Comunidade
participe financeiramente na presente acção ;

Considerando que convém que os planos apresentados
pelos Estados-membros respeitem os critérios e objectivos
comunitários ; que devem pois ser aprovados nos termos
de um procedimento comunitário e a respectiva execução
deve ser regularmente controlada no local,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Considerando que, pela Directiva 78/52/CEE Q, o
Conselho definiu os critérios comunitários aplicáveis aos
planos nacionais de erradicação acelerada da brucelose, da
tuberculose e da leucose enzoótica dos bovinos ;

Considerando que, face aos resultados obtidos no âmbito

Artigo 1 ?

É instaurada uma acção complementar da Comuniddade
tendo em vista completar a erradicação da brucelose, da
tuberculose e da leucose dos bovinos .

da referida directiva à evolução satisfatória dos anteriores

programas apresentados pelos Estados-membros, é neces
sário, nomeadamente, adoptar medidas similares para que
as manadas de bovinos em Espanha e Portugal possam
corresponder às mesmas normas no que diz respeito à

Artigo 2?

Considerando que é necessário, no que diz respeito à

1 . O Reino de Espanha e a República Portuguesa
devem elaborar planos de erradicação nos termos dos
artigos 2? e 3? da Directiva 77/391 /CEE e que corres
pondam aos critérios estabelecidos pela Directiva 78/52/

brucelose e à tuberculose, realizar em regiões limitadas de

/CEE .

determinados Estados-membros um controlo de rotina de
todas as suas manadas ;

2.

brucelose e à tuberculose ;

Na

medida

do

necessário, os

outros

Estados

-membros devem elaborar novos planos de erradicação

Considerando que determinados Estados-membros devem
ainda apresentar planos para a erradicação acelerada da
leucose enzoótica de bovinos ;

acelerada da tuberculose e da brucelose dos bovinos .

Esses planos serão comunicados à Comissão, o mais tardar
três meses após a notificação da presente decisão.

(') JO n? C 292 de 18 . 11 . 1986, p. 2.

3.

do no Jornal Oficial).
(3) Parecer dado em 16 de Dezembro de 1986 (ainda não publica
do no Jornal Oficial).
(<) JO n? L 145 de 13. 6. 1977, p. 44.
0 JO n°. L 362 de 31 . 12. 1985, p. 8.

devem elaborar planos de erradicação da leucose enzoótica
do bovino, nos termos do artigo 4? da Directiva 77/391 /

(2) Parecer dado em 19 de Dezembro de 1986 (ainda não publica

f) JO n? L 173 de 19. 6. 1982, p. 18.
í7) JO n? L 15 de 19. 1 . 1978, p. 34.

Na medida do necessário, os Estados-membros

/CEE .

Esses planos serão comunicados à Comissão, o mais tardar
nove meses após a notificação da presente decisão.

N? L 24/52
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Artigo 3 ?

1 . Após análise dos planos propostos e de quaisquer
alterações, a Comissão aprová-los-á nos termos do proce
dimento previsto no artigo 10?
2.
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previstas pela presente decisão e que correspondam às
disposições técnicas especiais referidas no Capítulo I da
Directiva 77/391 /CEE .

Artigo 7?

O Comité do Fundo será consultado relativamente

aos aspectos financeiros.
3. Os Estados-membros porão em vigor, nas datas
fixadas na sua decisão de aprovação referida no n? 1 , as
disposições legislativas, regulamentares e administrativas
necessárias para executar os novos planos de erradicação
acelerada.

Artigo 4?

1 . Será concedida ajuda financeira comunitária para as
medidas previstas pela presente decisão.
2. As despesas suportadas pelos Estados-membros rela
tivas às medidas adoptadas em execução dos planos de
erradicação acelerada aprovados nos termos do artigo 3?

podem beneficiar de uma ajuda comunitária dentro dos
limites fixados nos artigos 5? e 6?

1.

As disposições do n? 1 do artigo 7? do Regulamento

(CEE) n? 729/70 do Conselho, de 21 de Abril de 1970,

relativo ao financiamento da política agrícola comum ('),
são aplicáveis às decisões da Comissão respeitantes ao
financiamento comunitário da presente acção.
2. Os pedidos de pagamento referir-se-ão aos abates
efectuados pelos Estados-membros durante o ano e devem
ser apresentados antes do dia 1 de Julho do ano seguinte.

3. As regras de execução do presente artigo serão adop
tadas de acordo com o procedimento previsto no artigo
13 ? do Regulamento (CEE) n? 729/70.
Artigo 8?
O Regulamento (CEE) n? 129/78 do Conselho, de 24 de
Janeiro de 1978, relativo às taxas de câmbio a aplicar no
âmbito da política comum de estruturas agrícolas (2) e os
artigos 8 ? e 9 ? do Regulamento (CEE) n? 729/70 são apli
cáveis mutatis mutandis.

Artigo 5 ?

1 . A duração da ajuda financeira comunitária será de
três anos para cada Estado-membro a contar da data a
fixar pela Comissão na sua decisão de aprovação referida
no n? 1 do artigo 3?.

Artigo 9?

1 . O controlo veterinário da aplicação dos novos planos
de erradicação acelerada será feito nos termos do artigo
10 ? da Directiva 77/391 /CEE.

2. O montante estimado da ajuda a suportar pelo orça
mento da Comunidade no capítulo das despesas relacio
nadas com o sector agrícola para o período previsto no
n? 1 é de 31,7 milhões de ECUs.

2. No final da execução de todos os novos planos de
erradicação acelerada, a Comissão apresentará ao Conselho
um relatório global dos resultados obtidos, acompanhado,
se necessário, de propostas com vista à harmonização das
profilaxias nacionais.

Artigo 6?

1 . Será concedida uma ajuda financeira comunitária, a
título de compensação, para animais abatidos devido a :

— brucelose, para os animais provenientes de manadas
que não tenham nunca atingido o estatuto de manadas
dos tipos B3 e B4, tal como definidos no n? 1 do artigo
2? da Directiva 78 / 52/ CEE,

— tuberculose, para os animais provenientes de manadas
que não tenham nunca atingido o estatuto de manadas
dos tipos T3, tal como definido no n? 2 do artigo 2? da
Directiva 78 / 52/ CEE,

— leucose bovina enzoótica, para os animais provenientes
de manadas que não tenham nunca atingido o estatuto
de manada indemne da leucose bovina, tal como defi

nido pelos diferentes Estados-membros.
2.

Artigo 10?
1 . No caso de ser feita referência ao procedimento defi
nido no presente artigo, o presidente submeterá sem
demora o assunto ao Comité Veterinário Permanente, a

seguir denominado « Comité », quer por sua própria
iniciativa, quer a pedido de um Estado-membro.
2.

No seio do Comité, atribui-se aos votos dos Esta

dos-membros a ponderação prevista no n? 2 do artigo
148 ? do Tratado. O presidente não vota.
3. 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 cinquenta e quatro votos.

A Comissão reembolsará aos Estados-membros 72,5

ECUs por cada vaca abatida e 36,25 ECUs por cada um
dos outros bovinos abatidos por força das medidas

(■) JO n? L 94 de 28 . 4. 1970, p. 13.
(2 JO n? L 20 de 25. 1 . 1978, p. 16.
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4. 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

N ? L 24/53

Artigo 11 ?
Os Estados-membros são destinatários da presente deci
são .

uma

proposta relativa às medidas a tomar. O Conselho aprova
essas medidas por maioria qualificada.
Se, no termo de um prazo de três meses 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.

Feito em Bruxelas, em 22 de Dezembro de 1986.
Pelo Conselho
0 Presidente
G. SHAW
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CEE) n? 152/87 da Comissão, de 21 de Janeiro de 1987 , que

fixa, para um período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 1987, a
quantidade máxima de determinados produtos do sector das matérias gordas a introduzir
no consumo e a importar em Espanha e em Portugal

(« Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n? L 20 de 22 de Janeiro de 1987)

Página 8, terceira linha do primeiro parágrafo do artigo 1 ? :
em vez de :

« 75 000 toneladas »

deve ler-se :

« 1 00 000 toneladas ».
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