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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE) N? 1598/87 DA COMISSÃO
de 9 de Junho 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 , ultimo
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 5 de Junho 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
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 % ,

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 :

Artigo 1 ?
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
(<)
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.
17 de 20 . 1 . 1987, p. 1 .

Artigo 2 ?

O presente regulamento entra em vigor em 10 de Junho
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 9 de Junho de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 9 de Junho 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
Portugal

comum

10.01 BI
10.01 B II

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

10.04

Centeio
Cevada
Aveia

10.05 B

Milho, que não seja o milho híbrido

10.02

10.03

destinado a sementeira
10.07 A
10.07 B
10.07 C II

10.07 DI
10.07 D II
11.01 A

Trigo mourisco
Milho painço

19,24
55,79
47,79
46,08
103,68

Países terceiros

201,06

253,13 C) 0
176,16 («)
196,09
154,97

7,41
46,08
46,08

179,46 (2) (3) (8)

32,13

187,86 (4)0
0
53,62 0

137,51

147,45 (4)

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

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

Sêmolas de trigo duro
Sêmolas de trigo mole

0
46,08
42,63
82,60
100,31
43,08

296,44
261,54
406,18
317,19

■ (') 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.

(2) 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.

(4) 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.

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

(8) 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? 1599/87 DA COMISSÃO
de 9 de Junho de 1987

que fixa os prémios que acrescem aos direitos niveladores à importação em
relação aos cereais, à farinha e ao malte
cada uma destas moedas, verificada durante um

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

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? 1579/86 (2), e, nomeadamente, o n ? 6 do seu
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), 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 5 de Junho 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 IP

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 10 de Junho
de 1987 .

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Junho de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(')
(2)
(3)
O
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 9 de Junho 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)
N? da pauta

Corrente

1 ? período

2? período

3? período

6

7

8

9

Designação das mercadorias

aduaneira
comum

10.01 BI

Trigo mole e mistura de trigo e centeio (méteil)

0

0

0

0

10.01 B II

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

10.07 A
10.07 B

10.07 C II

B. Malte

(Em ECUs/t)
Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

6

7

8

9

10

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

1 1 .07 A I a)
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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REGULAMENTO (CEE) N? 1600/87 DA COMISSÃO
de 9 de Junho de 1987

que suprime o direito de compensação na importação de tomates originários de
Marrocos

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 tomates originários de
Marrocos,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

nização comum de mercados no sector das frutas e

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

Artigo 1 ?

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 1411 /87 da
Comissão (3), alterado pelo Regulamento (CEE) n ?
1 525/87 (4), instituiu um direito de compensação na
importação de tomates originários de Marrocos ;

O Regulamento (CEE) n? 1411 /87 é revogado.

Considerando que, em relação a estes produtos originários

O presente regulamento entra em vigor em 10 de Junho

de Marrocos não houve cotações durante 6 dias úteis

de 1987 .

Artigo 2 ?

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Junho de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(')
(2)
0
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

118
119
135
142

de
de
de
de

20 . 5. 1972, p. 1 .
8 . 5. 1986, p. 46.
23 . 5 . 1987, p . 12.
2. 5 . 1987, p . 33 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 1601/87 DA COMISSÃO
de 9 de Junho de 1987

que suprime o direito de compensação na importação de tomates originários da
Polónia

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

sivos ; 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 tomates originários da
Polónia,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

nização comum de mercados no sector das frutas e

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

Artigo 1 ?
O Regulamento (CEE) n? 1486/87 é revogado.

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 1486/87 da
Comissão (3) instituiu um direito de compensação na
importação de tomates originários da Polónia ;

Artigo 2?

Considerando que, em relação a estes produtos originários

O presente regulamento entra em vigor em 10 de Junho

da Polónia não houve cotações durante 6 dias úteis suces

de 1987.

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Junho 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 138 de 28 . 5. 1987, p . 93 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 1602/87 DA COMISSÃO
de 9 de Junho de 1987

que fixa o montante máximo da restituição à exportação do açúcar branco para
o quinquagésimo segundo 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 ;
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

mercado do açúcar na Comunidade e no mercado
mundial ;

Considerando que, após exame das ofertas, é conveniente
adoptar, para o quinquagésimo segundo 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 quinquagésimo segundo concurso público parcial
de açúcar branco, efectuado por força do Regulamento
(CEE) n ? 1659/86, alterado, o montante máximo da resti
tuição à exportação é fixado em 46,500 ECUs por 100
quilogramas.
Artigo 2 ?

O presente regulamento entra em vigor em 10 de Junho
de 1987 .

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Junho 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 .
0 JO n? L 145 de 30. 5. 1986, p. 29.

¥) JO n? L 94 de 8. 4. 1987, p. 16. ,
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REGULAMENTO (CEE) N? 1603/87 DA COMISSÃO
de 9 de Junho de 1987

que fixa o montante máximo da restituição à exportação do açúcar branco para
o sexto 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 sexto concurso público parcial, as disposi
ções 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 sexto 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 47,044 ECUs por 100 quilogramas.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 10 de Junho
de 1987.

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Junho de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n ? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
O 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? 1604/87 DA COMISSÃO
de 9 de Junho 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,
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 de mercados no sector do açúcar ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n ? 229/87 (2), e, nomeadamente, o n? 8 do seu
artigo 16?,

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 Comis
são (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n ? 1553/87 (4) ;
Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CEE) n? 2051 /86 aos dados

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Os direitos niveladores à importação referidos no n? 1 do
artigo 16 ? do Regulamento (CEE) n ? 1785/81 são, em
relação ao açúcar em bruto da qualidade-tipo e ao açúcar
branco, fixados no anexo .

Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 10 de Junho
de 1987 .

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Junho de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(>)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177 de 1 .
25 de 28 .
173 de 1 .
144 de 4.

7.
1.
7.
6.

1981 ,
1987,
1986,
1987,

p.
p.
p.
p.

4.
1.
91 .
26.
ANEXO

do regulamento da Comissão, de 9 de Junho 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

\

Açúcar de beterraba ou de cana, no estado sólido :
A. Açúcar branco, açúcar aromatizado ou corado
B. Açúcar em bruto

Montante
do direito
nivelador

52,53

44,25 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? 1605/87 DA COMISSÃO
de 9 de Junho de 1987

que fixa 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 orga
nização comum dos mercados no sector do açúcar ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento

Regulamento (CEE) n ? 766/68 ; que o açúcar candi foi
definido no Regulamento (CEE) n? 394/70 da Comissão,
de 2 de Março de 1970, respeitante às modalidades de
aplicação da concessão de restituições à exportação de
açúcar (6), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 1467/
77 (J) ; que o montante da restituição assim calculado, no
que diz respeito aos açúcares aromatizados ou corados
deve aplicar-se ao seu teor em sacarose, e ser por isso
fixado por 1 % deste teor ;

Considerando que a situação do mercado mundial ou as
exigências específicas de certos mercados, podem tornar
necessária a diferenciação da restituição para o açúcar

(CEE) n? 229/87 (2), e, nomeadamente, o n ? 4, alínea a),
primeiro parágrafo, do seu artigo 19 ?,

conforme o seu destino :

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

Considerando que, em casos especiais, o montante da
restituição pode ser fixado por actos de natureza dife
rente :

Considerando que, por força do artigo 19 ? do Regula
mento (CEE) n? 1785/81 , a diferença entre as cotações ou
os preços no mercado mundial dos produtos referidos no
n? 1 , alínea a), do artigo 1 ? do referido regulamento e os
preços desses produtos na Comunidade pode ser abran
gida por uma restituição à exportação ;
Considerando que, nos termos do Regulamento (CEE) n ?
766/68 do Conselho, de 18 de Julho de 1968 , que estabe
lece as regras gerais respeitantes à concessão das restitui
ções à exportação de açúcar (3), com a última redação que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 1489/76 (4), as
restituições para os açúcares branco e em bruto não desna
turados e exportados tal qual devem ser fixados tendo em
conta a situação no mercado comunitário e no mercado
mundial do açúcar e, nomeadamente, dos elementos de

preço e dos custos mencionados no artigo 3 ? do referido
regulamento ; que, de acordo com o mesmo artigo, é
conveniente ter em conta igualmente o aspecto econó
mico das exportações projectadas ;
Considerando que, para o açúcar em bruto, a restituição
deve ser fixada para a qualidade-tipo ; que esta é definida
no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 431 /68 do
Conselho, de 9 de Abril de 1968 , que determina a quali
dade-tipo para o açúcar em bruto e o local de passagem
na fronteira da Comunidade para o cálculo dos preços
CIF no sector do açúcar (*) ; que esta restituição é, além do
mais, fixada em conformidade com o n ? 2 do artigo 5? do
(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
25 de 28 . 1 . 1987, p. 1 .
143 de 25. 6. 1968, p. 6.
167 de 26. 6. 1976, p. 13.

M JO n? L 89 de 10. 4. 1968, p. 3.

Considerando que, a fim de permitir o funcionamento
normal do regime das restituições, é conveniente consi
derar para o cálculo destes últimos :

— para as moedas cuja paridade se mantém dentro de
um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 % ,
uma taxa de conversação 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 (8),
— em relação às outras moedas, uma taxa de conversão
baseada na média aritmética das taxas de câmbio, de
cada uma dessas moedas, verificada durante um

período determinado, relativamente às moedas da
Comunidade referidas no travessão anterior e do coefi

ciente acima citado ;

Considerando que a restituição deve ser fixada de duas em
duas semanas ; que pode ser modificada no intervalo ;

Considerando que a aplicação destas modalidades na
situação actual dos mercados, no sector do açúcar e,

nomeadamente, as cotações ou preços do açúcar na
Comunidade e no mercado mundial, conduz à fixação da

restituição nos montantes indicados no anexo do presente
regulamento ;
(6) JO n ? L 50 de 4. 3 . 1970, p. 1 .
O JO n? L 162 de 1 . 7. 1977, p. 6.
(«) JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
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Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão conformes ao parecer do Comité de Gestão
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1785/81 , naturais e não desnaturados, são fixadas nos
montantes referidos no anexo .

do Açúcar,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 2 ?
Artigo 1 ?
As restituições à exportação dos produtos referidos no
n? 1 , alínea a), do artigo 1 ? do. Regulamento (CEE) n ?

O presente regulamento entra em vigor em 10 de Junho
de 1987 .

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Junho de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 9 de Junho de 1987 , que fixa as restituições na exportação
do açúcar branco e do açúcar em bruto puro
(Em ECUs)
N? da pauta

1

Montante da restituição

aduaneira

Designação das mercadorias

comum

por 100 kg

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

45,04
44,48

(II) Açúcares aromatizados ou corados

0,4504

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

41,43 (')
0,4504

39,30 (')
(2)

(') O presente montante e 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 .
(2) 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? 1606/87 DA COMISSÃO
de 9 de Junho 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 18 de Maio 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

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 18 de Maio
de 1987, é fixado em 0,000 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.

o nível bem como o montante a cobrar pelos produtos

que abandonam a referida zona relativamente à semana
que se inicia em 18 de Maio de 1987 ;

Artigo 2 ?

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

Os montantes a cobrar, relativamente aos produtos refe
ridos 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 18 de Maio de
1987, equivalem aos constantes do anexo .

Comissão ;

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 18 de Maio de 1987.

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Junho de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(')
(2)
(3)
4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

183 de 16 . 7 . 1980 , p . 1 .
79 de 21 . 3 . 1987, p. 3 .
154 de 9. 6. 1984, p. 27.
161 de 17 . 6 . 1986, p. 25.
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ANEXO

que fixa o montante a cobrar pelos produtos que abandonam o território da região 5
durante a semana que se inicia em 18 de Maio de 1987
(em ECUs/100 kg)

\

Montantes

B. Produtos referidos no

N? da pauta
aduaneira

Designação das mercadorias

comum

I
01.04 B

02.01 A IV a)

\

n? 4, primeiro
parágrafo, 2°, 3?

A. Produtos que podem
receber o prémio
referido no artigo 9°
do Regulamento
(CEE) n ? 1837/80

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

0,000

0,000

0,000

Peso líquido

Peso líquido

Peso líquido

1 . Carcaças ou meias carcaças

0,000

0,000

0,000

2 . Cofre ou meio cofre

0,000

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
5 . Outros :

•

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

0,000
0,000

I

IIII
0,000
0,000

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

0,000

2 . Cofre ou meio cofre

0,000

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

02.06 C II a)

ex 16.02 B III b) 2) aa) 1 1

0,000

4. Pernas ou perna

0,000

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

0,000
0,000

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

0,000

2 . Desossadas

0,000

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

0,000
0,000

(J) O benefício destes montantes reduzidos está dependente das condições previstas no n ? 3, segundo paragrafo, do artigo 5?, do Regulamento (CEE) n? 1633/84.
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II

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

COMISSÃO

ACORDO DE COOPERAÇÃO
sob a forma de Troca de Cartas entre a Comunidade Económica Europeia e o
Conselho Internacional para a Exploração do Mar

A. Carta da Comunidade Económica Europeia
International Council for the

Exploration of the Sea (ICES)
Mr. Parrish, General Secretary
Palaegede 2 — 4
DK-1261 Copenhagen
Danmark

Excelentíssimo Senhor,

Gostaria de propor as seguintes disposições que servirão de base para a cooperação entire a
Comunidade Económica Europeia e o Conselho Internacional para a Exploração do Mar.
1 . A Comunidade Económica Europeia, representada pela sua Comissão, a seguir denominada
« a Comissão », terá o direito de pedir ao Conselho Internacional para a Exploração do Mar, a
seguir denominado « o Conselho », conselhos científicos sobre a gestão dos recursos haliêu
ticos e assuntos relacionados, que o Conselho deve fornecer na medida do possível.
2. Tendo em conta as responsabilidades de gestão das pescarias da Comissão, o Conselho
concorda em fornecer à Comissão todos os relatórios relevantes dos seus Grupos de Trabalho
de Avaliação das Unidades Populacionais e do seu Comité Consultivo para a Gestão das
Pescarias. Por seu lado, a Comissão fornecerá ao Conselho todos os relatórios científicos rele
vantes .

3 . O Conselho e a Comissão consultar-se-ão regularmente sobre as formas de melhorar e desen
volver ainda a sua cooperação mútua e examinarão, em especial, os meios que permitem à
Comissão estabelecer uma ligação mais estreita com o Comité Consultivo para a Gestão das
Pescarias .

4. Aquando da assinatura do presente Acordo, a Comunidade efectuará um pagamento de
376 000 coroas dinamarquesas e, em seguida, pagamentos anuais. Os pagamentos anuais

seguintes serão indexados. O indexo será :
Contribuição total dos países membros do CIEM para o ano em causa
Contribuição total dos países membros do CIEM para . 1987

O pagamento anual excluirá os custos de quaisquer reuniões convocadas especialmente pela
Comissão . As reuniões só se realizarão com o acordo do Conselho .
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5. Os termos do presente Acordo serão revistos pelas duas partes tres anos apos a sua entrada em
vigor. No caso de se não chegar a acordo sobre novos termos, o Acordo continuará a vigorar
na base dos termos existentes, enquanto não forem acordados novos termos. Qualquer das
Partes pode denunciar o Acordo em qualquer altura, desde que notifique essa denúncia com
um ano de antecedência.

Com respeito à cláusula 3, o Conselho está de acordo em conceder o estatuto de Observador às
reuniões do Comité Consultivo para a Gestão das Pescarias a um representante cientificamente
qualificado da Comissão.

Nessa qualidade, o representante da Comissão terá o direito de pôr questões e a participar nas
reuniões mas não terá direito ã voto nem possibilidade de alterar os programas de trabalho das
reuniões .

Agradeço que me indique se as disposições referidas são aceitáveis como base de cooperação

entre o Conselho e a Comunidade. É do meu entendimento que a presente carta e a Vossa

resposta constituirão em conjunto o Acordo de Cooperação entre o Conselho Internacional para
a Exploração do Mar e a Comunidade Económica Europeia. Este Acordo entrará em vigor na
data da Vossa resposta à presente carta.
(Fórmula de cortesia)

Pela Comunidade Económica Europeia
Lorenzo NATALI

Vice-Presidente da Comissão
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B. Carta do Conselho Internacional para a Exploração do Mar
Excelentíssimo Senhor,

Tenho a honra de acusar a recepção da Vossa carta, datada de hoje, com o seguinte teor :

« Gostaria de propor as seguintes disposições que servirão de base para a cooperação entre a
Comunidade Económica Europeia e o Conselho Internacional para a Exploração do Mar.
1 . A Comunidade Económica Europeia, representada pela sua Comissão, a seguir denomi
nada « a Comissão », terá o direito de pedir ao Conselho Internacional para a Exploração
do Mar, a seguir denominado « o Conselho », conselhos científicos sobre a gestão dos
recursos haliêuticos e assuntos relacionados, que o Conselho deve fornecer na medida do
possível.
2. Tendo em conta as responsabilidades de gestão das pescarias da Comissão, o Conselho
concorda em fornecer à Comissão todos os relatórios relevantes dos seus Grupos de
Trabalho de Avaliação das Unidades Populacionais e do seu Comité Consultivo para a
Gestão das Pescarias. Por seu lado, a Comissão fornecerá ao Conselho todos os relatórios
científicos relevantes.

3 . O Conselho e a Comissão consultar-se-ão regularmente sobre as formas de melhorar e
desenvolver ainda a sua cooperação mútua e examinarão, em especial, os meios que
permitem à Comissão estabelecer uma ligação mais estreita com o Comité Consultivo
para a Gestão das Pescarias.

4. Aquando da assinatura do presente Acordo, a Comunidade efectuará um pagamento de
376 000 coroas dinamarquesas e, em seguida, pagamentos anuais. Os pagamentos anuais
seguintes serão indexados. O indexo será :

Contribuição total dos países membros do CIEM para o ano em causa
Contribuição total dos países membros do CIEM para 1987

O pagamento anual excluirá os custos de quaisquer reuniões convocadas especialmente
pela Comissão. As reuniões só se realizarão com o acordo do Conselho.
5 . Os termos do presente Acordo serão revistos pelas duas partes três anos após a sua entrada
em vigor. No caso de se não chegar a acordo sobre novos termos, o Acordo continuará a
vigorar na base dos termos existentes, enquanto não forem acordados novos termos. Qual
quer das Partes pode denunciar o Acordo em qualquer altura, desde que notifique essa
denúncia com um ano de antecedência.

Com respeito à cláusula 3, o Conselho está de acordo em conceder o estatuto de Observador
às reuniões do Comité Consultivo para a Gestão das Pescarias a um representante cientifica
mente qualificado da Comissão.
Nessa qualidade, o representante da Comissão terá o direito de pôr questões e a participar
nas reuniões, mas não terá direito a voto nem possibilidade de alterar os programas de
trabalho das reuniões.

Agradeço que me indique se as disposições referidas são aceitáveis como base de cooperação

entre o Conselho e a Comunidade. É do meu entendimento que a presente carta e a Vossa
resposta constituirão em conjunto o Acordo de Cooperação entre o Conselho Internacional
para a Exploração do Mar e a Comunidade Económica Europeia. Este Acordo entrará em
vigor na data da Vossa resposta à presente carta. »

Tenho a honra de informar Vossa Excelência que o meu Conselho está de acordo com o
conteúdo da Vossa carta.

(Fórmula de cortesia)
Pelo Conselho Internacional

para a Exploração do Mar
Basil B. PARRISH

Secretário-Geral
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