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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE) N? 1375/87 DA COMISSÃO
de 20 de Maio 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,

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

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

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

cada uma destas moedas, verificada durante um

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 ?,

período determinado, relativamente às moedas da
Comunidade referidas no travessão anterior, e o coefi
ciente acima referido,
sendo estas cotações as verificadas em 19 de Maio 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), alterado pelo Regulamento
(CEE) n? 910/87 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 3 ?,

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 ^, e pelos regulamentos

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,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

posteriores que o alteraram ;

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 máximo a pronto de 2,25 % ,

Artigo IP

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.

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

(')
-(2)
O
(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 .
88 de 31 . 3. 1987, p. 42.

V) JO n? L 17 de 20. 1 . 1987, p. 1 .

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 21 de Maio 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 20 de Maio de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 20 de Maio 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
10.02
10.03
10.04
10.05 B

Portugal

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

Cevada
Aveia

10.07 B
10.07 C II
10.07 DI
10.07 D II
11.01 A

202,05

259,47 O 0
177,01 0
196,60
155,93

Milho, que não seja o milho híbrido
destinado a sementeira

10.07 A

16,66
52,48
45,73
44,00
102,29

Países terceiros

Trigo mourisco
Milho painço
Sorgo, que não seja o sorgo híbrido
destinado a sementeira
Triticale
Outros cereais

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

11.01 B

Farinhas de centeio

11.02 A Ia)
1 1 .02 A I b)

Sêmolas de trigo duro
Sêmolas de trigo mole

4,93
44,00
44,00

183,9(2)(3)(8)

29,91
44,00

186,14 0 0
0
64,93 0

39,02
79,72
95,18
39,18

298,57
263,51
415,30
319,96

0

135,61

149,32 (4)

*

(') 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.
(®) 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.

O 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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N ? L 132/3

REGULAMENTO (CEE) N? 1376/87 DA COMISSÃO
de 20 de Maio 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
Económica Europeia,
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? 1 579/86 (2), e, nomeadamente, o n? 6 do seu
artigo 1 5?,
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), alterado pelo Regulamento
(CEE) n? 910/87 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 3 ?,

Comunidade referidas no travessão anterior, e o coefi
ciente acima referido,
sendo estas cotações as verificadas em 19 de Maio de
1987 ;

Considerando que, em função dos preços CIF e dos
preços CIF de compra a prazo, de hoje, os prémios que
acrescem aos direitos niveladores devem ser alterados nos

termos dos anexos do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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 ^, e
pelos regulamentos posteriores que o alteraram ;

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 21 de Maio de
1987.

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

Feito em Bruxelas, em 20 de Maio de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(')
O
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
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 .
88 de 31 . 3. 1987, p. 42.
173 de 1 . 7. 1986, p. 4.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 20 de Maio de 1987, que fixa 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)
Corrente

1 ? período

2? período

3? período

5

6

7

8

0

0

0

0

10.01 B II

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

0

0

0

0

10.02

Centeio

0

0

0

0

10.03

Cevada

0

0

0

0

10.04

Aveia

0

0

0

0

10.05 B

Milho, que não seja o milho híbrido destinado a semen
teira

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

N? da pauta
aduaneira

Designação das mercadorias

comum

10.01 BI

10.07 A
10.07 B
10.07 C II

B. Malte

(Em ECUs/t)
Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

5

6

7

8

9

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

0

0

0

0

0

sentado sob a forma de farinha

0

0

0

0

0

Malte torrado

0

0

0

0

0

N? da pauta

Designação das mercadorias

aduaneira
comum

11.07 A Ia)
1 1 .07 A I b)
11.07 A II a)

Malte, que não seja de trigo, não torrado, apresen
tado sob a forma de farinha

11.07 A II b)
11.07 B

Malte, que não seja de trigo, não torrado, não apre
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N? L 132/5

REGULAMENTO (CEE) N? 1377/87 DA COMISSÃO
de 19 de Maio de 1987

que altera o Regulamento (CEE) n? 1012/87 relativo à colocação à venda, por
concurso, de azeite armazenado pelo organismo de intervenção italiano
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n? 1012/87 é alterado do seguinte
modo :

Tendo em conta o Regulamento n? 136/66/CEE do
Conselho, de 22 de Setembro de 1966, que estabelece a

organização comum de mercado no sector das matérias
gordas ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1454/86 (2), e, nomeadamente, o
n? 4 do seu artigo 12?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1012/87 da
Comissão (3) abriu um concurso para a venda, no mercado
interno, de uma determinada quantidade de azeite detida
pelo organismo de intervenção italiano ;

Considerando que, com a preocupação de assegurar a boa
gestão do regime, no que diz respeito às vendas em rela
ção às quais o prazo para a entrega das propostas foi
fixado para a primeira quinzena do mês, é necessário
prever um prazo mais curto para a fixação do preço
mínimo e para a venda do azeite pelo organismo de inter
venção italiano « Azienda di Stato per gli Interventi nel
Mercato Agricolo » (AIMA) ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão das Matérias Gordas,

1 . O artigo 6? passa a ter a seguinte redacção :
« Artigo 6?
O preço mínimo de venda por 100 kg de azeite será
fixado, segundo o processo previsto no artigo 38 ? do
Regulamento n? 136/66/CEE, com base nas propostas
recebidas o mais tardar no décimo dia útil após o
termo de cada prazo previsto para a entrega das
propostas. A decisão fixando o preço mínimo de venda
será notificada, sem demora, ao Estado-membro em
questão. »

2. O artigo 7? passa a ter a seguinte redacção :
« Artigo 7?
A venda de azeite será efectuada pelo AIMA o mais
tardar no quinto dia útil após o dia da notificação da
decisão referida no artigo 6? O AIMA comunicará aos
organismos armazenadores a lista dos lotes não atribuí
dos. »

Artigo 2?
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 aplicavel
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 19 de Maio de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(>) JO n? 172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO n? L 133 de 21 . 5. 1986, p. 8.
O JO n? L 95 de 9. 4. 1987, p. 7.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1378/87 DA COMISSÃO
de 19 de Maio de 1987

que altera o Regulamento (CEE) n? 1013/87 relativo à colocação à venda, por
concurso, de azeite armazenado pelo organismo de intervenção português
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n? 1013/87 é alterado do seguinte
modo :

Tendo em conta o Regulamento n? 136/66/CEE do
Conselho, de 22 de Setembro de 1966, que estabelece a
organização comum de mercado no sector das matérias
gordas ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1454/86 (2), e, nomeadamente, o
n ? 4 do seu artigo 12?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1013/87 da
Comissão (3) abriu um concurso para a venda, no mercado
interno, de uma determinada quantidade de azeite detida

pelo organismo de intervenção português ;
Considerando que, com a preocupação de assegurar a boa
gestão do regime, no que diz respeito às vendas em rela
ção às quais o prazo para a entrega das propostas foi
fixado para a primeira quinzena do mês, é necessário
prever um prazo mais curto para a fixação do preço
mínimo e para a venda do azeite pelo organismo de inter
venção português « Instituto Regulador e Orientador de
Mercados Agrícolas » (IROMA) ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão das Matérias Gordas,

1 . O artigo 6? passa a ter a seguinte redacção :
« Artigo 6?
O preço mínimo de venda por 100 kg de azeite será
fixado, segundo o processo previsto no artigo 38 ? do
Regulamento n? 136/66/CEE, com base nas propostas
recebidas o mais tardar no décimo dia útil após o
termo de cada prazo previsto para a entrega das
propostas. A decisão fixando o preço mínimo de venda
será notificada, sem demora, ao Estado-membro em
questão. »

2. O artigo 7? passa a ter a seguinte redacção :
« Artigo 7?
A venda de azeite será efectuada pelo IROMA o mais
tardar no quinto dia útil após o dia da notificação da
decisão referida no artigo 6? O IROMA comunicará
aos organismos armazenadores a lista dos lotes não
atribuídos. »

Artigo 2?

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 19 de Maio de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(■) JO n? 172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO n? L 133 de 21 . 5. 1986, p. 8 .
(3) JO n? L 95 de 9. 4. 1987, p. 9.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1379/87 DA COMISSÃO
de 19 de Maio de 1987

que altera o Regulamento (CEE) n? 1085/87 relativo à colocação à venda, por
concurso, do azeite armazenado pelo organismo de intervenção espanhol
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n? 1085/87 é alterado do seguinte
modo :

Tendo em conta o Regulamento n? 136/66/CEE do
Conselho, de 22 de Setembro de 1966, que estabelece a
organização comum de mercado no sector das matérias
gordas ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1454/86 (2), e, nomeadamente, o
n? 4 do seu artigo 12?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1085/87 da
Comissão (3) abriu um concurso para a venda, no mercado
interno, de uma determinada quantidade de azeite detida
pelo organismo de intervenção espanhol ;
Considerando que, com a preocupação de assegurar a boa
gestão do regime, no que diz respeito às vendas em rela
ção às quais o prazo para a entrega das propostas foi
fixado para a primeira quinzena do mês, é necessário
prever um prazo mais curto para a fixação do preço
mínimo e para a venda do azeite pelo organismo de inter
venção espanhol « Servido nacional de Productos Agrá
rios » (SENPA) ;

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

1 . O artigo 6? passa a ter a seguinte redacção :
* Artigo 6?
O preço mínimo de venda por 100 kg de azeite será
fixado, segundo o processo previsto n artigo 38 ? do
Regulamento n? 136/66/CEE, com base nas propostas
recebidas o mais tardar no décimo dia útil após o
termo de cada prazo previsto para a entrega das
propostas. A decisão fixando o preço mínimo de venda
será notificada, sem demora, ao Estado-membro em
questão. »

2. O artigo 7? passa a ter a seguinte redacção :
« Artigo 7?
A venda de azeite será efectuada pelo SENPA o mais
tardar no quinto dia útil após o dia da notificação da
decisão referida no artigo 6? O SENPA comunicará aos
organismos armazenadores a lista dos lotes não atribuí
dos . »

Artigo 2?
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 19 de Maio de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

0) JO n? 172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
O JO n? L 133 de 21 . 5. 1986, p. 8.
(3) JO n? L 104 de 16. 4. 1987, p. 44.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1380/87 DA COMISSÃO
de 20 de Maio de 1987

que reduz as quantidades de vinho de mesa que constam dos contratos e

declarações aprovados a título da destilação aberta pelo Regulamento (CEE)
n ? 603/87

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 822/87 do
Conselho, de 16 de Março de 1987, que estabelece a orga
nização comum de mercado vitivinícola ('), e, nomeada
mente, o n ? 10 do seu artigo 41 ?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 603/87 da

não pode entregue uma quantidade de vinho inferior a 5
hectolitros ; que é, portanto, necessário prever que,
quando a redução aplicável a um contrato implicar a
entrega de uma quantidade inferior a este limite, a quanti
dade a entregar seja igual a 5 hectolitros ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão dos Vinhos,

Comissão, de 27 de Fevereiro de 1987, relativo à abertura

da destilação de vinho de mesa prevista no n ? 1 do artigo
41 ? do Regulamento (CEE) n? 822/87 para a campanha
de 1986/ 1987 (2), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 1072/87 (3), prevê, no n? 2 do seu artigo 5?, um meca
nismo que permite manter no limite de uma dada quanti
dade o volume total de vinho de mesa entregue a essa
destilação ;

Considerando que as informações transmitidas à Comis
são pelos Estads-membros mostram que, no termo do
prazo previsto para a apresentação dos contratos e das
declarações de entrega aos organismos de intervenção, a
quantidade total de vinho de mesa que consta desses
contratos e declarações ultrapassa em cerca de 1,13
milhões de hectolitros a quantidade referida no n? 1 do

artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 603/87 considerada
suficiente para sanear o mercado ; que, nestas condições,
convém aplicar a disposição que permite limitar a destila
ção à quantidade prevista e, portanto, reduzir nas mesmas
proporções as quantidades que constam de cada contrato
e declaração ;

Considerando que esse mesmo regulamento prescreve, no
n? 1 , último parágrafo, do seu artigo 3?, que um produtor

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
A quantidade de vinho de mesa que pode ser entregue à
destilação aberta pelo Regulamento (CEE) n? 603/87 é
igual a 78 % da quantidade que consta em qualquer
contrato ou declaração apresentados para aprovação.
Todavia, se a quantidade resultante da aplicação desta
percentagem for inferior a 5 hectolitros, a quantidade a
entregar é igual a 5 hectolitros.

Artigo 2 ?
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 20 de Maio de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(>) JO n? L 84 de 27. 3. 1987, p. 1 .
(2) JO n? L 58 de 28 . 2. 1987, p. 53.

(A JO n? L 104 de 16. 4. 1987, p. 18.
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N? L 132/9

REGULAMENTO (CEE) N? 1381/87 DA COMISSÃO
de 20 de Maio de 1987

que estabelece regras de execução relativas à marcação e à documentação dos
navios de pesca
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2057/82 do

Conselho, de 29 de Junho de 1982, que estabelece certas
medidas de controlo em relação às actividades piscató
rias ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 4027/86 (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 1 3? ;

Considerando que as alíneas e) e f) do artigo 4? do Regu
lamento (CEE) n? 2057/82 prevêem a adopção de regras
especiais para a marcação, a identificação e a certificação
de navios de pesca ;

numa cor que contraste com o fundo em que são
pintados.

No que diz respeito aos navios com mais de 10 m mas
que não excedem 17 m de comprimento, a altura das
letras e dos números deve ser de, pelo menos, 25 cm,
com uma largura da linha de, pelo menos, 4 cm. No
que diz respeito aos navios com mais de 17 m de
comprimento, a altura das letras e dos números não
deve ser inferior a pelo menos, 45 cm, sendo a largura
da linha de, pelo menos, 6 cm.

O Estado do pavilhão pode exigir que o indicativo
internacional de chamada (IIC) ou as letras e números
do registo sejam pintados na parte superior da casa do
leme, de modo a serem claramente visíveis a partir do
ar, numa cor que contraste com o fundo em que estão

Considerando que é necessário estabelecer regras comuns
para a marcação e a identificação dos navios de pesca dos
Estados-membros e dos seus aparelhos de pesca, de modo
a que esses navios possam ser facilmente identificados ;

2. A partir de 1 de Janeiro de 1990, as cores contrastantes
serão o branco e o preto.

Considerando que é necessário que as características prin
cipais de determinados navios de pesca constem de docu
mentos oficiais a apresentar no momento do controlo ;

3. As letras e números pintados ou indicados no navio
não serão apagados, alterados, não devem tornar-se
ilegíveis e não serão cobertos nem ocultados.

Considerando que é necessário que sejam mantidos a
bordo de determinados navios de pesca documentos
oficiais que indiquem a capacidade dos porões para
pescado e dos tanques de água de mar refrigerada, para
permitir uma estimativa exacta das capturas a bordo ;

Considerando que, nos termos do artigo 14? do Regula
mento (CEE) n° 2057/82, os Estados-membros podem
tomar medidas nacionais de controlo que excedam as
exigências comunitárias, desde que respeitem a legislação
comunitária e estejam em conformidade com a política
comum da pesca ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão dos Recursos da Pesca,

pintados.

Artigo 2?
1 . As pequenas embarcações transportadas a bordo de
navios de pesca arvorando o pavilhão de um Estado
-membro ou registados num Estado-membro devem ser
marcadas com a(s) letra(s) e o(s) número(s) do navio a que
pertencem .

2. Os indicadores de superfície e objectos de sinaliza
ção semelhantes associados a quaisquer artes de pesca
passivas tais como redes de emalhar, redes derivantes,
linhas e covos serão claramente e permanentemente
marcados com a(s) letra(s) e o(s) número(s) do navio ao
qual pertencem.
Artigo 3 ?

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Os navios de pesca arvorando pavilhão de um Estado
-membro ou registados num Estado-membro devem ser
marcados do seguinte modo :
1 . A(s) letra(s) do porto ou da circunscrição em que o
navio está registado e o(s) número(s) de registo serão
pintados ou indicados nos dois lados da proa no ponto
mais elevado possível acima do nível da água, de modo
a serem claramente visíveis a partir do mar e do ar,
O JO n? L 220 de 29. 7. 1982, p. 1 .
(2 JO n? L 376 de 31 . 12. 1986, p. 4.

1 . Qualquer navio de pesca com mais de 10 m de
comprimento deve manter a bordo os documentos
emitidos pela autoridade competente do Estado-membro
no qual está registado, dos quais constarão, pelo menos, os
seguintes elementos :
— o seu nome, caso exista, -

— a(s) letra(s) do porto ou circunscrição em que está
registado e o números de registo,
— o seu indicativo de chamada internacional, caso exista,

— os nomes e endereços do(s) proprietário(s) e, se for
caso disso, do(s) afretador(es),
— o seu comprimento, a potência do motor e, para os
navios que tenham entrado a serviço em 1 de Janeiro
de 1987 ou depois, a data de entrada em serviço.
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2. Os navios com mais de 17 m de comprimento
devem manter a bordo planos ou descrições actualizadas
dos seus porões para pescado incluindo uma indicação da
sua capacidade de armazenagem em metros cúbicos.
Todos os navios com tanques de água de mar refrigerada
devem manter a bordo um documento que indique o
calibre dos tanques em metros cúbicos em intervalos de
10 cm .

Os documentos referidos nos dois parágrafos anteriores
serão autenticados por autoridade competente.
3.

Qualquer aleração das características constante dos

documentos referidos nos n?s 1 e 2 deve ser autenticada

por uma autoridade competente e o método pelo qual
qualquer alteração da potência do motor tenha sido efec
tuada deve ser claramente explicado.
4. Salvo no que diz respeito ao comprimento e à
potência do motor, as disposições do presente artigo

21 . 5 . 87

respeitantes a emissão de documentos por uma autoridade
competente produzirão efeitos a partir de 1 de Janeiro de
1990. As disposições relativas ao comprimento e à
potência do motor produzirão efeitos a partir de 1 de
Janeiro de 1990 relativamente aos navios de pesca que
tenham entrado ao serviço ou tenham sido modificados

em 1 de Outubro de 1987 ou depois, e a partir de 18 de
Julho de 1994 relativamente aos restantes. Até 1 de
Janeiro de 1990 ou 18 de Julho de 1994, conforme o
caso, e na falta de tais documentos, a autenticação em

causa será estabelecida a assinada pelo proprietário do
navio.

5. Os documentos referidos neste artigo devem ser
apresentados para fins de controlo quando tal seja exigido
pelos serviços de inspecção de um Estado-membro.
Artigo 4?

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Outubro
de 1987.

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

Feito em Bruxelas, em 20 de Maio de 1987.
Pela Comissão
António CARDOSO E CUNHA

Membro da Comissão

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

21 . 5. 87

N? L 132/ 11

REGULAMENTO (CEE) N? 1382/87 DA COMISSÃO
de 20 de Maio de 1987

que estabelece regras de execução relativas à inspecção dos navios de pesca
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2057/82 do
Conselho, de 29 de Junho de 1982, que estabelece certas
medidas de controlo em relação às actividades piscató
rias ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 4027/86 (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 13?,
Considerando que o artigo 4? do Regulamento (CEE)
n? 2057/82 prevê a adopção das regras de execução rela
tivas à inspecção dos navios de pesca ;

— navios equipados para actividades piscatórias, indepen
dentemente do facto de o equipamento se encontrar
ou não permanentemente montado no navio,
— navios que recebam peixe ou produtos da pesca para
operações de transformação, transporte ou armazena
mento .

2. Para efeitos do disposto no presente regulamento, o
termo peixe inclui todos os peixes, crustáceos e moluscos.
Artigo 2?
Qualquer navio em actividade de inspecção deve arvorar,
de forma bem visível, um galhardete ou símbolo
conforme indicado no Anexo I.

Considerando que é necessário definir os navios e as suas
actividades sujeitos à inspecção ;
Artigo 3 ?

Considerando que os navios de inspecção devem apre
sentar uma identificação adequada ;
Considerando que devem ser definidas as obrigações de
um navio que está a ser inspeccionado ;

1 . O representante da autoridade competente de um
Estado-membro pode exigir que o capitão ou mestre de
um navio a ser inspeccionado pare, manobre ou efectue
outras operações de modo a facilitar o acesso a bordo.

Considerando que a coordenação das actividades de
controlo será facilitada através de sugestões efectuadas
pela Comissão ;

2. As disposições do Anexo II aplicar-se-ão aos navios
cujo acesso de forma segura e cómoda obrigue a uma

Considerando que devem ser definidas as obrigações dos

3 . O capitão ou mestre do navio inspeccionado deve,
quando tal lhe for solicitado, colocar à disposição o equi
pamento de comunicação e o operador para a transmissão
e/ou recepção de mensagens para efeitos da inspecção.

Estados costeiros em relação a determinadas infracções ;

Considerando que os Estados-membros podem, nos
termos do artigo 14? do Regulamento (CEE) n? 2057/82,
tomar medidas nacionais de controlo que excedam as

exigências comunitárias, desde que respeitem a legislação
comunitária e estejam em conformidade com a política
comum da pesca ;

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

subida de 1,5 m ou mais.

Artigo 4?

Sempre que, num Estado-membro, for detectada uma
alegada infracção relativa a um navio de um outro Esta
do-membro, o primeiro Estado-membro informará as
autoridades competentes do Estado do pavilhão deste
facto e da acção administrativa ou judicial a que tal infrac
ção, em consequência, tenha dado origem.
Artigo 5?

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

1.

A inspecção pelas autoridades competentes dos

A Comissão pode fazer sugestões aos Estados-membros
quanto à coordenação das suas actividades de controlo, em
conformidade com o n ? 3 do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n ? 2057/82.

Estados-membros será executada no mar e nos portos em
relação aos seguintes navios :
(») JO n? L 220 de 29. 7. 1982, p. 1 .

M JO n? L 376 de 31 . 12. 1986, p. 4.

Artigo 6?

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Outubro
de 1987.
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O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 20 de Maio de 1987.
Pela Comissão
António CARDOSO E CUNHA

Membro da Comissão

ANEXO I

GALHARDETE OU SÍMBOLO DE INSPECÇÃO
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ANEXO II

CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ESCADA DE QUEBRA-COSTAS
1 . Será prevista uma escada de quebra-costas, concebida de modo a permitir que os pilotos embarquem e
desembarquem em condições de segurança. A escada será mantida limpa e em boas condições.
2. A escada deve ser colocada e fixada de modo que :
a) Esteja protegida de quaisquer possíveis descargas do navio ;
b) Esteja afastada das arestas mais vivas do navio e, na medida do possível, colocada a meio comprimento
do navio ;

c) Todos os degraus fiquem firmemente apoiados contra o casco do navio.
3. Os degraus de escada de quebra-costas ;

a) Serão de madeira rija, ou outro material com propriedades equivalentes, feitos de uma só peça isenta
de nós ; os quatro degraus inferiores devem ser de borracha com resistência e firmeza suficientes ou
de outro material adequado com características equivalentes ;
b) Terão uma superfície antiderrapante eficiente ;
c) Terão pelo menos, 480 mm de comprimento, 115 mm de largura e 23 mm de espessura, com exclu
são de qualquer dispositivo antiderrapante ou entalhe ;
d) Estarão a espaços iguais de, pelo menos, 300 mm e, no máximo, 380 mm ;
e) Serão fixados de modo a manterem-se horizontais.

4. — Nenhuma escada de quebra-costas terá mais do que dois degraus sobresselentes fixados por um
método diferente do usado na construção original da escada e qualquer degrau fixado desse modo
será substituído logo que possível por degraus fixados pelo método utilizado na construção original
da escada.

— Sempre que qualquer degrau sobresselente esteja fixado nos cabos laterais da escada por meio de
entalhes feitos nas laterais do degrau, os entalhes encontrar-se-ão nos lados maiores do degrau.
5. Os cabos laterais da escada serão constituídos por dois cabos de manila não revestidos ou por cabos equi
valentes com, pelo menos, 60 mm de perímetro ; os, cabos não serão revestidos de qualquer outro mate
rial e serão contínuos, sem junções até ao degrau superior. Deverão estar prontos a ser utilizados, em caso
de necessidade, dois cabos de portaló devidamente fixados ao navio com, pelo menos, 65 mm de períme
tro, assim como um cabo de segurança.

6. Serão colocadas a intervalos que permitam evitar que a escada de quebra-costas se enrole réguas de
madeira rija, ou de outro material com propriedades equivalentes, de uma só peça isenta de nós com 1,80
a 2 m de comprimento. A régua inferior será colocada no quinto degrau da parte inferior da escada e o
intervalo entre as diversas réguas não será superior a 9 degraus.
7. Serão providenciados meios que assegurem aos inspectores que embarquem e desembarquem do navio
uma passagem segura e conveniente do cimo da escada de piloto ou de qualquer escada de portaló ou
outro dispositvo existente.

No caso de essa passagem se efectuar através de uma abertura na balaustrada ou na borda falsa, serão
providenciadas pegas adequadas.
Quando a passagem se efectuar por uma escada da borda falsa, essa escada será fixada de modo seguro na
balaustrada ou na plataforma da borda falsa e serão fixados dois espeques com pegas no ponto de
embarque ou de desembarque do navio com um intervalo de, pelo menos, 0,70 m e, no máximo, 0,80 m.
Os espeques serão firmemente fixados à estrutura do navio pela sua base ou na proximidade desta e
também num ponto mais alto, não terão menos de 40 mm de diâmetro e prolongar-se-ão por, pelo
menos, 1,20 m acima da parte superior da borda falsa.

8. À noite, será providenciada iluminação de modo a que tanto a escada de quebra-costas como também o
lugar em que o inspector embarca no navio sejam adequadamente iluminados. Será mantida à mão,
pronta a ser utilizada, uma bóia de salvação, equipada com uma luz de auto-ignição. Além disso, será
mantido à mão, pronto a ser utilizado se necessário, um cabo de elevação.
9. Serão providenciados meios para que a escada de quebra-costas possa ser utilizada nos dois bordos do
navio .

O inspector pode indicar de que lado gostaria que fosse colocada a escada.

10. O aparelhamento da escada e o embarque e desembarque de um inspector serão dirigidos por um oficial
responsável do navio.
1 1 . Sempre que, em qualquer navio, características de construção, tais como defensas, possam impedir a
execução de qualquer das presentes disposições, serão tomadas providências especiais para assegurar que
os inspectores possam embarcar e desembarcar em condições de segurança.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1383/87 DA COMISSÃO
de 20 de Maio 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

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
Estado-membro onde o prémio é concedido durante a
semana que se inicia em 27 de Abril de 1987, devem estar
em conformidade com os fixados adiante no anexo,

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? 794/87 (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

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 27 de Abril
de 1987, é fixado em 38,727 ECUs/ 100 kg do peso presu
mido 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.

que abandonam a referida zona relativamente à semana
que se inicia em 27 de Abril de 1987 ;

Artigo 2 ?

Considerando que, de acordo com o n? 1 do artigo 3 ? do

Os montantes a cobrar, relativamente aos produtos refe
ridos nas alíneas a) e c) do artigo 1 ? do Regulamento

Regulamento (CEE) n? 1633/84, o montante do prémio
variável pelo abate deve ser fixado em cada semana pela
Comissão ;

(CEE) n? 1837/80 que tenham abandonado o território da
zona 5 durante a semana que se inicia em 27 de Abril de
1987, equivalem aos constantes do anexo.

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
Comissão ;

Considerando que decorre da aplicação do disposto no
n? 1 do artigo 9? do Regulamento (CEE) n? 1837/80 e

Artigo 3 ?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.
Produz efeitos a partir de 27 de Abril de 1987.

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

Feito em Bruxelas, em 20 de Maio de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(») JO n? L 183 de 16. 7. 1980, p. 1 .
(2) JO n? L 79 de 21 . 3 . 1987, p. 3.
(3) JO n? L 154 de 9. 6. 1984, p. 27.

b) JO n? L 161 de 17. 6. 1986, p. 25.
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N ? L 132/ 15

ANEXO

que fixa o montante a cobrar pelos produtos que abandonam o território da região 5
durante a semana que se inicia em 27 de Abril de 1987
(em ECUs/100 kg)
Montantes

B. Produtos referidos no

N? da pauta
Designação das mercadorias

aduaneira

\

02.01 A IV a)

receber o prémio

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

comum

01.04 B

A. Produtos que podem

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

Peso vivos

Peso vivos

18,202

9,101

1,820

Peso líquido

Peso líquido

Peso líquido

1 . Carcaças ou meias carcaças

38,727

19,364

3,873

2. Cofre ou meio cofre

27,109

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

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

42,600
50,345

5 . Outros :

\
02.01 A IV b)

aa) Peças não desossadas
bb) Peças desossadas

50,345
70,483

Carnes das espécies de bovino e de caprino
congeladas :
1 . Carcaças ou meias carcaças

29,045

2 . Cofre ou meio cofre

20,332

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

4. Pernas ou perna

31,950
37,759

5. Outras peças :

aa) Peças não desossadas
bb) Peças desossadas
02.06 C II a)

37,759
52,862

II

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

50,345

2 . Desossadas

70,483

ex 1 6.02 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

50,345
70,483

\

í1) 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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REGULAMENTO (CEE) N? 1384/87 DA COMISSÃO
de 20 de Maio de 1987

que altera o Regulamento (CEE) n? 1328/87 o qual institui um direito de

compensação na importação de cabaças originárias da Espanha (excepto as Ilhas
Canárias)
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 ? 1035/72 do
Conselho, de 18 de Maio de 1972, que estabelece a orga
nização comum de mercados no sector das frutas e

produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 1351 /86 (2), e, nomeada
mente, o n? 2, segundo parágrafo, do artigo 27?,
Considerando que no Regulamento (CEE) n? 1328/87 da
Comissão (3) se instituiu um direito de compensação na
importação de cabaças originárias da Espanha (excepto as
Ilhas Canárias) ;
Considerando que no n? 1 do artigo 26? do Regulamento
(CEE) n? 1035/72 se fixaram as condições em que se
altera um direito instituído por força do artigo 25? do
referido regulamento ; que a tomada em consideração
dessas condições leva a que se altere o direito de compen
sação na importação de cabaças originárias de Espanha
(excepto as Ilhas Canárias) ;

Considerando que, por força do n? 2 do artigo 136? do
Acto de Adesão de Espanha e de Portugal (4), durante a
primeira fase do período de transição, o regime aplicável
às trocas comerciais entre um novo Estado-membro, por
um lado, e a Comunidade na sua composição em 31 de
Dezembro de 1985, por outro lado, é o que era aplicado
antes da adesão ;

Considerando que o n? 1 do artigo 140? prevê uma redu
ção das taxas compensatórias resultantes da aplicação do
Regulamento (CEE) n? 1035/72 de 4 por cento durante o
segundo ano seguinte à data de adesão,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O montante de 14,78 ECUs constante do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 1328/87 passa a ser de 8,05 ECUs.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 21 de Maio de
1987 .

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

Feito em Bruxelas, em 20 de Maio de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
(2) JO n? L 119 de 8 . 5. 1986, p. 46.
3 JO n? L 125 de 14. 5. 1987, p. 30.

(4) JO n°. L 302 de 15. 11 . 1985, p. 9 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 1385/87 DA COMISSÃO
de 20 de Maio de 1987

que suprime o direito de compensação na importação de pepinos originários da
Roménia

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? 1035/72 do
Conselho, de 18 de Maio de 1972, que estabelece a orga

sucessivos ; que, por isso, estão preenchidas as condições
previstas no n? 1 do artigo 26? do Regulamento (CEE)
n? 1035/72, relativamente à revogação do direito de
compensação na importação de pepinos originários da
Roménia,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

nização comum de mercados no sector das frutas e

produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 1351 /86 (2), e, nomeada
mente, o n? 2, segundo parágrafo, do artigo 27?,

Artigo 1 ?
O Regulamento (CEE) n? 1303/87 é revogado.

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1303/87 da
Comissão (3) instituiu um direito de compensação na
importação de pepinos originários da Roménia ;

Artigo 2?

Considerando que, em relação a essas pepinos originários

O presente regulamento entra em vigor em 21 de Maio de

da Roménia, não houve cotações durante 6 dias úteis

1987.

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

Feito em Bruxelas, em 20 de Maio de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(■) JO n? L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
(2) JO n? L 119 de 8 . 5. 1986, p. 46.
O JO n? L 123 de 12. 5. 1987, p. 6.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1386/87 DA COMISSÃO
de 20 de Maio de 1987

que fixa o montante máximo da restituição à exportação do açúcar branco para
o quadragésimo nono concurso público parcial efectuado no âmbito do
concurso público permanente referido no Regulamento (CEE) n? 1659/86
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 orga
nização comum dos mercados no sector do açúcar ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 229/87 (2), e, nomeadamente, o n? 4, alínea b),
primeiro parágrafo, do seu artigo 19°.,
Considerando que, por força do Regulamento (CEE)
n? 1659/86 da Comissão, de 29 de Maio de 1986, respei
tante a um concurso público permanente para a determi
nação de direitos niveladores e/ou de restituições à expor
tação de açúcar branco (3), alterado pelo Regulamento

(CEE) n? 1002/87 (4); procedeu-se a concursos públicos
parciais para a exportação desse açúcar ;

mercado do açúcar na Comunidade e no mercado
mundial ;

Considerando que, após exame das ofertas, é conveniente
adoptar, para o quadragésimo nono concurso público
parcial, as disposições referidas no artigo 1 ? ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão do Açúcar,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Para o quadragésimo nono concurso público parcial de
açúcar branco, efectuado por força do Regulamento (CEE)
n? 1659/86, alterado, o montante máximo da restituição à
exportação é fixado em 46,542 ECUs por 100 quilogra
mas .

Considerando que, nos termos do n? 1 do artigo 9? do

Regulamento (CEE) n? 1659/86, é fixado um montante
máximo da restituição à exportação, eventualmente, para o
concurso público parcial em causa, tendo em conta,
nomeadamente, a situação e a evolução previsível do

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 21 de Maio de
1987.

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

Feito em Bruxelas, em 20 de Maio de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(>) JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n? L 25 de 28 . 1 . 1987, p. 1 .
O JO n? L 145 de 30. 5. 1986, p. 29.

M JO n? L 94 de 8 . 4. 1987, p. 16.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1387/87 DA COMISSÃO
de 20 de Maio de 1987

que fixa o montante máximo da restituição à exportação do açúcar branco para
o terceiro concurso público parcial efectuado no âmbito do concurso público
permanente referido no Regulamento (CEE) n? 1092/87
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 orga
nização comum dos mercados no sector do açúcar ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 229/87 (2), e, nomeadamente, o n? 4, alínea b),
primeiro parágrafo, do seu artigo 19?,
Considerando que, por força do Regulamento (CEE)
n? 1092/87 da Comissão, de 15 de Abril de 1987, respei
tante a um concurso público permanente para a determi
nação de direitos niveladores e/ou de restituições à expor
tação de açúcar branco (3), procedeu-se a concursos

públicos parciais para a exportação desse açúcar ;
Considerando que, nos termos do n? 1 do artigo 9? do
Regulamento (CEE) n? 1092/87, é fixado um montante
máximo da restituição à exportação, eventualmente, para o
concurso público parcial em causa, tendo em conta,
nomeadamente, a situação e a evolução previsível do

mercado do açúcar na Comunidade e no mercado
mundial ;

Considerando que, após exame das ofertas, é conveniente
adoptar, para o terceiro concurso público parcial, as dispo
sições referidas no artigo 1 ? ;
Considerando que o Comité de Gestão do Acúcar não
emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo
seu presidente,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Para o terceiro concurso público parcial de açúcar branco,
efectuado
por força do
Regulamento (CEE)
n? 1092/87 o montante máximo da restituição à exporta
ção é fixado em 46,697 ECUs por 100 quilogramas.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 21 de Maio de
1987.

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

Feito em Bruxelas, em 20 de Maio de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(>) JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
(*) JO n? L 25 de 28. 1 . 1987, p. 1 .
3) JO n? L 106 de 22. 4. 1987, p. 9.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1388/87 DA COMISSÃO
de 20 de Maio 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,

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 :

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
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento

(CEE) n? 229/87 (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? 1320/87 da Comis

Artigo 1 ?

As restituições à exportação dos produtos referidos
alínea a) do n? 1 do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
1785/81 , tal qual e não desnaturados, fixadas no anexo
Regulamento (CEE) n? 1320/87, são modificadas

na
n?
do
de

acordo com os montantes referidos no anexo.

Artigo 2?

são (3) ;

Considerando que a aplicação das modalidades estabele
cidas no Regulamento (CEE) n? 1320/87 aos dados de que

O presente regulamento entra em vigor em 21 de Maio de
1987.

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

Feito em Bruxelas, em 20 de Maio de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n? L 25 de 28 . 1 . 1987, p. 1 .
3) JO n? L 125 de 14. 5. 1987, p. 10.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 20 de Maio de 1987, que altera as restituições na
exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal qual
(Em ECUs)

N? da pauta

I

Montante da restituição

Designação das mercadorias

aduaneira
comum

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

por 100 kg

em

17.01

causa

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

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

\
45,04
44,27

||

0,4504

I

||
41,43 (>)

Il
38,67 (')
0

0,4504

\

(') 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 .
(*) 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).

N? L 132/22
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II

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

CONSELHO

Aplicação do artigo 27? da Sexta Directiva do Conselho, de 17 de Maio de 1977 , relativa
ao imposto sobre o valor acrescentado (*)

(Autorização de uma medida derrogatória requerida pelo Governo do Reino Unido)
Mediante requerimento de 6 de Janeiro de 1987 e ao abrigo das disposições supra, o Governo
britânico submeteu à apreciação da Comissão a aplicação de medidas derrogatórias da Sexta
Directiva a partir de 1 de Abril de 1987.
Estas medidas de luta contra a evasão fiscal visam impedir os sujeitos passivos do imposto de
reduzir artificialmente os preços relativos a bens, fornecidos ou importados, ou a serviços pres
tados a pessoas total ou parcialmente isentas, às quais estejam ligados por determinados laços
familiares, jurídicos ou económicos definidos na legislação nacional. Nas situações assim previs
tas, pode ser fixado como contrapartida da operação o preço do mercado livre, quer se trate ou
não de uma operação efectivamente sujeita a imposto, caso contrário verificar-se-ia uma perda de
receitas fiscais.

A Comissão informou os restantes Estados-membros, por carta datada de 10 de Fevereiro de
1987, do pedido britânico.

Segundo o disposto no n? 4 do artigo 27? da Sexta Directiva, considerar-se-á ter havido deferi
mento pelo Conselho caso, decorridos dois meses sobre a data da informação acima referida no
terceiro parágrafo, nem a Comissão nem qualquer Estado-membro tenham solicitado ao
Conselho a análise da questão.

Dado que nem a Comissão nem qualquer Estado-membro solicitaram tal análise no prazo refe
rido, considera-se ter havido deferimento pelo Conselho em 11 de Abril de 1987.

(') JO n? L 145 de 13. 6. 1977, p. 1 .
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 11 de Maio de 1987

que aprova o novo plano apresentado pelo Reino de Espanha para a erradicação
da leucose dos bovinos

(Apenas faz fé o texto em língua espanhola)

(87/268/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com parecer do Comité Vete
rinário Permanente ; que o Comité do Fundo foi consul
tado,

Tendo em conta a Decisão 87/58/CEE do Conselho, de

22 de Dezembro de 1986, que introduz uma medida
comunitária complementar para a erradicação da bruce
lose, da tuberculose e da leucose dos bovinos ('), e, nomea^
damente, o seu artigo 3?,

Considerando que o artigo 2? da Decisão 87/58/CEE se
contempla, em especial, que o Reino de Espanha prepara
um plano de erradicação da leucose dos bovinos nos
termos do artigo 4? da Directiva 77/391 /CEE do
Conselho, de 17 de Maio de 1977, que instaura uma acção
da Comunidade tendo em vista a erradicação da brucelose,
da tuberculose e da leucose dos bovinos (2), e em confor

midade com os critérios definidos pela Directiva
78/52/CEE do Conselho, de 13 de Dezembro de 1977,

que define os critérios comunitários aplicáveis aos planos
nacionais de erradicação acelerada da brucelose, da tuber

culose e da leucose enzoótica nos bovinos (3) ;

Considerando que, por carta datada de 5 de Janeiro de
1987, o Reino de Espanha notificou à Comissão um plano
para a erradicação da leucose dos bovinos ;

Considerando que, após exame, o plano foi considerado
conforme às Directivas 77/391 /CEE e 78/52/CEE e à

Decisão 87/58/CEE ; que estão, deste modo, satisfeitas as
condições para a participação financeira da Comunidade ;

(>) JO n? L 24 de 27. 1 . 1987, p. 51 .
(2) JO n? L 145 de 13. 6. 1977, p. 44.
0 JO n? L 15 de 19. 1 . 1978, p. 34.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

O plano para a erradicação da leucose dos bovinos, apre
sentado por Espanha, é aprovado.
Artigo 2?

O Reino de Espanha porá em vigor em 1 de Abril de
1987 as disposições legislativas, regulamentares e adminis
trativas necessárias à execução do plano referido no arti
go 1 ?

Artigo 3 ?

O Reino de Espanha é destinatário da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 11 de Maio de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 11 de Maio de 1987

que aprova o plano reforçado para a erradicação da peste suína africana
apresentado por Espanha
(Apenas faz fé o texto em língua espanhola)

(87/269/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta a Decisão 86/650/CEE do Conselho, de

26 de Dezembro de 1986, que introduz uma medida
financeira comunitária para a erradicação da peste suína
africana em Espanha ('), e, nomeadamente, o seu artigo 3 ?,
Considerando que, por carta datada de 19 de Fevereiro de
1987, a Espanha comunicou à Comissão um plano refor
çado para a erradicação da peste suína africana ;

Considerando que o plano reforçado foi examinado e foi
considerado conforme à Decisão 86/650/CEE ; que estão,
portanto, satisfeitas as condições para a participação finan
ceira da Comunidade ;

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité .
Veterinário Permanente ; que o Comité do Fundo e o
Comité Permanente das Estruturas foram consultados,

(') JO n? L 382 de 31 . 12. 1986, p. 9.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

O plano reforçado para a erradicação da peste suína afri
cana apresentado por Espanha é aprovado.
Artigo 2?

A Espanha porá em vigor, em 1 de Abril de 1987, as
disposições legislativas, regulamentares e administrativas
necessárias à execução do plano referido no artigo 1 ?
Artigo 3 ?

O Reino de Espanha é destinatário da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 11 de Maio de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

21 . 5. 87

N? L 132/25

DECISÃO DA COMISSÃO
de 12 de Maio de 1987

que aprova os planos acelerados apresentados pela República Portuguesa para a
erradicação da brucelose e da tuberculose dos bovinos

(Apenas faz fé o texto em língua portuguesa)

(87/270/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité
Veterinário Permanente ; que o Comité do Fundo foi
consultado,

Tendo em conta a Decisão 87/58/CEE do Conselho, de

22 de Dezembro de 1986, que introduz uma medida
comunitária suplementar para a erradicação da brucelose,
da tuberculose e da leucose dos bovinos ('), e, nomeada
mente, o seu artigo 3 ?,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

Considerando que o artigo 2? da Decisão 87/58/CEE e,
em especial, que a República Portuguesa prepara planos
de erradicação nos termos dos artigos 2? e 3? da Directiva
77/391 /CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1987, que

Os novos planos acelerados para a erradicação da bruce
lose e da tuberculose dos bovinos, apresentados por Portu
gal, são aprovados.

instaura uma acção da Comunidade tendo em vista a erra
dicação da brucelose, da tuberculose e da leucose dos

Artigo 2?

bovinos (2) e em conformidade com os critérios definidos
pela Directiva 78/52/CEE do Conselho, de 13 de
Dezembro de 1977, que define os critérios comunitários
aplicáveis aos planos nacionais de erradicação acelerada da

A República Portuguesa porá em vigor, em 1 de Abril de
1987, as disposições legislativas, regulamentares e admi
nistrativas necessárias à execução dos planos referidos no

brucelose, da tuberculose e da leucose enzoótica nos
bovinos (3) ;

Considerando que, por carta datada de 9 de Dezembro de
1986, a República Portuguesa notificou a Comissão de

artigo 1 ?

Artigo 3 ?
A República Portuguesa é destinatária da presente decisão.

planos acelerados para a erradicação da brucelose e da
tuberculose dos bovinos ;

Feito em Bruxelas, em 12 de Maio de 1987.

Considerando que, após exame, os planos acelerados
foram considerados conformes às Directivas 77/391 /CEE

Pela Comissão

e 78/52/CEE e à Decisão 87/58/CEE ; que estão, deste
modo, satisfeitas as condições para a participação finan

Frans ANDRIESSEN

ceira da Comunidade ;

(>) JO n? L 24 de 27. 1 . 1987, p. 51 .
0 JO n? L 145 de 13. 6. 1977, p. 44.

h) JO n? L 15 de 19. 1 . 1978, p. 34.

Vice-Presidente

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 132/26

21 . 5. 87

DECISÃO DA COMISSÃO
de 12 de Maio de 1987

que aprova o ajustamento do programa especial da região da Lombardia relativo

à adaptação e modernização da estrutura de produção de carne de bovino, ovino
e caprino em conformidade com o Regulamento (CEE) n? 1944/81 do Conselho e
sucessivas alterações

(Apenas (az fé o texto em língua italiana)
(87/271 /CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1944/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que institui uma
acção comum para a adaptação e a modernização da estru
tura de produção de carne de bovino, ovino e caprino na
Itália ('), e, nomeadamente, o n? 3 do artigo 2?, com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 797/85 (2),
Tendo em conta a Decisão 84/397/CEE da Comissão, que

aprova o programa especial da região da Lombardia (3),
Considerando que o Governo italiano comunicou em 1 de
Dezembro de 1986 o ajustamento do programa especial
da região da Lombardia, relativo à adaptação e moderniza
ção da estrutura de produção de carne de bovino, ovino e
caprino ;

Considerando que o referido ajustamento do programa
está de acordo com os pressupostos e finalidades do Regu
lamento (CEE) n? 1944/81 ;

Considerando que as condições para a concessão das
ajudas ao investimento no sector da produção leiteira
devem estar em conformidade com o n? 3 do artigo 3? do
Regulamento (CEE) n? 797/85 ;
Considerando que foi consultado o Comité do Fundo
Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA)
quanto aos aspectos financeiros ;

(') JO n? L 197 de 20. 7. 1981 , p. 27.
(2) JO n? L 93 de 30. 3. 1985, p. 1 .

(A JO n? L 213 de 9. 8. 1984, p. 36.

Considerando que a as medidas previstas na presente
decisão estão em conformidade com o parecer do Comité
Permanente das Estruturas Agrícolas,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

É aprovado o ajustamento do programa especial da região
da Lombardia, relativo à adaptação e modernização da
estrutura de produção de carne de bovino, ovino e
caprino, notificado pelo Governo italiano em 1 de
Dezembro de 1986, em conformidade com o Regula
mento (CEE) n? 1944/81 e sucessivas alterações.

Artigo 2?
A República Italiana é destinatária da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 12 de Maio de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

21 . 5. 87

N? L 132/27

DECISÃO DA COMISSÃO
de 12 de Maio de 1987

que aprova o ajustamento do programa especial da região de Puglia relativo à
adaptação e modernização da estrutura de produção de carne de bovino, ovino e
caprino em conformidade com o Regulamento (CEE) n? 1944/81 do Conselho e
sucessivas alterações

(Apenas faz fé o texto em língua italiana)

(87/272/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1944/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que institui uma
acção comum para a adaptação e a modernização da estru
tura de produção de carne de bovino, ovino e caprino na
Itália ('), e, nomeadamente, o n? 3 do artigo 2?, com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 797/85 (2),
Tendo em conta a Decisão 85/ 1 31 /CEE da Comissão que
aprova o programa especial da região de Puglia (3),
Considerando que o Governo italiano comunicou em 22
de Setembro de 1986 o ajustamento do programa especial

da região de Puglia, relativo à adaptação e modernização
da estrutura de produção de carne de bovino, ovino e
caprino ;

Considerando que o referido ajustamento do programa
está de acordo com os pressupostos e finalidades do Regu
lamento (CEE) n? 1944/81 ;
Considerando que as condições para a concessão das
ajudas ao investimento no sector da produção leiteira

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité
Permanente das Estruturas Agrícolas,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

É aprovado o ajustamento do programa especial da região
de Puglia, relativo à adaptação e modernização da estru
tura de produção de carne de bovino, ovino e caprino,
notificado pelo Governo italiano em 22 de Setembro de
1986, em conformidade com o Regulamento (CEE)
n? 1944/81 e sucessivas alterações.

Artigo 2?

A República Italiana é destinatária da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 12 de Maio de 1987.

devem estar em conformidade com o n? 3 do artigo 3? do

Regulamento (CEE) n? 797/85 ;

Considerando que foi consultado o Comité do Fundo
Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA)
quanto aos aspectos financeiros ;

(■) JO n? L 197 de 20. 7. 1981 , p. 27.
(2) JO n? L 93 de 30. 3. 1985, p. 1 .
(3) JO n? L 50 de 20. 2. 1985, p. 17.

Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? L 132/28

21 . 5 . 87

DECISÃO DA COMISSÃO
de 12 de Maio de 1987

que aprova o ajustamento do programa especial da região do Piemonte relativo à
adaptação e modernização da estrutura de produção de carne de bovino, ovino e
caprino em conformidade com o Regulamento (CEE) n? 1944/81 do Conselho e
sucessivas alterações
(Apenas (az fé o texto em língua italiana)

(87/273/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1944/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que institui uma
acção comum para a adaptação e a modernização de estru
tura de produção de carne de bovino, ovino e caprino na
Itália ('), e, nomeadamente, o n? 3 do artigo 2?, com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 797/85 (2),

Tendo em conta a Decisão 83/383/CEE da Comissãò, que
aprova o programa especial da região do Piemonte (3),
Considerando que o Governo italiano comunicou em 1 de
Dezembro de 1986 o ajustamento do programa especial
da região do Piemonte, relativo à adaptação e moderniza
ção da estrutura de produção de carne de bovino, ovino e
caprino ;

Considerando que o referido ajustamento do programa
está de acordo com os pressupostos e finalidades do Regu
lamento (CEE) n? 1944/81 ;
Considerando que as condições para a concessão das
ajudas ao investimento no sector da produção leiteira
devem estar em conformidade com o n ? 3 do artigo 3 ? do
Regulamento (CEE) n? 797/85 ;

Considerando que foi consultado o Comité do Fundo
Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA)
quanto aos aspectos financeiros ;

(>) JO n? L 197 de 20. 7. 1981 , p. 27.
O JO n? L 93 de 30. 3. 1985, p. 1 .
O JO n? L 222 de 13. 8. 1983, p. 35.

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité
Permanente das Estruturas Agrícolas,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

É aprovado o ajustamento do programa especial da região
do Piemonte, relativo à adaptação e modernização da
estrutura de produção de carne de bovino, ovino e
caprino, notificado pelo Governo italiano em 1 de
Dezembro de 1986, em conformidade com o Regula
mento (CEE) n? 1944/81 e sucessivas alterações.
Artigo 2?

A Répública Italiana é destinatária da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 12 de Maio de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

