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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE) N ? 3730/87 DO CONSELHO
de 10 de Dezembro de 1987

que estabelece as regras gerais para o fornecimento a determinadas organizações

de géneros alimentícios provenientes das existências de intervenção para
distribuição às pessoas mais necessitadas na Comunidade
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia, e, nomeadamente, o seu artigo 43 ?,
Tendo em conta a proposta da Comissão,

algum , ser superior ao justificado pelos custos em que
incorrerem as organizações designadas na execução da
acção . A distribuição será efectuada de acordo com um

plano anual estabelecido pela Comissão com base nas
informações prestadas pelos Estados-membros.

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

Considerando que, na sequência do Inverno excepcional
mente frio de 1986/ 1987, a Comunidade tomou, durante

vários meses de 1987, medidas que envolviam o forneci
mento de vários géneros alimentícios a organizações de
caridade para que fossem distribuídos às pessoas mais
necessitadas na Comunidade ;

Considerando que relatórios dos Estados-membros e de
diversas organizações de caridade envolvidos nas referidas
medidas demonstram que as mesmas foram altamente
proveitosas para os beneficiários, mas que colocam
também dificuldades de financiamento e de distribuição

para várias das organizações em questão ;
Considerando que a Comunidade tem , através das existên
cias de intervenção de vários produtos agrícolas, os meios
potenciais para contribuir de modo significativo para o
bem estar das pessoas mais necessitadas ; considerando
que é do interesse da Comunidade, e conforme aos objec
tivos da Política Agrícola Comum , explorar este potencial
numa base duradoura até à redução das existências a um

1 . As organizações referidas no artigo 1 ? serão desi
gnadas pelo Estado-membro em causa.
2.

Os Estados-membros que desejarem aplicar a acção

informarão desse facto a Comissão, anualmente, em

tempo útil .

Artigo 3 ?

Os produtos referidos no artigo 1 ? serão entregues gratui
tamente às organizações designadas. O valor contabilístico
dos produtos será igual ao preço de intervenção, corrigido,
se for caso disso, por coeficientes que tenham em conta as
diferenças de qualidade.

Artigo 4?

Sem prejuízo das regras de execução referidas no artigo 6?,

Providenciar-se-á para que os produtos que fazem parte
das existências de intervenção sejam postos à disposição
de determinadas organizações a fim de permitir a distri
buição de généros alimentícios às pessoas mais necessi
tadas na Comunidade . Estas últimas receberão os géneros

as despesas resultantes das operações efectuadas em
conformidade com o presente regulamento serão conside
radas como constituindo despesas de regularização dos
mercados agrícolas na acepção do n? 2, alínea b), do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n ? 729/70 (2). Nesse
sentido, os produtos postos à disposição ao abrigo do
artigo 1 do presente regulamento serão financiados
através de dotações incluídas na respectiva rubrica do
Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola, secção
« Garantia », do orçamento das Comunidades Europeias.
Poderão igualmente ser adoptadas disposições para que tal
financiamento contribua para cobrir os custos de trans
porte dos produtos a partir dos centros de intervenção,
bem como as despesas administrativas em que incorrerem
as organizações designadas, que sejam provocadas pela
gestão de acção, com exclusão das despesas eventualmente
suportadas pelos beneficiários no âmbito da aplicação do

gratuitamente ou a um preço que não pode, de modo

artigo 1 ?

(') JO n? C 318 de 30 . 11 . 1987,

O JO n ? L 94 de 28 . 4. 1970, p . 14 .

nível normal através da introdução de medidas apropria
das ; que a experiência adquirida com a aplicação das
medidas atrás mencionadas deveria ajudar a traçar subse
quentes acções de natureza semelhante ; que é adequado
consolidar num só texto as bases legais para a execução de
tais medidas ,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
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disposições correspondentes dos outros regulamentos rela
tivos à organização comum dos mercados para os produtos
agrícolas.

logo que disponha de informações dos dois primeiros
anos de aplicação .
Artigo 6 ?
As regras de execução do presente regulamento serão
adoptadas nos termos do procedimento previsto no artigo
26? do Regulamento (CEE) n ? 2727/75 ('), bem como nas

Artigo 7?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

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

Feito em Bruxelas, em 10 de Dezembro de 1987 .
Pelo Conselho

O Presidente
L. T0RNyiES

(') JO n? L 281 -de 1 . 11 . 1975, p . 1 .
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REGULAMENTO (CEE) N ? 3731 /87 DO CONSELHO
de 10 de Dezembro de 1987

que fixa, para a campanha leiteira de 1988/1989, o índice indicativo relativo ao
teor de matéria gorda do leite inteiro normalizado importado na Irlanda e no
Reino Unido

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1411 /71 do
Conselho, de 29 de Junho de 1971 , que estabelece as
regras complementares da organização comum de
mercado no sector do leite e dos produtos lácteos no que
diz respeito aos produtos abrangidos pela posição 04.01 da
Pauta Aduaneira Comum ('), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 566/76 (2), e,
nomeadamente, o n? 6, alínea b), do seu artigo 3 ?,

Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando que, por força do n ? 5 do artigo 3 ? do
Regulamento (CEE) n ? 1411 /71 , a Irlanda e o Reino
Unido aplicam no seu território a fórmula do leite inteiro
não normalizado na acepção do n? 1 , segundo travessão da
alínea b), do artigo 3 ? do referido regulamento ;

Considerando que, nos termos dos n ?s 6 e 7 do referido
artigo 3 ? é necessário fixar para a campanha leiteira de
1988/ 1989 o índice indicativo relativo às matérias gordas
que o leite inteiro normalizado em proveniência de um

outro Estado-membro deve conter para poder ser comer
cializado no território dos dois Estados-membros referi

dos ; que esse índice indicativo corresponde à média
ponderada do teor de matérias gordas do leite inteiro
produzido e comercializado no Estado-membro impor
tador durante o ano anterior,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Para a campanha leiteira de 1988 / 1989, o índice indica
tivo referido no n? 6, alínea b), do artigo 3? do Regula
mento (CEE) n ? 1411 /71 é fixado :
— para a Irlanda, em 3,60 % ,
— para o Reino Unido, em 3,90 % .

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

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

Feito em Bruxelas , em 10 de Dezembro de 1987 .
Pelo Conselho
O Presidente
L. T0RN^ES

(') JO n ? L 148 de 3 . 7 . 1971 , p . 4 .
2) JO n ? L 67 de 15. 3 . 1976, p . 23 .
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REGULAMENTO (CEE) N ? 3732/87 DO CONSELHO
de 10 de Dezembro de 1987

que fixa, para a campanha de 1987/ 1988 , a percentagem referida no n? 1 A do

artigo 3 ? do Regulamento (CEE) n? 426/86 que diz respeito à concessão da ajuda
aos produtos transformados à base de tomate
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Considerando que, para Espanha e Portugal, e conve
niente fixar uma percentagem específica, de modo a ter
em conta o papel ainda limitado desempenhado pelos
agrupamentos de produtores nestes dois Estados-mem

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 426/86 do
Conselho de 24 de Fevereiro de 1986, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos produtos
transformados à base de frutas e produtos hortícolas ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n ? 1 928/87 ( 2), e, nomeadamente, o n ? 3 do seu
artigo 3 ?,

bros,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Para a campanha de 1987/ 1988 , as percentagens referidas
no n ? 1 A do artigo 3 ? do Regulamento (CEE) n? 426/86
são as seguintes :

Considerando que, para incentivar a celebração de
contratos entre, por um lado, os agrupamentos de produ
tores agrícolas de tomate e , por outro, as associações de
transformadores ou o transformador, o Regulamento
(CEE) n ? 426/ 86 previu a concessão, em determinadas
condições, de um prémio suplementar de transformação ;
Considerando que, a fim de permitir o pagamento do
referido prémio para a campanha de 1987/ 1988 , é conve
niente fixar a « percentagem determinada significativa » da
quantidade total de tomates transformados coberta por
contratos celebrados com os agrupamentos de produtores ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

— para a Comunidade na sua composição em 31 de
Dezembro de 1985 : 60 % ,

— para Espanha e Portugal : 15 % .
Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas , em 10 de Dezembro de 1987 .
Pelo Conselho
O Presidente
L. T0RN;ES

(') JO n ? L 49 de 22 . 2 . 1986. p . 1 .
O JO n ? L 183 de 3 . 7 . 1987, p . 32 .

N ? L 352/5
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REGULAMENTO (CEE) N? 3733/87 DA COMISSÃO
de 14 de Dezembro 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 ,

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

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

n ? 1676/ 85,

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

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

cada uma destas moedas, verificada durante um

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 2727/75 do

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

Conselho, de 29 de Outubro de 1 975 , que estabelece uma
organização comum dos mercados no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1900/87 (2), e, nomeadamente, o n ? 5 do seu
artigo 13 ?,

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), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 1 636/87 (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 ? 1944/87 da Comissão (5) 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 % ,
uma taxa de conversão com base na sua taxa central ,

período determinado, relativamente às moedas da

sendo estas cotações as verificadas em 1 1 de Dezembro de
1987 ;

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

incluindo os coeficientes de equivalência ;
Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CEE) n ? 1944/87 aos preços de oferta e
às cotações desse dia, de que a Comissão tem conheci
mento, implica a alteração dos direitos niveladores actual
mente 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.

Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 15 de
Dezembro de 1987 .

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

Feito em Bruxelas , em 14 de Dezembro 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
182
164
153
185

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p . 1 .
3 . 7. 1987, p . 40 .
24. 6 . 1985, p . 1 .
13. 6. 1987. p. 1 .
4. 7. 1987, p . 38 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 14 de Dezembro de 1987 , que fixa os direitos niveladores à
importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e sêmolas de trigo ou de centeio
(Em ECUs/t)
Direitos niveladores

N? da pauta
aduaneira

Designação das mercadorias
Portugal

comum

10.01 B I

Trigo mole e mistura de trigo e
centeio (méteil)

10.01 B II

Trigo duro

10.02
10.03
10.04

Centeio
Cevada
Aveia

10.05 B

Milho, que não seja o milho híbrido

10.07 A

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

6,33

destinado a sementeira
10.07 B
10.07 C II
10.07 D I
10.07 D II
11.01 A
11.01 B

Farinhas de centeio

11.02 A I a)
11.02 AI b)

Grumos e sêmolas de trigo duro
Grumos e sêmolas de trigo mole

194,97

46,27
42,27

256,61 (')H
166,75 o

32,63
89,99

183,50
143,30

3,24
32,63
32,63

169,98 00
120,68

126,72 (4)

II

destinado a sementeira
Triticale
Outros cereais

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

Países terceiros

27,08

0
32,63

175,36 (4)
0
60,00 0

li
22,97
73,28
85,14
23,60

287,06
247,55
411,17
308,82

(') Em relação ao trigo duro, originário de Marrocos e transportado directamente deste país 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 do Conselho, 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 Pacifico 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 .

Ç) Aquando da importação do produto da subposição 10.07 D I (triticale), é cobrado o direito nivelador aplicável ao
centeio .
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REGULAMENTO (CEE) N? 3734/87 DA COMISSÃO
de 14 de Dezembro 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,

parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1676/ 85,

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

— 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, 24 29 de Outubro de 1 975, que estabelece uma
organização comum dos mercados no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1900/87 (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), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 1 636/ 87 (4), e,
nomeadamente, o seu artigo 3 ?,
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 ? 1945/87 da Comissão 0 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 ;

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

sendo estas cotações as verificadas em 1 1 de Dezembro 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 ?

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 1 5? 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 .

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

Artigo 2?

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

O presente regulamento entra em vigor em 15 de

corrigida pelo coeficiente previsto no n ? 1 , último

Dezembro de 1987 .

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

Feito em Bruxelas , em 14 de Dezembro de 1987 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice -Presidente

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

n° .
JO n?
JO n ?
JO n?

L
L
L
L

281
182
164
153

de
de
de
de

1 . 11 . 1975 , p . 1 .
3 . 7. 1987, p . 40 .
24. 6 . 1985, p . 1 .
13 . 6 . 1987, p . 1 .

(4 JO n? L 185 de 4. 7. 1987, p. 41 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 14 de Dezembro 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
aduaneira

Corrente

1 ? período

2? período

3? período

12

1

2

3

Designação das mercadorias

comum

10.01 B I

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

0

0

0

0

10.01 B II

0

0

0

0

10.02

Centeio

0

0

0

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

10.07 A

0

0

0

0.

0

0

0

0

10.07 C II

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

B. Malte

(Em ECUs/t)
N? da pauta

Corrente

1 ? período

2°. período

3? período

4? período

12

1

2

3

4

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

aduaneira

Designação das mercadorias

comum

11.07 A I a)
11.07 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 ? 3735 /87 DA COMISSÃO
de 14 de Dezembro de 1987

que fixa os direitos niveladores à importação no sector do leite e dos produtos
lácteos

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 ? 804/ 68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do leite e dos

produtos lácteos (') com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n ? 2998 / 87 (2) e , nomeada
mente, o n ? 8 do seu artigo 14'.',
Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação no sector do leite e dos produtos lácteos foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n ? 3087/ 87 da Comissão
(3), com a última redacção que foi dada pelo Regulamento
(CEE) n ? 3553/87 (4);
Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CEE) n ? 3087/ 87 aos preços de que a

Comissão tem conhecimento implica a alteração dos
direitos niveladores actualmente em vigor em conformi
dade com o anexo do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
1 . Os direitos niveladores à importação referidos no
n ? 2 do artigo 14? do Regulamento (CEE) n? 804/68 são
fixados no anexo.

2.
Não é aplicável qualquer direito nivelador para as
importações em proveniência de Portugal, incluindo os
Açores e a Madeira, para o leite e os produtos lácteos refe
ridos no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 804/68 .

Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 16 de
Dezembro de 1987 .

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

Feito em Bruxelas , em 14 de Dezembro de 1987 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

148
285
293
337

de
de
de
de

28 . 6 . 1968 , p . 13 .
8 . 10 . 1987 . p . 1 .
16 . 10 . 1987 . p . 28 .
27 . 11 . 1987 . p . 45 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão , de 14 de Dezembro de 1987 , que fixa os direitos niveladores a
importação no sector do leite e dos produtos lácteos
(em ECUs/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrário)
N ? da pauta
aduaneira comum

Código

Montante do direito
nivelador

04.01 A I a)

0110

30,07

04.01 A I b)

0120

27,66

04.01 A II a) 1

0130

27,66

04.01 A II a) 2

0140

34,32

04.01 A II b) 1

0150

26,45

04.01 A II b) 2

0160

33,11

04.01 B I

0200

72,72

04.01 B II

0300

153,84

04.01 B III

0400

237,75

04.02 A I

0500

34,40

04.02 A II a) 1

0620

131,59

04.02 A II a) 2

0720

204,66

04.02 A II a) 3

0820

207,08

04.02 A II a) 4

0920

243,16

04.02 A II b) 1

1020

124,34

04.02 A II b) 2

1120

197,41

04.02 A II b) 3

1220

199.83

04.02 A II b) 4

1320

235,91

04.02 A III a) 1

1420

30,88

04.02 A III a) 2

1520

41,69

04.02 A III b) 1

1620

153.84

04.02 A III b) 2

1720

237,75

04.02 B I a)

1820

36,27

04.02 B I b) 1 aa)

2220

por kg

1 ,2434 (4)

04.02 B I b) 1 bb)

2320

por kg

1,9741 (4)

04.02 B I b) 1 cc)

2420

por kg

2,3591 (*)

04.02 B I b) 2 aa )

2520

por kg

1 ,2434 O

04.02 B I b) 2 bb)

2620

por kg

1,9741 O

04.02 B I b) 2 cc)

2720

por kg

2,3591 O

04.02 B II a)

2820

04.02 B II b) 1

2910

por kg

04.02 B II b) 2

3010

por kg

04.03 A

3110

279,71

04.03 B

3210

341,25

04.04 A

3300

260,63 O

04.04 B

3900

401,76 O

04.04 C

4000

1 57,44 (8)

04.04 D I a)

4410

217,00 (9)

04.04 D I b)

4510

222,41 O

04.04 D II

4610

319,13

04.04 E I a)

4710

401,76

04.04 E I b) 1

4800

256,29 (10)

53,76

1,5384 0
2,3775 0

N ? L 352/ 11

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

15 . 12. 87

(em EC Us/l 00 kg peso líquido, salvo indicação em contrário)
N ? da pauta
aduaneira comum

Código

Montante do direito
nivelador

238,65 (»)

04.04 E I b) 2

5000

04.04 E I c) 1

5210

178,99

04.04 E I c) 2

5250

335,37

04.04 E II a)

5310

401,76

04.04 E II b)

5410

335,37

17.02 A II

5500

42,54 O 2)

21.07 FI

5600

42,54

23.07 B I a) 3

5700

95,68

23.07 B I a) 4

5800

124,27

23.07 B I b) 3

5900

117,06

23.07 B I c) 3

6000

98,00

23.07 B II

6100

124,27
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(') Para efeitos da aplicação desta subposição, consideram-se leites especiais para lactentes, os produtos isentos de germes patogénicos e toxigenos e que
contenham menos de 10 000 bactérias aeróbias revivificáveis e menos de 2 bactérias coliformes por grama.
(2) A admissão nesta subposição fica subordinada às condições a determinar pelas autoridades competentes .

(3) Para o cálculo do teor em matérias gordas, não se deve tomar em consideração o peso do açúcar adicionado.
(4) O direito nivelador para 100 quilogramas de produto desta subposição é igual à soma dos seguintes elementos :
(a) O montante por quilograma indicado, multiplicado pelo peso de leite e nata contido em 100 quilogramas de produto ;
(b) 7,25 ECUs ;
(c) 26,28 ECUs .

(*) O direito nivelador para 100 quilogramas de produto desta subposição e igual a soma dos seguintes elementos :
(a) O montante por quilograma indicado, multiplicado pelo peso de leite e nata contido em 100 quilogramas de produto ;
(b) 26,28 ECUs .
(') O direito nivelador para 100 quilogramas de peso líquido é limitado :
— a 18,13 ECUs em relação aos produtos constantes da alínea a) do Anexo I do Regulamento (CEE) n? 1767/82 importados em proveniência da Suíça ou
em relação aos produtos constantes da alínea c) do referido anexo e importados com proveniência da Finlândia, ou em relação aos produtos constantes

da alínea d) do referido anexo e importados com proveniência da Áustria.
— a 9,07 ECUs em relação aos produtos constantes da alínea b) do Anexo I do Regulamento (CEE) n ? 1767/82 importados com proveniência da Suíça.

Ç) O direito nivelador é limitado a 6 % do valor aduaneiro em relação às importações com proveniência da Suíça, nos termos do n? 3 do artigo 1 ? do Regula
mento (CEE) n ? 1767/82 .

(8) O direito nivelador para 100 quilogramas de peso líquido é limitado a 60 ECUs em relação aos produtos constantes da alínea p) do Anexo I do Regula
mento (CEE) n? 1767/82 importados com proveniência da Áustria .

(') O direito nivelador para 100 quilogramas de peso líquido é limitado a 36,27 ECUs em relação aos produtos constantes da alínea h) do Anexo I do Regula
mento (CEE) n? 1767/ 82 importados em proveniência da Suíça ou em relação aos produtos constantes da alínea i) do referido anexo importados com

proveniência da Finlândia, ou em relação aos produtos constantes da alínea k) do referido anexo importados com proveniência da Áustria.
(I0) O direito nivelador para 100 quilogramas de peso líquido é limitado a :
— 12,09 ECUs em relação aos produtos constantes da alínea e) do Anexo I do Regulamento (CEE) n? 1767/82 importados com proveniência do Canadá,
— 15,00 ECUs em relação aos produtos constantes das alíneas f) e g) do referido anexo importados com proveniência da Austrália e da Nova Zelândia
(") O direito nivelador para 100 quilogramas de peso líquido é limitado a :
— 77,70 ECUs em relação aos produtos constantes da alínea 1) do Anexo I do Regulamento (CEE) n ? 1767/82 importados com proveniência da Roménia
e da Suíça,

— 60 ECUs em relação aos produtos constantes da alínea p) do referido anexo importados com proveniência da Áustria e para os produtos constantes da
alínea s) do referido anexo importados com proveniência da Finlândia . Contudo o direito nivelador para 100 quilogramas de peso líquido é limitado a
55 ECUs em relação aos produtos constantes da alínea p) do referido anexo importados em Espanha com proveniência da Áustria,
— 101,88 ECUs em relação aos produtos constantes da alínea m) do referido anexo importados com proveniência da Roménia e da Suíça,
— 65,61 ECUs em relação aos produtos constantes da alínea n) do referido anexo importados com proveniência da Bulgária, da Hungria, de Israel, da
Roménia, da Turquia e da Jugoslavia , e em relação aos produtos constantes da alínea o) do referido anexo importados em proveniência da Bulgária, da
Hungria, de Israel, da Roménia, da Turquia, do Chipre e da Jugoslavia ,
— 55 ECUs em relação aos produtos constantes da alínea r) do referido anexo importados com proveniência da Noruega,
— 18,13 ECUs em relação aos produtos constantes da alínea q) do referido anexo importados com proveniência da Finlândia,
— 15,00 ECUs em relação aos produtos constantes da alínea g) do referido anexo importados com proveniência da Austrália e da Nova Zelândia.

(12) A lactose e o xarope de lactose da subposição 17.02 A I estão, por força do Regulamento (CEE) n ? 2730/75, sujeitos ao mesmo direito nivelador que é apli
cável à lactose da subposição 17.02 A II .

(") Na acepção da subposição ex 23.0 7 B , entende -se por « produtos lácteos » os produtos constantes das posições 04.01 , 04.02, 04.03, 04.04 e das subposições
17.02 A e 21.07 F I.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3736/87 DA COMISSÃO
de 11 de Dezembro de 1987

que altera os Regulamentos (CEE) n? 2736/87 , (CEE) n? 2735/87, (CEE)
n? 2938 /87 , (CEE) n ? 3150/87 , (CEE) n ? 3519/87 , (CEE) n ? 2734/87 , (CEE)
n ? 3329/87 , (CEE) n ? 2939/87 , (CEE) n? 2937 /87 , (CEE) n? 2941/87 e (CEE)
n ? 2942/87 , relativos à abertura de concursos permanentes para a exportação de
cereais detidos pelos organismos de intervenção
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES FUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, relativo à organiza
ção comum de mercados no sector dos cereais ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1900/87 (2), e, nomeadamente , o n ? 5 do seu artigo 7° ,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1836/ 82 da
Comissão, de 7 de Julho de 1982, que fixa os processos e
as condições de colocação à venda dos cereais detidos
pelos organismos de intervenção (■'), com a última redac

ção que lhe foi dada peo Regulamento (CEE) n ? 2418 /
/87 (4),
Considerando que é necessário fixar para uma data ulte
rior a última adjudicação parcial prevista pelos Regula
mentos (CEE) n ? 2736/87 (*), (CEE) n ? 2735/ 87 (6), (CEE)
n? 2938/87 Ç), (CEE) n? 3150/ 87 (8), (CEE) n ? 3519/87 (9),
(CEE) n ? 2734/87 (10), (CEEn° . 3329/87 ("), (CEE)
n? 2939/87 ( i2), (CEE) n ? 2937/ 87 ("), (CEE) n? 2941 /
/87 (14), e (CEE) n? 2942/87 (,s) ;

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O n? 3 do artigo 4? dos Regulamentos (CEE) n? 2736/87,
(CEE n° . 2735/87, (CEE) n? 2938/87, (CEE) n? 3150/87,
(CEE) n ? 3519/87, (CEE) n? 2734/87, (CEE) n? 3329/87,
(CEE) n ? 2939/87, (CEE) n? 2937/87, (CEE) n? 2941 /87
e (CEE) n ? 2942/87 é alterado como se segue :
« 3.

A última adjudicação parcial expira em 23 de

Março de 1988 . »

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

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

Feito em Bruxelas , em 11 de Dezembro de 1987 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n ? L 281 de 1 . 11 . 1975 . p . 1 .
(2) JO n? L 182 de 3 . 7. 1987, p . 40 .
(3) JO n ? L 202 de 9. 7. 1982, p. 23 .

(j JO n? L 223 de 11 . 8 . 1987, p. 5.

f5) JO n? L 262 de 12. 9 . 1987, p. 13 .
(6) JO n ? L 262 de 12. 9 . 1987, p . 11 .
O JO n ? L 278 de 1 . 10 . 1987 . p . 55 .
(8) JO n? L 300 de 23 . 10 . 1987, p . 13 .
O JO n ? L 335 de 25. 11 . 1987, p . 5 .
(,0) JO n? L 262 de 12. 9 . 198 "7, p . 9 .
(") JO n? L 316 de 6. 11 . 198 :; . p . 15 .
(12) JO n ? L 278 de 1 . 10. 1987, p. 57.
(13) JO n? L 278 de 1 . 10 . 1987, p . 53 .
(14) JO n? L 278 de 1 . 10 . 1987 , p . 61 .
H JO n - L 278 de 1 . 10. 1987, p . 63 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 3737/87 DA COMISSÃO
de 11 de Dezembro de 1987

relativo a diversas entregas de cereais a organizações não governamentais (ONG)
a título de ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3972/86 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1986, relativo à política

(CEE) n ? 2200/87 da Comissão, de 8 de Julho de 1987,
que estabelece as regras gerais de mobilização na Comuni
dade de produtos a fornecer a título de ajuda alimentar
comunitária (3) ; que é necessário precisar, nomeadamente,
os prazos e condições de fornecimento bem como o
procedimento a seguir para determinar as despesas daí

e à gestão da ajuda alimentar ('), e, nomeadamente, o n°.1 ,

resultantes,

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

alínea c), do seu artigo 6?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 1420/87 do
Conselho, de 21 de Maio de 1987, que fixa as regras de

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

execução do Regulamento (CEE) n ? 3972/86, relativo à

política e à gestão da ajuda alimentar (2), estabelece a lista
dos países e organismos susceptíveis de serem objecto das
acções de ajuda e determina os critérios gerais relativos ao
transporte da ajuda alimentar para lá do estádio FOB ;

Considerando que, pela sua decisão de 19 de Março de
1987, relativa à atribuição de uma ajuda alimentar em
favor das ONG, a Comissão concedeu a este organismo
2 800 toneladas de cereais ;

Considerando que é necessário efectuar esses forneci
mentos de acordo com as regras previstas no Regulamento

Artigo 1 ?

É aberto um concurso para atribuição de um forneci
mento de cereais em benefício das ONG, em conformi

dade com o disposto no Regulamento (CEE) n? 2200/87
e nas condições que constam nos anexos.
Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 11 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 370 de 30. 12. 1986, p. 1 , e rectificação JO n? L 42
de 12. 2. 1987, p. 54.
(2) JO n? L 136 de 26. 5 . 1987, p . 1 .

(3) JO n? L 204 de 25. 7. 1987, p. 1 .
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ANEXO I

1 . Acções n ?s (') : 1012/ 87 a 1017/ 87
2. Programa : 1987

3. Beneficiário : Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, PO Box 77, 2340 AB Oegstgeest, Holland

4. Representante do beneficiário (2) : cf. Jornal Oficial das Comunidades Europeias n? C 103 de 16 de
Abril de 1987

5. Local ou país de destino : El Salvador, Egipto, Senegal

6. Produto a mobilizar : arroz branqueado de grãos longos (não parboiled)
7. Características e qualidade da mercadoria (3) :
Ver a lista publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n? C 216 de 14 de Agosto de 1987,
página 3 (ponto II A. 10)
8 . Quantidade total : 895 toneladas (2 148 toneladas de cereais)
9 . Número de lotes : 2

A em 3 partes : I : 30.5 toneladas ; II : 50 toneladas ; III : 100 toneladas
B em 3 partes : I : 370 toneladas ; II : 35 toneladas ; III : 35 toneladas
10 . Acondicionamento e marcação (4) :

Ver a lista publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n? C 216 de 14 de Agosto de 1987,
página 3 (ponto II.B.1.C)
Inscrição nos sacos (por marcação com letras com 5 cm de altura mínima) :
Lote A : 455 toneladas :

I. 305 toneladas : « ACCIÓN N ? 1012/87 / ARROZ / EL SALVADOR / CATHWELL / 70124 /

/ SAN SALVADOR VÍA ACAJUTLA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN
GRATUITA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA »
II.

50 toneladas : « ACTION No 1013 / 87 / RICE / EGYPT / CARITAS GERMANY / 70480 /
/ ALEXANDRIA / FOR FREE DISTRIBUTION / GIFT OF THE EUROPEAN
ECONOMIC COMMUNITY *

III . 100 toneladas : « ACTION No 1014/ 87 / RICE / EGYPT / CARITAS GERMANY / 70479 /
/ CAIRO VIA ALEXANDRIA / FOR FREE DISTRIBUTION / GIFT OF THE
EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY »

Lote B : 440 toneladas (em contentores de 20 pés « FCL/LCL Shipper's count-load and stowage »):
I. 370 toneladas : « ACTION N° 1015/ 87 / RIZ / SÉNÉGAL / CATHWEL / 70127 / DAKAR /
/ POUR DISTRIBUTION GRATUITE / DON DE LA COMMUNAUTÉ
ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE »
II . 35 toneladas : « ACTION N0 1016/87 / RIZ / SÉNÉGAL / AATM / 71756 / BAMBEY VIA
DAKAR / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / DON DE LA COMMUNAUTÉ

ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE »
III .

35 toneladas : « ACTION N° 1017/87 / RIZ / SÉNÉGAL / AATM / 71758 / SAINT LOUIS VIA
DAKAR / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / DON DE LA COMMUNAUTÉ

ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE .
11 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

12. Estadio de entrega : entregue no porto de embarque
13 . Porto de embarque : —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário : —
15. Porto de desembarque : —

16. Endereço do armazém , e , se for caso disso, porto de desembarque : —

17. Período de colocação à disposição no porto de embarque : 1 a 29 de Fevereiro de 1988
18 . Data limite para o fornecimento : —
19 . Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso

20. Data do final do prazo para apresentação das propostas : 12 de Janeiro de 1988 , às 12 horas

N? L 352/ 16
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21 . Em caso de segundo concurso :

a) Data do fina! do prazo para a apresentação das propostas : 26 de Janeiro de 1988, às 12 horas
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque : 15 de Fevereiro a 15 de Março de 1988
c) Data limite para o fornecimento : —

22 . Montante da garantia do concurso : 5 ECUs/tonelada

23 . Montante da garantia de entrega : 10 % do montante da proposta expressa em ECUs
24. Endereço para o envio das propostas (s) :
Bureau de 1 aide alimentaire ,

à fattention de Monsieur N. Arend,
bâtiment Berlaymont, bureau 6/73 ,
rue de la Loi 200 ,

B-1049 Bruxelles,
Telex AGREC 22037 B.

25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatário (*) :
Restituição aplicável em 15 de Dezembro de 1987, fixada pelo Regulamento (CEE) n? 3573/87 (JO n? L
338 de 28 . 1 1 . 1987, p. 21 ).

15. 12. 87

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

15 . 12. 87

N ? L 352/ 17

ANEXO II

1 . Acção n ?s (') : 1003/87, 1004/87 e 388 /87
2. Programa : 1987

3 . Beneficiário : Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, PO Box 77, 2340 AB Oegstgeest, Holland
4. Representante do beneficiário (2) : cf. Jornal Oficial das Comunidades Europeias n? C 103 de 16 de
Abril de 1987

5. Local ou país de destino : Peru, Uruguai, Honduras
6 . Produto a mobilizar : Flocos de aveia

7. Características e qualidade da mercadoria (3) :
Ver a lista publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n? C 216 de 14 de Agosto de 1987,
página 3 (ponto II . A. 9)
8 . Quantidade total : 76 toneladas ( 131 toneladas de cereais)

9 . Número de lotes : 1 (em 3 partes): I : 40 toneladas ; II : 12 toneladas ; III : 24 toneladas
10 . Acondicionamento e marcação (4) :

Ver a lista publicada
página 3 (ponto II .
Inscrição nos sacos
(em contentores de

no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n? C 216 de 14 de Agosto de 1987,
B. 3)
(por marcação com letras com 5 cm de altura mínima) :
20 pés « FCL/LCL shipper's count-load and stowage »)

I. 40 toneladas : « ACCIÓN N° 1003/87 / COPOS DE AVENA / PERÚ / AATM / 71739 /

/ AREQUIPA VIA PUERTO MATARAN I / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN
GRATUITA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA •
II . 12 toneladas : « ACCIÓN N° 1004/ 87 / COPOS DE AVENA / URUGUAY / AATM / 71763 /
/ MONTEVIDEO / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA / DONA
CIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA »

III . 24 toneladas : « ACCIÓN N° 388/87 / COPOS DE AVENA / HONDURAS / WCC / 70712 /
/ TEGUCIGALPA VIA PUERTO CORTÉS / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN
GRATUITA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA »

11 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

12. Estadio de entrega : porto de embarque
13 . Porto de embarque : —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário : —
15 . Porto de desembarque : —

16. Endereço do armazém , e , se for caso disso, porto de desembarque : —
17. Período de colocação à disposição no porto de embarque : 1 a 29 de Fevereiro de 1988
18 . Data limite para o fornecimento : —
19 . Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso

20 . Data do final do prazo para apresentação das propostas : 12 de Janeiro de 1988, às 12 horas
21 . Em caso de segundo concurso :
a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 26 de Janeiro de 1988, às 12 horas
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque : 15 de Fevereiro a 15 de Março de 1988
c) Data limite para o fornecimento : —
22. Montante da garantia do concurso : 5 ECUs/tonelada

23. Montante da garantia de entrega : 10 % do montante da proposta expressa em ECUs
24. Endereço para o envio das propostas (5) :
Bureau de 1'aide alimentaire,
à 1 attention de Monsieur N. Arend,

bâtiment Berlaymont, bureau 6/73 ,
rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles,
Telex AGREC 22037 B.

25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatário (*) :
Restituição aplicável em 15 de Dezembro de 1987, fixada pelo Regulamento (CEE) n? 3573/87 (JO n? L
338 de 28 . 11 . 1987, p . 21 ).
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ANEXO III

1 . Acções n ?s (') : 1010/87 e 1011 /87
2. Programa : 1987

3 . Beneficiário : Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, PO Box 77, 2340 AB Oegstgeest, Holland
4. Representante do beneficiário (2) : cf. Jornal Oficial das Comunidades Europeias n? C 103 de 16 de
Abril de 1987

5. Local ou país de destino : Tanzânia, Chile
6 . Produto a mobilizar : farinha de trigo mole

7. Características e qualidade da mercadoria (J) :

Ver a lista publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n? C 216 de 14 de Agosto de 1987,
página 3 (ponto II . A. 6)
Características específicas : índice de queda d Hagberg superior ou igual a 160
8 . Quantidade total : 380 toneladas (521 toneladas de cereais)
9 . Número de lotes : 2
A : 200 toneladas
B : 180 toneladas

10 . Acondicionamento e marcação (4) :
Ver a lista publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n? C 216 de 14 de Agosto de 1987,
página 3 [ponto II . B. 2. a)]
Inscrição nos sacos (por marcação com letras com 5 cm de altura mínima) :
Lote A : 200 toneladas (em contentores de 20 pés « FCL/LCL shipper's count-load and stowage »):
« ACTION No 1010/87 / WHEAT FLOUR / TANZANIA / CARITAS NEERLANDICA / 70357 /
/ DAR-ES-SALAAM / FOR FREE DISTRIBUTION / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC
COMMUNITY »

Lote B : 180 toneladas :

« ACCIÓN No 1011 /87 / HARINA DE TRIGO / CHILE / AAIM / 71752 / COYAHIQUE VIA
VALPARAÍSO / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA / DONACIÓN DE LA COMU
NIDAD ECONÓMICA EUROPEA »

11 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

12. Estadio de entrega : entregue no porto de embarque
13. Porto de embarque : —
14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário : —
15. Porto de desembarque : —

16. Endereço do armazém, e, se for caso disso, porto de desembarque : —
17 . Período de colocação à disposição no porto de embarque : 1 a 29 de Fevereiro de 1988
18 . Data limite para o fornecimento : —
19 . Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso

20. Data do final do prazo para apresentação das propostas : 12 de Janeiro de 1988, às 12 horas
21 . Em caso de segundo concurso :
a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 26 de Janeiro de 1988, às 12 horas
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque : 15 de Fevereiro a 15 de Março de 1988
c) Data limite para o fornecimento : —
22. Montante da garantia do concurso : 5 ECUs/tonelada
23 . Montante da garantia de entrega : 10 % do montante da proposta expressa em ECUs
24. Endereço para o envio das propostas (5) :
Bureau de 1'aide alimentaire ,
à I attention de Monsieur N. Arend,

bâtiment Berlaymont, bureau 6/73 ,
rue de la Loi , 200 ,
B-1049 Bruxelles ,
Telex AGREC 22037 B.

25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatário (*) :
Restituição aplicável em 15 de Dezembro de 1987, fixada pelo Regulamento (CEE) n? 3573/87 (JO n? L
338 de 28 . 11 . 1987 , p . 21 ).
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Notas :

(') O número da acção deve ser incluído em toda a correspondência.
(2) Delegado da Comissão a contactar pelo adjudicatário : ver a lista publicada no Jornal Oficial das Comu
nidades Europeias n ? C 227 de 7 de Setembro de 1985, página 4.
(3) O adjudicatário apresentará ao beneficiário um certificado passado por uma instância oficial e que
comprove que , para a produto a entregar, não foram ultrapassadas, no Estado-membro em causa, as
normas em vigor o à radiação nuclear.
O certificado de radioactividade deve indicar o teor de césio 134 e 137 .

O adjudicatário transmite ao beneficiário ou seu representante, aquando da entrega, os documentos
seguintes :
— certificado fitossanitário,

— certificado de origem .

O fornecedor deve enviar um duplicado do original da factura a :
M. De Keyzer and Schíitz BV, Postbus 1438 , Blaak 16, NL-3000 BK Rotterdam .

(4) Com vista a uma eventual reensacagem, o adjudicatario devera fornecer 2 /o de sacos vazios, da mesma
qualidade dos que contêm a mercadoria, com a inscrição seguida de um « R » maiúsculo.

Q A fim de não sobrecarregar o telex, solicita-se aos proponentes que forneçam, antes da data e da hora
fixada no n? 20 do presente anexo, a prova da constituição da garantia de concurso referida no n? 4, alínea
a), do artigo 7? do Regulamento (CEE) n? 2200/87, de preferência :
— por portador ao serviço referido no n ? 24 dos presentes anexos,
ou

— por telecopiador para um dos números seguintes em Bruxelas :
— 235 01 32 ,
— 236 20 05 ,

— 236 10 97 ,
— 235 01 30 .

(*) O Regulamento (CEE) n? 2330/87 (JO n ? L 210 de 1.8 . 1987) é aplicável no que diz respeito à restituição
à exportação e, se for caso disso, aos montantes compensatórios monetários e de adesão, à taxa representa
tiva e ao coeficiente monetário. A data referida no artigo 2? do regulamento atrás citado é a referida no n?
25 do presente anexo .
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REGULAMENTO (CEE) N? 3738/87 DA COMISSÃO
de 14 de Dezembro de 1987

que restabelece a cobrança dos direitos aduaneiros aplicáveis ao butanol e seus
isómeros , outros que o álcool butílico normal, da subposição 29.04 A III ex b) da
pauta aduaneira comum, originários da Roménia, beneficiária das preferências
pautais previstas pelo Regulamento (CEE) n? 3924/86 do Conselho
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3924/86 do
Conselho, de 16 de Dezembro de 1986, que aplica prefe
rências pautais generalizadas para o ano de 1987 a deter
minados produtos industriais originários de países em vias
de desenvolvimento ('), e , nomeadamente, o seu artigo
15 ?,

Considerando que, para o butanol e seus isómeros, outros
que o álcool butílico normal, da subposição 29.04 A III ex
b) da pauta aduaneira comum, o tecto individual é de
650 000 ECUs ; que, en 9 de Dezembro de 1987, as
importações na Comunidade dos referidos produtos origi
nários da Roménia atingiram por imputação o tecto em
questão ;

Considerando que é adequado restabelecer os direitos
aduaneiros para os produtos em causa em relação à Romé
nia,

Considerando que, por força dos artigos 1 ? e 1 2? do Regu
lamento (CEE) n ? 3924/ 86 , a suspensão dos direitos adua
neiros é concedida a cada um dos países e territórios que
figuram no Anexo III que não sejam os indicados na
coluna 4 do Anexo I, no âmbito de tectos pautais prefe
renciais fixados na coluna 9 do referido Anexo I ; que, nos
termos do artigo 13? do referido regulamento, logo que os
tectos individuais em questão forem atingidos ao nível da
Comunidade, a cobrança dos direitos aduaneiros de

importação dos produtos em causa, originários de cada
um dos países e territórios em questão, pode ser restabele
cida em qualquer momento ;
N ? de

ordem

10.0135

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
A partir de 18 de
direitos aduaneiros,
(CEE) n ? 3924/86
Comunidade dos

Dezembro de 1987, a cobrança dos
suspensa por força do Regulamento
é restabelecida na importação na
seguintes produtos, originários da

Roménia :

N ? da pauta
aduaneira comum

Designação das mercadorias

e código Nimexe
29.04 A III

Butanol e seus isómeros, outros que o álcool butílico

ex b)
(29.04-18)

normal

Artigo 2 ?

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

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

Feito em Bruxelas , em 14 de Dezembro de 1987 .
Pela Comissão
COCKFIELD

Vice-Presidente

(*) JO n? L 373 de 31 . 12 . 1986, p . 1 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 3739/87 DA COMISSÃO
de 14 de Dezembro de 1987

que altera o Regulamento de Concurso Permanente (CEE) n? 1092/87 no que diz
respeito a determinados prazos para a apresentação das propostas para a
exportação de açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 229/87 (2), e, nomeadamente , o n ? 2 do seu artigo 13 ?,
o n? 5 do seu artigo 18 ? e os n ?E 4 e 7 do seu artigo 19 ?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 608 /72 do
Conselho, de 23 de Março de 1972 , que estabelece as
regras de aplicação no sector do açúcar em caso de alta
sensível dos preços no mercado mundial (3), e, nomeada
mente, o n ? 1 do seu artigo 1 ?,

Considerando que, de acordo com o Regulamento (CEE)
n ? 1092/87 da Comissão (4), os Estados-membros
procedem a concursos parciais semanais para a exportação
de açúcar ; que, por razões de carácter administrativo,
devem alterar-se alguns dos prazos previstos em relação
aos concursos parciais ;

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 ?
Ao n ? 3 do artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 1092/87 é
aditado o seguinte quarto travessão :
« — a quarta-feira, 6 de Janeiro de 1988, passa para a
quinta-feira, 7 de Janeiro de 1988 , às 10,30 horas. »

Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 15 de
Dezembro de 1987.

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

Feito em Bruxelas , em 14 de Dezembro de 1987 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n ? L 177 de 1 . 7 . 1981 . p . 4.
0 [O n ? L 25 de 28 . 1 . 1987 , p . 1 .
(3) JO n ? L 75 de 28 . 3 . 1972, p . 5 .

b) JO n? L 106 de 22. 4. 1987, p. 9

15 . 12. 87

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 352/ 22

REGULAMENTO (CEE) N? 3740/87 DA COMISSÃO
de 11 de Dezembro de 1987

relativo à entrega de cereais e de arroz a Moçambique a título de ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3972/86 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1986, relativo à política
e à gestão de ajuda alimentar ('), e, nomeadamente, o n ? 1 ,
alínea c), do seu artigo 6 ?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1420/87 do
Conselho, de 21 de Maio de 1987, que fixa as regras de
execução do Regulamento (CEE) n ? 3972/86, relativo à
política e à gestão de ajuda alimentar (2), estabelece a lista
dos países e organismos susceptíveis de serem objecto das
acções de ajuda e determina os critérios gerais relativos ao
transporte da ajuda alimentar para lá do estádio FOB ;
Considerando que , pela sua decisão de 30 de Julho de
1987, relativa à atribuição de uma ajuda alimentar em
favor de Moçambique, a Comissão concedeu a este país

que estabelece as regras gerais de mobilização na Comuni
dade de produtos a fornecer a título de ajuda alimentar
comunitária (3) ; que é necessário precisar, nomeadamente,
os prazos e condições de fornecimento bem como o
procedimento a seguir para determinar as despesas daí
resultantes,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

É aberto um concurso para atribuição de um forneci
mento de cereais e de arroz branqueado de grãos longos
em benefício de Moçambique em conformidade com o
disposto no Regulamento (CEE) n? 2200/87 e nas condi
ções que constam nos anexos.

Artigo 2?

30 000 toneladas de cereais ;

Considerando que é necessário efectuar esses forneci
mentos de acordo com as regras previstas no Regulamento
(CEE) n? 2200/87 da Comissão, de 8 de Julho de 1987,

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

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

Feito em Bruxelas , em 11 de Dezembro de 1987 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 370 de 30 . 12. 1986, p . 1 e rectificação no
JO n° L 42 de 12. 2. 1987, p . 54.
(2) JO n? L 136 de 26. 5 . 1987, p. 1 .

O JO n? L 204 de 25. 7. 1987, p. 1 .
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ANEXO I

1 . Acção n ? (') : 1040/87
2. Programa : 1987

3 . Beneficiário : IMBEC — E.E., C.P. 4229 Maputo — Telex 6-206 IMBEC MO MAPUTO

4. Representante do beneficiário (2) : Imbec — Maputo
5. Local ou país de destino : Moçambique

6. Produto a mobilizar : Arroz branqueado de grãos longos (não parboiled)
7. Características e qualidade da mercadoria (3) :

Ver a lista publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n? C 216 de 14 de Agosto de 1987,
página 3 (ponto II . A. 10)
8 . Quantidade total : 6 250 toneladas ( 15 000 toneladas de cereais)
9 . Numero de lotes : 2 (lote A — 4 250 toneladas ; lote B — 2 000 toneladas)
10 . Acondicionamento e marcação (4) :

Ver a lista publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n? C 216 de 14 de Agosto de 1987,
página 3 [ponto II . B. 1 . a)]
— Inscrição nos sacos (por marcação com letras com 5 cm de altura mínima) :

« ACÇÃO N ? 1040/87 / ARROZ / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA »
11 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

12. Estádio de entrega : entregue no porto de desembarque — desembarcado
13 . Porto de embarque : —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário : —
15. Porto de desembarque : lote A : Maputo ; lote B : Nacala
16. Endereço do armazém , e, se for caso disso, porto de desembarque : —

17. Período de colocação à disposição no porto de embarque em caso de atribuição do forneci
mento no estádio porto de embarque : 20 de Janeiro a 20 de Fevereiro de 1988
18 . Data limite para o fornecimento : 15 de Março de 1988
19 . Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso

20 . Data do final do prazo para apresentação das propostas : 5 de Janeiro de 1988 , às 12 horas
21 . Em caso de segundo concurso :

a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 19 de Janeiro de 1988 , às 12 horas
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque em caso de atribuição do fornecimento no
estádio porto de embarque : 5 de Fevereiro a 5 de Março de 1988
c) Data limite para o fornecimento : 31 de Março de 1988
22. Montante da garantia do concurso : 5 ECUs/tonelada

23. Montante da garantia de entrega : 10 % do montante da proposta expressa em ECUs
24. Endereço para o envio das propostas (s) :

Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de monsieur N. Arend, bâtiment Berlaymont, bureau 6/73, rue
de la Loi , 200 , B - 1 049 Bruxelles, Telex AGREC 22037 B.

25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatário (6) :
Restituição aplicável em 15 de Dezembro de 1987, fixada pelo Regulamento (CEE) n? 3573/87 (JO n? L
338 de 28 . 11 . 1987 , p . 21 .)

15 . 12. 87

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 352/24

ANEXO II

1 . Acção n ?('): 1042/ 87

2. Programa : 198~

3. Beneficiário : IMBEC, E.E., C.P. 4229 Maputo — Telex 6-206 IMBEC MO MAPUTO
4. Representante do beneficiário (2) : Imbec — Maputo
5. Local ou país de destino : Moçambique
6. Produto a mobilizar : trigo mole
7. Características e qualidade da mercadoria (3) :

Ver a lista publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n? C 216 de 14 de Agosto de 1987,
página 3 (ponto II . A. 1 ), Características específicas : índice de queda d'Hagberg superior ou igual a 160
8 . Quantidade total : 15 000 toneladas

9 . Número de lotes : 3 (lote A : 9 500 toneladas, lote B : 3 500 toneladas, lote C : 2 000 toneladas)

10. Acondicionamento : a granel, mais
A : 200
Lote A
200 000
000 )
Lote

Lote
B
Lote B

*

Lote C :

73
500
73 500

\

42 000 '

Lote A : 150
1 50
B : 50
Lote
50
Lote B
Lote C : 50
Lote

..

, .

— sacos novos de polipropileno, tecidos, com um peso mínimo de 120 gramas,
tratados especialmente « ultravioleta alimentar »,
K

)

;>

— agulhas e o fio necessário,

)

— inscrição nos sacos (por marcações com letras com 5 centímetros de altura mínima) :

• ACÇÃO N ? 1042/87 / TRIGO / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA »
11 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

12. Estádio de entrega : Entregue no porto de desembarque — desembarcado
13 . Porto de embarque : —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário : —
1 5. Porto de desembarque : A : Maputo ; B : Beira ; C : Nacala

16. Endereço do armazém , e, se for caso disso, porto de desembarque : —

17. Período de colocação à disposição no porto de embarque em caso de atribuição do forneci
mento no estádio porto de embarque : 20 de Janeiro a 20 de Fevereiro de 1988
18 . Data limite para o fornecimento : 15 de Março de 1988
19 . Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso

20. Data do final do prazo para apresentação das propostas : 5 de Janeiro de 1988 às 12 horas
21 . Em caso de segundo concurso :

a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 19 de Janeiro de , 1988, às 12 horas
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque em caso de atribuição do fornecimento no
estádio porto de embarque : 5 de Fevereiro a 5 de Março de 1988
c) Data limite para o fornecimento : 31 de Março de 1988
22. Montante da garantia do concurso : 5 ECUs/tonelada

23 . Montante da garantia de entrega : 10 % do montante da proposta expressa em ECUs
24. Endereço para o envio das propostas (5) :

Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de monsieur N. Arend, bâtiment Berlaymont, bureau 6/73,
200 , rue de la Loi , B- 1 049 Bruxelles, Telex AGREC 22037 B.

25 . Restituição aplicável a pedido do adjudicatario (€) :
Restituição aplicável em 15 de Dezembro de 1987, fixada pelo Regulamento (CEE) n ? 3573/87 (JO n? L
338 de 28 . 11 . 1987, p . 21 .)

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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Notas :

(') O número da acção deve ser incluído em toda a correspondência.
(2) Delegado da Comissão a contactar pelo adjudicatário :
MA. Marongiu, C.P. 1306 Maputo — Telex 6-146 CCE MO.

(3) O adjudicatario apresentará ao beneficiário um certificado passado por uma instancia oficial e que
comprove que, para a produto a entregar, não foram ultrapassadas, no Estado-membro em causa, as
normas em vigor relativas à radiação nuclear.
(4) Com vista a uma eventual reensacagem, o adjudicatário deverá fornecer 2 % de sacos vazios, da mesma
qualidade dos que contêm a mercadoria, com a inscrição seguida de um « R » maiúsculo.

(*) A fim de não sobrecarregar o telex, solicita-se aos proponentes que forneçam, antes da data e da hora
fixada no ponto 20 do presente anexo, a prova da constituição da garantia de concurso referida no n? 4,
alínea a), do artigo 7? do Regulamento (CEE) n ? 2200/87, de preferência :
— por portador ao serviço referido no ponto 24 do presente anexo,
— por telecopiador para um dos números seguintes em Bruxelas : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30,
236 20 05 .

(*) O Regulamento (CEE) n ? 2330/87 (JO n ? L 210 de 1 de Agosto de 1987) é aplicável no que diz respeito à
restituição à exportação e, se for caso disso, aos montantes compensatórios monetários e de adesão, à taxa
representativa e ao coeficiente monetário. A data referida no artigo 2° do regulamento atrás citado é a refe
rida no ponto 25 do presente anexo.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3741/87 DA COMISSÃO
de 14 de Dezembro de 1987

que altera o Regulamento (CEE) n? 3540/85 que estabelece as modalidades de
aplicação das medidas especiais para as ervilhas, favas, favarolas e tremoços
doces

3, i forordning (EØF) nr. 3540/85 eller til
unførsel til tredjelande

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

— Zur Verwendung gemäß Artikel 16 Absatz 3
der Verordnung (EWG) Nr. 3540/85 oder zur
Ausfuhr nach Drittländern in eine Eingangs
erklärung einzutragen
— Προοριζόμενο να αποτελέσει αντικείμενο

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1431 /82 do
Conselho, de 18 de Maio de 1982, que prevê medidas
especiais para as ervilhas, favas, favarolas e tremoços
doces ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n ? 3127/86 (2), e, nomeadamente, o
n ? 7 do seu artigo 3 ?,

δηλώσεως
ηθεί κατά
γραφος 3
3540/85 ή

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2036/82 do
Conselho, de 19 de Julho de 1982, que adopta as regras
gerais relativas às medidas especiais para as ervilhas, favas,
favarolas e tremoços doces (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 1958/87 (4), e,
nomeadamente, o n ? 4 do seu artigo 12?A,

αποδοχής για να χρησιμοποι
την έννοια του άρθρου 16 παρά
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
να εξαχθεί προς τρίτες χώρες

— To be the subject of a declaration of products
received to be used as defined in Article 16 (3)
of Regulation (EEC) No 3540/85 on to be
exported to third countries

— Destiné à faire 1 objet d une déclaration de

Considerando que o artigo 31?A do Regulamento (CEE)
n ? 3540/85 da Comissão (*), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 2889/87 (6), prevê
um regime de controlo para as ervilhas, favas, favarolas e
tremoços doces que são objecto de trocas comerciais entre
os Estados-membros ; que é conveniente, para evitar
ambiguidades, precisar a menção referida no n ? 2 do dito
artigo que se deve inscrever na rubrica 104 do documento

réception pour être utilisé au sens de l'article
16 paragraphe 3 du règlement (CEE) n0
3540/85 ou à être exporté vers les pays tiers
— Destinato ad essere oggetto di una dichiara
zione di ricevimento per essere utilizzato a

norma dell'articolo 16, paragrafo 3 del regola
mento (CEE) n . 3540/85 o ad essere esportato
verso i paesi terzi

de controlo ;

— Bestemd om, met het oog op het gebruik
ervan, te worden vermeld in een opgave van de
binnengekomen hoeveelheden in de zin van
artikel 16, lid 3, van Verordening (EEG) nr.

Considerando que as medidas estatuídas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão das Forragens Secas,

3540/85 of voor uitvoer naar derde landen
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

— Destinado a ser objecto de uma declaração de
recepção para ser utilizado na acepção do n? 3
do artigo 1 6? do Regulamento (CEE) n?
3540/85 ou a ser exportado para países tercei

Artigo 1 ?

O artigo 31 ? do Regulamento (CEE) n ? 3540/85 é alterado
do seguinte modo :

ros . »

1 . O n ? 2, alínea b), passa a ter a seguinte redacção :
« b) A rubrica 104 riscando a menção inútil e aditando
uma das seguintes menções :

2. O n? 2, segundo parágrafo, passa a ter a seguinte redac

— Destinado a ser objeto de una declaración de

consta do verso do documento deve incluir além disso,

recepción para ser utilizado con arreglo al
apartado 3 dei artículo 16 del Reglamento
(CEE) n° 3540/85 o a ser exportado hacia
terceros países
— Bestemt til at blive omfattet af en ertelæring

ção :

« a casa "controlo da utilização e/ou do destino" que
na rubrica "observação", a menção do peso líquido
verificado do produto controlado, bem como uma indi
cação especificando a declaração de recepção referida
no n ? 3 do artigo 16? de que foi objecto.»

' om ankomst som omhandlet i artikel 16, stk .

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

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

162
292
219
184
342

de
de
de
de
de

12. 6 . 1982, p . 28 .
16 . 10 . 1986 , p . 1 .
28 . 7 . 1982, p . 1 .
3 . 7. 1987, p . 3 .
19 . 12 . 1985, p . 1 .

¥) JO n? L 275 de 29. 9. 1987, p. 23.

Artigo 2?

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

.
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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 14 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente
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REGULAMENTO (CEE) N ? 3742/87 DA COMISSÃO
de 14 de Dezembro de 1987

que fixa o montante da ajuda relativa ao algodão
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 Acto de Adesão da Grécia e, nomeada
mente, os n ?s 3 e 10 do Protocolo n ? 4, relativo ao algo

dão, alterado pelo Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal e, nomeadamente, o Protocolo n ? 14 anexo a

pelo Regulamento (CEE) n? 2636/87 da Comissão (3), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n ? 3633/87 (4) ;
Considerando que a aplicação dos Regulamentos e moda
lidades retomados no Regulamento (CEE) n? 2636/87 aos
dados de que a Comissão dispõe actualmente leva a que
se altere o montante da ajuda actualmente vigente, como
se indica no artigo 1 ? do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

esse Acto,

Artigo 1 ?

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 2169/81 do
Conselho, de 27 de Julho de 1981 , que fixa as regras
gerais do regime de ajuda ao algodão ('), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n ? 2276/87 (2), e, nomeadamente , o n ? 1 do artigo 5?,

O montante da ajuda relativa ao algodão com semente
referido no artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 2169/81 é
fixado em 63,344 ECUs por 100 quilogramas.

Considerando que o montante da ajuda referida no n ? 1
do artigo 5? do Regulamento (CEE) n ? 2169/81 foi fixado

O presente regulamento entra em vigor em 15 de

Artigo 2?
Dezembro de 1987.

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

Feito em Bruxelas , em 14 de Dezembro de 1987 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(■) JO n ? L 211 de 31 . 7 . 1981 , P . 2 .
(2) JO n ? L 209 de 31 . 7 . 1987 , n . 5 .

(3) JO n? L 248 de 1 . 9. 1987, p. 46.
(4) JO n ? L 341 de 3 . 12. 1987, p . 34.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3743/87 DA COMISSÃO
de 14 de Dezembro de 1987

que altera o Regulamento (CEE) n? 3033/80 do Conselho, que determina o
regime de trocas aplicável a certas mercadorias resultantes da transformação de
produtos agrícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 2658 /87 do
Conselho, de 23 de Julho de 1987, relativo à nomencla
tura pautal e estatística e a à pauta aduaneira comum ('), e,

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

São considerados como produtos de base :
Código NC

Designação dos produtos de base

nomeadamente, o seu artigo 15?,
0402

Leite e nata, concentrados ou adicionados
de açúcar ou de outros edulcorantes

0405

Manteiga e outras matérias gordas prove

Considerando que a Comunidade é signatária na Conven
ção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Desig
nação e de Codificação de Mercadorias do Conselho de

Cooperação Aduaneira, a seguir denominado « Sistema
Harmonizado » e que deverá substituir a Convenção de 15
de Dezembro de 1950 sobre a nomenclatura para a classi
ficação de mercadorias na pauta aduaneira ;

Considerando que, com base na nomenclatura do Sistema
Harmonizado, será instaurada a partir de 1 de Janeiro de
1988 uma nomenclatura combinada de mercadorias que
preencherá quer as exigências da pauta aduaneira comum
quer das estatísticas do comércio externo da Comunidade
e do comércio entre os seus Estados-membros ;

Considerando que a nomenclatura aduaneira resultante da
aplicação dos Regulamento (CEE) n ? 3033/80 do
Conselho, de 11 de Novembro de 1980 , que determina o
regime de trocas aplicável a certas mercadorias resultantes
da transformação de produtos agrícolas (2), e retomada na
pauta aduaneira comum ; que por conseguinte é neces
sário formular as designações das mercadorias e posições
pautais que figuram no referido regulamento segundo os
termos da nomenclatura combinada baseada no Sistema

Harmonizado ,

nientes do leite

Capítulo 10
1701

Cereais

,

Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose

quimicamente pura, no estado sólido
1703

Melaços resultantes da extracção ou refina
ção do açúcar »

3 . No artigo 3? :

— a alínea a) passa a ter a seguinte redacção :
« a) As mercadorias fabricadas a partir da fécula de
batata (subposição 1108 13), de féculas de raízes
e tubérculos da posição 0714 (subposições
11 08 14e 11 08 19 90), bem como de farinhas e
sêmolas da subposição 1106 20 da Nomencla-,
tura Combinada, são consideradas como fabri

cadas a partir de cereais. »

— o início da alínea b) passa a ter a seguinte redac
ção :

« b) As mercadorias fabricadas a partir de leite não
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

concentrado nem adicionado de açúcar ou de

outros edulcorantes com um teor em peso de
matérias gordas (etc. inalterado) »...

— o início da alínea c) passa a ter a seguinte redacção :
« c) As mercadorias fabricadas a partir de leite ou

O Regulamento (CEE) n ? 3033 / 80 (CEE) é alterado nos
seguintes termos :

de nata, não concentrados nem adicionados de
açúcar ou de outros edulcorantes com um teor

em peso de matérias gordas (etc. inaltera
1 . No último considerando, as referências às subposições
« 35.01 A e 35.01 C » da pauta aduaneira comum são
substituídas por « 3501 10 e 3501 90 90 » da Nomen
clatura Combinada

(') JO n : L 256 de 7 . 9 . 1987. p . 1 .
O JO n ? L 323 de 29 . 11 . 1980 , p . 1 .

do) ». . .

— a alínea d) passa a ter a seguinte redacção :

« d) As mercadorias fabricadas a partir de isoglicose
(subposições
1702 30 10,
1702 40 10,
1702 60 10 e 1702 90 30) são consideradas
como fabricadas a partir do açúcar. »

N ? L 352/30
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— a subposição « 3501 C », da pauta aduaneira comum
é substituída por « 3501 90 90 » da Nomenclatura

4. No artigo 4?, n ? 2, a última referencia passa a ter a
seguinte redacção : « o procedimento previsto no artigo
9? do Regulamento (CEE) n ? 2658 / 87 ».
5. No artigo 8 ?, primeiro parágrafo, a última referência
passa a ter a seguinte redacção : « o procedimento indi
cado no primeiro parágrafo do Regulamento (CEE)

15. 12. 87

Combinada .

7.

O anexo é substituído peo anexo do presente regula

mento .

n ? 2658 / 87 ».

6. No artigo 16? :

— a subposição « 35.01 A » da pauta aduaneira comum
e substituída por * 3501 10 » da Nomenclatura
Combinada,

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 14 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão
COCKFIELD

Vice-Presidente

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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N ? L 352/31

ANEXO

« ANEXO

Designação das mercadorias

Codigo NC

ex 0403

Leitelho, leite e nata coalhados, iogurte, kefir e outros leites e natas fermentados ou
acidificados, mesmo concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes,
ou aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau :

0403 10 51 a

— Iogurte, aromatizado ou adicionado de frutas ou de cacau

0403 10 99
0403 90 71a

Outros , aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau

0403 90 99
0710 40 00

Milho doce (não cozidos em água ou vapor), congelados

0711 90 30

Milho doce, conservado transitoriamente (por exemplo : com gás sulfuroso ou água
salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoria
mente a sua conservação), mas impróprios para a alimentação neste estado

ex 1517

Margarina ; misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou
vegetais ou de fracções das diferentes gorduras ou óleos do presente capítulo, excepto as
gorduras e óleos alimentícios, e respectivas fracções, da posição 1516 :

1517 10 10

— Margarina, excepto a margarina líquida de teor, em peso, de matérias gordas prove
nientes do leite, superior a 10 % mas não superior a 15 %

151790 10

— Outros, de teor, em peso, de matérias gordas provenientes do leite, superior a 10 %
mas não superior a 15 %

ex 1704

Produtos de confeitaria (incluído o chocolate branco), sem cacau ; excepto extractos de
alcaçuz contendo, em peso, mais de 10 % de sacarose, sem adição de outras matérias da
subposição 1704 90 10

1806

Chocolate e outras preparações alimentícias que contenham cacau

1901

Extractos de malte ; preparações alimentícias de farinhas, sêmolas, amidos, féculas ou
de extractos de malte, que não contenham cacau em pó ou que o contenham numa
proporção inferior a 50 % , em peso, não especificadas nem compreendidas em outras
posições ; preparações alimentícias de produtos das posições alimentícias de produtos
das posições 0401 a 0404, que não contenham cacau em pó ou que o centenham numa
proporção inferior a 10 % , em peso, não especificadas nem compreendidas em outras
posições

ex 1902

Massas alimentícias, excepto as massas recheadas das subposições 1902 20 10 e
1902 20 30

1903

Tapioca e seus sucedâneos preparados a partir de féculas, em flocos, grumos, grãos,
pérolas ou formas semelhantes

1904

Produtos à base de cerais, obtidos por expansão ou por torrefacção (por exemplo : flocos
de milho com flakes ; grãos de cereais, excepto milho, pré-cozidos ou preparados de
outro modo

1905

Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicio
nados de cacau ; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de
farinha, amido ou de fécula em folhas, e produtos semelhantes

2001 90 30

Milho doce preparado ou conservado ' em vinagre ou em ácido acético

2001 90 40

Inhames, batatas-doces e partes comestíveis semelhantes de plantas, de teor, em peso,
de amido ou de fécula, igual ou superior a 5 % , preparados ou conservados em vinagre
ou em ácido acético

2004 90 10

Milho doce , preparado ou conservado, excepto em vinagre ou em ácido acético, conge
lado

2005 80 00

Milho doce (Zea mays var, saccharata), preparado ou conservado, excepto em vinagre
ou em ácido acético , não congelado

N ? L 352/32
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Codigo NC

ex 2005 90 90

2008 99 8.5
2008 99 91

Designação das mercadorias

Milho doce (excepto Zea mays var. saccbarata), preparado ou conservado, excepto em
vinagre ou em ácido acético, não congelado
Milho, preparado ou conservado, de outro modo sem adição de açúcar ou de álcool

Inhames, batatas-doces e partes comestíveis semelhantes de plantas de teor, em peso,
de amido ou de fécula, igual ou superior a 5 % , preparados ou conservados de outro
modo sem adição de açúcar o de álcool

2101 30 19
2101 30 99

Sucedâneos torrados do café, excepto da chicória torrada

Extractos, essências e concentrados de sucedâneos torrados do café, excepto os da
chicória torrada

2102 10 31

Leveduras para panificação

2102 10 39
2105
ex 2106

Sorvetes , mesmo contendo cacau

Preparações alimentícias, não especificadas nem compreendidas em outras posições,
excepto as das subposições 2106 10 10 e 2106 90 91 e osxaropes de açúcar, aromati
zados ou adicionados de corantes

2202 90 91

Bebidas não alcoólicas adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas

2202 90 95

2202 90 99

e outras bebidas não alcoólicas, excepto sumos de frutos ou de produtos hortículas, da
posição 2009, contendo produtos das posições 0401 , 0402, 0404 ou gorduras prove

2905 44

Manitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

nientes do leite

ex 3501

Caseínas , caseinatos e outros derivados das caseínas

ex 3505 10

Dextrina e outros amidos e féculas modificados, excepto os amidos e féculas esterifi
cados ou eterificados da subposição 3505 10 50

3505 20

Colas à base de amidos ou de féculas, de dextrina ou de outros amidos ou féculas modi

3809 10

Agentes de apresto ou de acabamento à base de matérias amiláceas

3823 60

Sorbitol, excepto o da subposição 2905 44

ficados
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REGULAMENTO (CEE) N? 3744/87 DA COMISSÃO
de 14 de Dezembro de 1987

que estabelece as normas de execução para o fornecimento de generos
alimentícios provenientes das existências de intervenção a organizações
designadas para distribuição às pessoas mais necessitadas na Comunidade
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3730/ 87 do
Conselho, de 10 de Dezembro de 1987, que estabelece

regras gerais para o fornecimento de géneros alimentícios
provenientes das existências de intervenção a organizações
designadas para distribuição às pessoas mais necessitadas
na Comunidade ('), e, nomeadamente , o seu artigo 6?,
Considerando que, para executar o esquema para o forne
cimento de géneros alimentícios a essas camadas da popu
lação, é necessário estabelecer normas de execução ; que é
desejável iniciar a execução o mais cedo possível ;
Considerando que os Comités de Gestão em causa não
emitiram parecer nos prazos fixados pelos seus presi
dentes,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
1.

Anualmente, antes do final de Março, a Comissão

elaborará um projecto de plano anual para a distribuição
de :

b) O mais tardar no final de Agosto :
— um calendário indicativo, numa base mensal, das

quantidades do produto a serem retiradas de inter
venção e os períodos durante os quais a distribuição
pelas entidades recebedoras seria efectuada,
— o modo segundo o qual os produtos serão distribuí
dos, sob a forma de alimentos, pelas entidades rece
bedoras . Sempre que os produtos tenham de ser
transformados ou ser objecto de troca por outros

produtos cujo principal componente seja da mesma
natureza, todas essas disposições devem ser especi
ficadas,

— os critérios de elegibilidade das entidades recebedo
ras ,

— a taxa de imposição (se for caso disso) que pode
recair sobre as entidades recebedoras para que
adquiram os alimentos,
— a forma e extensão (se for caso disso) da contribui
ção das entidades recebedoras para a preparação e
distribuição dos alimentos.

4. A Comissão procurará obter a parecer das principais
organizações especializadas nas questões relativas às
pessoas mais necessitadas na Comunidade, antes de
elaborar o projecto do plano anual .

a) Produtos das existências de intervenção ;
b) Alimentos provenientes de transformação de produtos
das existências de intervenção ;
c) Alimentos provenientes de trocas comerciais de
produtos das existências de intervenção alimentares
cujo principal componente seja da mesma natureza do

que provém dessas existências
às pessoas mais necessitadas na Comunidade . Esse plano
cobrirá o ano civil seguinte e será discriminado por Esta
do-membro . A repartição dos recursos pelos Estados
-membros deve tomar em consideração as estimativas

mais correctas acerca do número de pessoas mais necessi
tadas em cada Estado-membro .

2.

A Comissão estabelecerá , e fornecerá aos Estados

-membros, uma lista dos produtos de intervenção disponí
veis para distribuição e a localização, por Estado-membro,
desses proutos . A Comissão pode rever essa lista para ter
em conta novas circunstâncias . A Comissão facultará
imediatamente aos Estados-membros todas as revisões .

3 . Para que possa ser elaborado o projecto de plano
anual referido no n ? 1 , os Estados-membros que queiram
aplicar o esquema fornecerão à Comissão :
a) O mais tardar no final de Fevereiro, as quantidades de
cada tipo de produto (expressas em toneladas) necessá
rias para executar o programa no respectivo território,
para o ano em questão ;
(') Ver pagina 1 do presente Jornal Oficial .

Artigo 2 ?

1 . O plano será adoptado pela Comissão de acordo
com as disponibilidades em dotações, nos termos do
processo previsto no artigo 26? do Regulamento (CEE)
n ? 2727/75 (') e das normas correspondentes dos regula
mentos relativos à organização comum dos mercados agrí
colas . Simultaneamente e nos termos do mesmo processo,
será determinado o nível das dotações a prover para cobrir
os custos de transporte intracomunitário dos produtos de
intervenção, conforme referido no artigo 7?
2. O plano indicará, em especial :
— as quantidades de produtos, por tipos, que podem ser
retiradas das existências de intervenção, para distribui
ção em cada Estado-membro,
e

— os recursos financeiros disponíveis para a execução do
plano, em cada Estado-membro.
Artigo 3 ?

A Comissão notificará logo que possível os Estados-mem
bros relativamente ao plano. Cada Estado-membro comu
nicará as informações pertinentes à organização ou organi
zações designadas para executar o plano no respectivo
território .

(2) JO n ? L 281 de 1 . 11 . 1975, p . 1 .
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Artigo 4 ?

1 . Durante a execução do plano, os Estados-membros
podem submeter à Comissão pedidos devidamente funda
mentados de alterações significativas à aplicação do refe
rido plano no seu território . A Comissão pode autorizar
tais alterações desde que não imponham um aumento da
despesa nesse Estado-membro . A Comissão determinará a
sua posição relativamente a esses pedidos e notificará os
Estados-membros em questão o mais tardar um mês após
a sua recepção.

2. Os Estados-membros informarão a Comissão logo
que lhes seja evidente que a aplicação do plano no seu
território não atingirá o nível previsto . A Comissão pode
redistribuir os recursos que ficariam , consequentemente,
por utilizar, por outros Estados-membros .
Artigo 5 ?

Sem prejuízo do disposto no artigo 8 ? do Regulamento
(CEE) n ? 1883/78 do Conselho ('), o valor contabilístico
dos produtos retirados de intervenção e referidos no artigo
3 ? do Regulamento (CEE) n ? 3730/87, será igual ao preço
de intervenção aplicável em 31 de Dezembro do ano ante
rior e será convertido em moedas nacionais às taxas repre
sentativas aplicáveis nessa data . No caso da carne de
bovino, os fornecimentos serão sujeitos aos coeficientes
fixados no Anexo I.

2. Os Estados-membros que desejam beneficiar do
disposto no n ? 1 informarão desse facto a Comissão,
fornecendo pormenores da localização, distâncias e quan
tidades envolvidas. A Comissão dará uma resposta o mais
rapidamente possível a qualquer destes pedidos. Caso a
Comissão rejeite um pedido, justificará essa recusa devida
mente .

Artigo 8?
Os Estados-membros transmitirão à Comissão, o mais
tardar no final de Março de cada ano, um relatório relativo

à execução do plano no respectivo território durante o ano
anterior. Desse relatório constarão :

a) Informações que possam ser relevantes para constarem
do relatório mencionado no artigo 5? do Regulamento
(CEE) n? 3730/87 e, em especial, respeitantes à
medida em que a acção :
— concedeu uma ajuda efectiva às entidades recebedo
ras ,

— contribuiu para um nítido aumento no consumo
dos produtos em causa,
— deparou com dificuldades associadas com o
controlo e a gestão :

b) Um confronto, pelo Estado-membro em causa, dos
montantes distribuídos para utilização no respectivo
território e da distribuição final às entidades recebedo
ras ;

Artigo 6 ?

1 . Os custos de transporte a partii dos armazéns de
intervenção no território nacional podem, após pedido à

c) Uma declaração indicando quais as medidas de
controlo aplicadas, especialmente em relação às organi
zações designadas para a execução.

autoridade competente em cada Esiados-membro, ser

Artigo 9?

reembolsados de acordo com as taxas fixadas no Anexo II .

2.

Os custos administrativos decorrentes da execução

deste esquema pelas organizações designadas, excluindo
os custos abrangidos pelo disposto no artigo 1 ? do Regula
mento (CEE) n ? 3730/ 87, a pedido da autoridade compe
tente em cada Estado-membro , podem ser reembolsados
até ao limite de 1 % do valor do financiamento posto à
disposição do Estado-membro em questão .
3.

Os custos referidos nos n ?s 1 e 2 serão reembolsados

dentro dos limites dos recursos referidos no n? 2 do artigo
2?, disponíveis para o plano em cada Estado-membro .

Os Estados-membros envidarão todos os esforços no

sentido de assegurar que :

— os produtos de intervenção disponíveis são objecto da
utilização e destino previstos no artigo 1 ? do Regula
mento (CEE) n? 3730/87,
— as organizações designadas para a execução mantêm
uma contabilidade adequada, bem como documentos
comprovativos. Facultarão, de igual modo, o acesso a
tal material, de forma a que as autoridades compe
tentes possam levar a cabo os controlos que conside
rarem necessários .

Artigo 7?

Artigo 10?

1 . Sempre que produtos incluídos no plano não
estejam disponíveis nas existências de intervenção no
território de um Estado-membro onde esses produtos são
necessários, o custo de transporte pode ser reembolsado às
taxas fixadas no Anexo II . Desde que tal despesa esteja
autorizada pela Comissão, nos termos do disposto no n ? 2,
deve ser imputada à provisão referida no n? 2 do artigo 2?
Uma vez que estas dotações tenham sido completamente
atribuídas, qualquer financiamento comunitário adicional
para movimentos intracomunitários deve ser imputado em
conformidade com o disposto no n ? 3 do artigo 6?

Em derrogação dos n ?s 1 e 3 do artigo 1 ? e do artigo 2?, as
medidas de distribuição respeitantes ao exercício orça
mental de 1988 serão decididas pela Comissão, a pedido

(') JO n? L 216 de 5 . 8 . 1978 , p . 1 .

do Estado-membro, com base em informações relevantes

por este fornecidas. Essas medidas são sujeitas a um limite
global em quantidade de produto, para todos os Estados
-membros, de valor igual a 100 milhões de ECUs,
incluindo os custos de administração e transporte.
Artigo 11 ?

O presente regulamento entra em vigor na data da sua
pulicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
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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 14 de Dezembro de 1987 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente
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ANEXO I

A. Coeficientes referidos no artigo 5 ? = existências de intervenção de carne de bovino não desossada :
— Quartos dianteiros
— Quartos traseiros

0,775 ;
1.225 .

B. Coeficientes referidos no artigo 5 ? = existências de intervenção de carne de bovino desossada :
Estado-membro

Coeficiente
Dinamarca

Alemanha

Itália

Irlanda

França

4,1

Marbrad

Filet

Filet

Fillet

Filetto

2,4

Fillet

Roastbeef

Faux-filet

Striploin

Roastbeef

1,4

Inderlår

Oberschalen

Tende de tranche

Insides

Fesa interna

1,4

Tykstegsfilet

Unterschalen

Tranche grasse

Outsides

Girello

1,4

Klump

Kugeln

Rumpsteak

Knuckles

Fesa esterna

1,4

Yderlår

Hüfte

Entrecôte

Rumps

Scamone

Gite à la noix

Cube rolls

Noce

Outros

Outros

Outros

1,4
1,1

—

—

Outros

Outros

Países Baixos

Haas

Striploin

—

Topsides

—

—

—

—

Outros

Despesas de transporte

Carne de bovino e manteiga :
20
ECUs por tonelada,
0,05 ECU por tonelada ;

Cereais :

— relativas aos primeiros 200 quilómetros :
— por cada quilómetro suplementar :

5,50 ECUs por tonelada,
0,04 ECU por tonelada ;

Azeite :

— relativas aos primeiros 200 quilómetros :
— por cada quilómetro suplementar :

Fillet

—

ANEXO II

— relativas aos primeiros 200 quilómetros :
— por cada quilómetro suplementar :

Reino Unido

20
ECUs por tonelada,
0,04 ECU por tonelada.

Silversides
Thick flank

Rumps
—

Outros
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REGULAMENTO (CEE) N? 3745/87 DA COMISSÃO
de 14 de Dezembro de 1987

que institui uma taxa compensatória na importação de limões originários de
Espanha (excepto as ilhas Canárias)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Considerando que, por força do disposto no n? 1 do artigo
3? do Regulamento (CEE) n? 211 8 /74 (4), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 381 1 /85 (*), as cotações a tomar em consideração
devem verificar-se nos mercados representativos ou, sob
certas condições, noutros mercados ;

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

Considerando que, para os limões originários da Espanha
(excepto as ilhas Canárias), os preços de entrada assim

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1035/72 do
Conselho, de 18 de Maio de 1972 , que estabelece a orga

calculados se situaram durante cinco dias de mercado

nização comum de mercados no sector das frutas e

referência ; que dois desses preços de entrada se situaram
a uma nível inferior em, pelo menos, 0,6 ECUs ao nível
do preço de referência ; que deve ser estabelecida, desde
então, uma taxa compensatória para estes limões ;

produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n ? 2275/ 87 (2) e, nomeada
mente, o segundo parágrafo do n ? 2 do artigo 27?,
Considerando que o n? 1 , do artigo 25 ? A do Regula
mento (CEE) n? 1035/72 prevê que, se o preço de entrada
de um produto, importado em proveniência de um país
terceiro, se situar durante um período de cinco a sete dias

sucessivos alternadamente acima e abaixo do preço de

Considerando que para permitir o normal funcionamento
do regime é conveniente utilizar no cálculo do preço de
entrada :

de mercados sucessivos alternadamente acima e abaixo do

preço de referência, é instituída, salvo motivo excepcional,
uma taxa compensatória relativamente à proveniência em
causa ; que essa taxa é instituída quando três preços de
entrada se situarem abaixo do preço de referência e com a
condição de que um desses preços de entrada se situe a
um nível inferior em, pelo menos 0,6 ECUs ao nível do
preço de referência ;

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

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último
parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n ? 1676/85 (*),
— relativamente às restantes moedas, uma taxa de
conversão baseada na média aritmética das taxas de

Considerando que, no Regulamento (CEE) n ? 1426/87 da
Comissão, de 25 de Maio de 1987, que fixa os preços de
referência dos limões relativamente à campanha
de 1987/ 1988 (3), se determina em relação a esses
produtos da categoria de qualidade 1 o preço de referência
de 46,95 ECUs por 100 quilogramas de peso líquido, no
que respeita ao período de 1 de Novembro de 1987 a 30

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

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

de Abril de 1988 ;

Considerando que, por força do n? 2 do artigo 136? do
Acto de Adesão de Espanha e de Portugal Q, durante a
primeira fase do período de transição, o regime aplicável

Considerando que o preço de entrada em relação a uma
determinada proveniência é igual à cotação representativa
inferior ou igual à média das cotações representativas infe
riores verificadas relativamente, pelo menos, a 30 % das
quantidades da proveniência em causa, comercializadas no
conjunto dos mercados representativos em relação aos
quais haja cotações disponíveis, sendo essa ou essas cota

às trocas comerciais entre um novo Estado-membro, por

ções diminuídas dos direitos e taxas referidos no n ? 3 do

artigo 24? do Regulamento (CEE) n ? 1035/72 ; que a
noção de cotação representativa está definida no n ? 2 do
artigo 24? do Regulamento (CEE) n ? 1035/72 ;
(') JO n? L 118 de 20. 5. 1972, p . 1 .
(2) JO n ? L 209 de 31 . 7 . 1987, p . 4 .
(3) JO n? L 136 de 26. 5. 1987, p. 13.

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 de 4 % das taxas compensatórias resultantes da apli
cação do Regulamento (CEE) n ? 1035/72 durante o
segundo ano seguinte à data de adesão ;
o
O
(6)
o

JO
JO
JO
JO

n°
n?
n?
n°

L
L
L
L

220
368
164
302

de
de
de
de

10.
31 .
24.
15 .

8 . 1974, p. 20.
12. 1985, p. 1 .
6. 1985, p. 1 .
11 . 1985, p. 9 .

15 . 12. 87

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 352/38

Artigo 2?

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Na importação de limões (subposição 08.02 C da pauta
aduaneira comum) originários de Espanha (excepto as
ilhas Canárias) será cobrado um direito compensatório
cujo montante é fixado em 0,74 ECUs por 100 quilo
gramas de peso líquido .

O presente regulamento entra em vigor em 16 de
Dezembro de 1987.

Sob reserva do disposto no n? 2, segundo parágrafo, do
artigo 26? do Regulamento (CEE) n? 1035/72, o presente
regulamento é aplicável até 21 de Dezembro de 1987.

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

Feito em Bruxelas, em 14 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente
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REGULAMENTO (CEE) N? 3746/87 DA COMISSÃO
de 14 de Dezembro de 1987

que altera as restituições aplicáveis à exportação dos cereais, das farinhas, dos
grumos e das sêmolas de trigo ou de centeio
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 ? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma
organização comum de mercado no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n ? 1900/87 (2) e, nomeadamente , o n ? 2, quinto
parágrafo, do seu artigo 16?,
Considerando que as restituições aplicaveis à exportação
dos cereais e das farinhas, dos grumos e das sêmolas de
trigo ou de centeio foram fixadas pelo Regulamento (CEE)
n? 3702/87 da Comissão (3), alterado pelo Regulamento
(CEE) n ? 3726/87 (4) ;
Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CEE) n ? 3702/87 aos dados dos quais a

Comissão tem conhecimento implica a alteração das resti
tuições à exportação, actualmente em vigor, em conformi
dade com o anexo do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
As restituições à exportação dos produtos referidos nas
alíneas a), b) e c) do artigo 1 ?, do Regulamento (CEE)
n? 2727/75, fixadas no anexo do Regulamento (CEE)
n? 3702/ 87 alterado são alteradas em conformidade com

o anexo do presente regulamento.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 15 de
Dezembro de 1987.

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

Feito em Bruxelas, em 14 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n ? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
O JO n? L 182 de 3 . 7. 1987, p. 40 .
(3) JO n? L 347 de 11 . 12. 1987, p . 56.

M JO n? L 349 de 12. 12. 1987, p. 41 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 14 de Dezembro de 1987 , que altera as restituições
aplicáveis à exportação dos cereais, das farinhas, dos grumos e das sêmolas de trigo ou de
centeio

(Em ECUs/t)
N ? da pauta

Designação das mercadorias

aduaneira comum

10.01 B I

Montante
das

restituições

Trigo mole e mistura de trigo e centeio (méteil)
relativamente às exportações para :

— a Suíça, a Áustria e o Liechtenstein
— a zona II b)
— Ceuta, Melilha, as ilhas Canárias e a Tunísia
— a URSS

— os outros países terceiros
10.01 B II

Trigo duro
relativamente as exportações para :
— as zonas II e III

— a Argélia
— os outros países terceiros
10.02

110,00
115,00
122,00
131,75
119,00

30,00 (3)
25,00 (3)
20,00 (3)

Centeio

relativamente as exportações para :

— a Suíça, a Áustria e o Liechtenstein
— o Japão
— a Coreia do Sul

— os outros países terceiros
10.03

10,00
20,00
15,00
25,00

Cevada

relativamente às exportações para :

— a Suíça a Áustria e o Liechtenstein
— a zona II b)
~ a URSS

— outros países terceiros
10.04

110,00
115,00
131,75
119,00

Aveia

relativamente as exportações para :

— a Suíça, a Áustria e o Liechtenstein
— os outros países terceiros
10.05 B

Milho, com excepção do híbrido destinado a sementeira
relativamente às exportações para :
— a Suíça, a Áustria e o Liechtenstein
— as ilhas Canárias

— os outros países terceiros
10.07 B

Milho painço

10.07 C II

Sorgo, que não seja o sorgo híbrido destinado a sementeira

ex 11.01 A

110,00
116,00
0

Farinhas de trigo mole :
— teor em cinzas de 0 a 520

168,00

— teor em cinzas de 521 a 600

168,00

— teor em cinzas de 601 a 900

151,00
142,00
133,00
122,00

— teor em cinzas de 901 a 1100
— teor em cinzas de 1101 a 1650
— teor em cinzas de 1651 a 1900
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(Em ECUs/t)
Montante

N? da pauta

Designação das mercadorias

aduaneira comum

ex 11.01 B

Farinhas de centeio :

— teor em cinzas de 0 a 700
— teor em cinzas de 701 a 1150

— teor em cinzas de 1151 a 1600
— teor em cinzas de 1601 a 2000

11.02 A Ia)

Grumos e sêmolas de trigo duro :
— teor em cinzas de 0 a 1300 (')
— teor em cinzas de 0 a 1300 (2)
— teor em cinzas de 0 a 1300
— teor em cinzas : mais de 1300

ex 11.02AIb)

das

restituições

168,00
168,00
168,00
168,00

297,00
281,00
250,00
236,00

Grumos e sêmolas de trigo mole :
— teor em cinzas de 0 a 520

168,00

(') Sêmolas de percentagem de passagem através de um peneiro cujas malhas tenham uma abertura de 0,250 mm inferior a 10 % em
peso .

(2) Sêmolas de percentagem de passagem através de um peneiro cujas malhas tenham uma abertura de 0,160 mm inferior a 10 % em
peso.

(3) A restituição só pode ser concedida, se a qualidade do trigo duro exportado corresponder, pelo menos, à qualidade definida no n?
2 do artigo 2° do Regulamento (CEE) n ? 1569/77, excepto as impurezas constituídas por grãos (outros que mosqueados e/ou fusa
riados) : 7 % no máximo, dos quais 5 % de trigo mole ou outros cereais .
NB : As zonas são delimitadas pelo Regulamento (CEE) n ? 1 124/77 (JO n? L 134 de 28 . 5. 1977), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n ? 1548 /87 (JO n ? L 144 de 4. 6. 1987).
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II

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

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO

de 15 de Julho de 1987
relativa a auxílios concedidos pelo Governo francês a um fabricante de têxteis, de
vestuário e de produtos de papel/Boussac Saint Frères
(Apenas faz fé o texto em língua francesa)

(87/585/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Segundo as primeiras observações do Governo francês,
estas injecções financeiras tinham sido consideradas

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o n ? 2, primeiro
parágrafo, do seu artigo 93 ?,

necessárias para o financiamento de investimentos que,
contudo, não foram nem quantificados nem descritos na

Tendo notificado as partes interessadas para apresentação
das suas observações nos termos de referido artigo 93 ?, e
tendo em conta essas observações,

sua substância .

Com base nas informações de que a Comissão dispunha
nesse momento, estavam em vias de ser efectuados paga
mentos correspondentes a novos auxílios.

Considerando :

Após uma primeira apreciação, a Comissão verificou que
os auxílios que tinham sido concedidos entre 1982 e 1984

I

Após sucessivas solicitações por parte de Comissão, o
Governo francês informou tardiamente a Comissão, por
telex de 22 de Março de 1984 e por ofício de 23 de
Agosto de 1984, de que tinha sido concedida assistência
financeira ao terceiro maior fabricante de têxteis, de

vestuário e de produtos de papel existente em França.
Os auxílios tinham sido concedidos entre Junho de 1982
e Agosto de 1984, revestindo as modalidades seguintes :
— uma participação do IDI (Institut de Développement
Industriei) no capital da empresa num montante de
100,1 milhões de francos franceses e que, posterior
mente, tinha sido transferida para a SOPARI (Société
de Participation et de Restructuration Industrielle)
uma filial da IDI (99,4 % ) e que é, ela própria, uma
empresa pública,
— adiantamentos em capital (comptes courants d'action
naire) pela SOPARI num montante de 380 milhões

não tinham sido previamente notificados à Comissão,
pelo que os considerou ilegais, uma vez que o Governo

francês tinha faltado ao cumprimento das suas obrigações
nos termos do n? 3 do artigo 93? do Tratado CEE. A

Comissão também considerou que as intervenções por
parte do IDI e da SOPARI a favor da empresa em causa
deviam ser considerados como auxílios de emergência
face à situação financeira da empresa. Uma vez que é polí
tica assente da Comunidade que os auxílios de emer
gência na pendência de um plano de reestruturação
apenas podem ser concedidos por um período de curta
duração o sob a forma de créditos ou de empréstimos à
taxa praticada no mercado, o que tinha sido comunicado a
todos os Estados-membros por carta de 24 de Janeiro de
1979, os auxílios em questão no presente caso não preen
chem as condições fixadas pela Comissão.

de

A Comissão considerou também que os auxílios cujo
pagamento já tinha sido efectuado tinham sido conce
didos infringindo as condições por ela fixadas aquando da
aceitação, em 21 de Dezembro de 1983, do plano francês

empréstimos a taxa de juro reduzida e com garantia do

de auxílio sectorial a favor da indústria têxtil e do

Estado .

vestuário (redução de encargos sociais).

de

francos

franceses

concedidos

sob a forma
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A Comissão considerou que, na situação em que se
encontrava à data a indústria comunitária dos têxteis e do

vestuário no seu conjunto, todos os auxílios em questão,
incluindo os auxílios já concedidos e também os auxílios
previstos, não seriam susceptíveis de promover o desen
volvirriento que seria adequado do ponto de vista comuni

tário para contrariar os efeitos de distorsão do comércio e
que, ao favorecerem a empresa em causa num sector
muito activo e onde existe uma concorrência muito forte,

tais auxílios seriam susceptíveis de afectar as trocas comer
ciais entre os Estados-membros, sendo, assim, incompatí
veis com o mercado comum .

Assim sendo, a Comissão considerou que nenhum dos
auxílios preenchia as condições necessárias para efeitos de
aplicação de uma das derrogações previstas no artigo 92? e
deu início ao processo previsto no n ? 2, primeiro pará
grafo, do artigo 93 ? do Tratado CEE .

— adiantamentos pela SOPARI num montante de 36,8
milhões concedidos em Junho de 1984 e a reembolsar
a partir do final de 1986,
— empréstimos a juro reduzido num montante de 100
milhões de francos franceses (Dezembro de 1982), de
60 milhões de francos franceses (Dezembro de 1983),
de 35 milhões de francos franceses (Dezembro de
1984) e de 100 milhões de francos franceses (Janeiro
de 1985),

— uma redução dos encargos sociais elevando-se a 35
milhões de francos franceses concedidos em Junho de
1983 .

Foi também salientado que diversos projectos de investi
mento empreendidos no sector do papel nas instalações
de produção de Roanne e Saint-Ouen tinham beneficiado
de um prémio de ordenamento do território (prime
d'aménagement du territoire) num montante de 30
milhões de francos franceses .

Por ofício de 3 de Dezembro de 1984, a Comissão noti

ficou o Governo francês para que apresentasse as suas
observações. Os outros Estados-membros foram infor

mados em 44 de Janeiro de 1985 e as partes interessadas
em 19 de Janeiro de 1985 .
II

Contrastando com as suas primeiras observações, de 22 de
Março e de 23 de Agosto de 1984, o Governo francês
indicou no processo que, exceptuando as intervenções
destinadas a restabelecer a situação financeira da empresa
(633,1 milhões de francos franceses) e que devem ser
consideradas como uma prática normal de economia de
mercado, não abrangida pelo n? 1 de artigo 92? do
Tratado CEE, as demais intervenções não foram conce

O Governo francês apresentou as suas observações nos
termos do processo previsto no n ? 2 do artigo 93 ? do
Tratado CEE, por cartas de 4 de Fevereiro, 4 de Junho e
11 de Outubro de 1985, 5 de Fevereiro, 19 de Junho e 21
de Julho de 1986, 27 de Março e 21 de Maio de 1987,
bem como em diversas reuniões bilaterais, que se efectua
ram , nomeadamente em 18 de Outubro de 1985 , 14 de

Maio e 4 de Julho de 1986 e 27 de Fevereiro, 13 e 19 de
Março e 30 de Abril de 1987. O Governo francês salientou
os esforços de reestruturação empreendidos pela empresa
e que conduziram ao encerramento de diversas instalações
de produção, a uma redução considerável de postos de

trabalho, à eliminação de certas- linhas de produtos e à
tranferência de certas instalações de produção para fabri
cantes independentes . O Governo francês declarou igual
mente que estava a ser seguido pela empresa um denomi
nado plano « estratégico » ;
Por carta de 21 de Julho de 1986, confirmada em 27 de
Março de 1987, o Governo francês informou a Comissão

de que, além da assistência financeira mencionada na sua
carta de 23 de Agosto de 1984, tinham sido entretanto
concedidos auxílios adicionais . Tinha sido paga uma
quantia total de 999,9 milhões de francos franceses nas
modalidades seguintes :
— injecções de capital num montante de 333,1 milhões
de francos franceses pela SOPARI, em Julho de 1982,
após transferência do IDI , e com vista a restabelecer e
a aumentar o capital da empresa,
— outras injecções de capital num montante de 300
milhões de francos franceses ( 110 milhões de francos
franceses em Julho de 1984 e 190 milhões de francos
franceses em Janeiro de 1985) pela SOPARI com o
mesmo objectivo e com direito a dividendos a pagar
durante o período de 1991 a 2005,

didas com fins específicos mas de um modo geral com
vista à racionalização da empresa no que respeita à sua
actividade têxtil . Este esforço de racionalização incluiu

investimentos no sector têxtil, despedimento e reforma
antecipada de trabalhadores, formação de trabalhadores,
encerramento e transferência de instalações de produção.
No referido processo, apresentaram também observações
quatro outros Estados-membros, seis federações e uma
empresa .

III

As intervenções da SOPARI a favor da empresa em ques
tão efectuaram-se a pedido expresso do Governo francês e
foram subsequentemente compensadas de forma especí
fica e directa pelo Governo francês e foram subsequente
mente compensadas de forma específica e directa pelo
Governo francês por via de reembolso. Sempre que as
autoridades públicas que injectam capitais em condições
que não correspondem manifestamente às condições
normais de uma economia de mercado, o caso deve ser

apreciado à luz do artigo 92? do Tratado CEE. Esta posi
ção foi explicitada mais uma vez por carta da Comissão
aos Estados-membros com data de 17 de Setembro de

1984. A posição da Comissão, expressa em anexo a essa
carta, relativa a participações públicas no capital das
empresas, revela claramente que as injecções de capital
em questão devem ser consideradas como auxílios estatais.
Os auxílios concedidos à empresa em questão impediram
que as forças próprias de uma economia de mercado
produzissem as suas consequências normais, ou seja, o
desaparecimento desta empresa não competitiva ; os auxí
lios mantiveram a empresa artificialmente em funciona
mento, contribuindo desse modo para um maior agrava
mento das dificuldades de reestruturação da indústria
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comunitária. O capital foi fornecido em circunstancias
que não seriam aceitáveis relativamente a um investidor
privado que operasse nas condições normais de uma
economia de mercado, uma vez que, no caso jacente, a
situaçãon financeira da empresa e, em especial, o volume
das suas dívidas (3 682 milhões de francos franceses em
1981 ) eram tais que não seria de esperar do capital inves
tido, e num prazo razoável, qualquer percepção normal de
dividendos ou de mais-valias . Por outro lado, a empresa,
pelo facto de ter uma margem de autofinanciamento insu
ficiente resultante de uma larga acumulação de perdas de
exploração, bem como de outras razões, nomeadamente
envelhecimento do equipamento, excesso de pessoal, satu
ração do mercado e sobrecapacidade da empresa, não
conseguiria obter os fundos necessários do mercado de
capitais.

artigo 92? do Tratado CEE, uma vez que também
permitem que o beneficiário, através de fundos estatais,
não tenha de suportar custos que normalmente sobre ele

Foi só depois de se ter concedido uma injecção de capital

didos mesmo depois de a Comissão ter dado início, em 21
de Novembro de 1984, ao processo formal de exame nos
termos do n ? 2 do artigo 93 ? do Tratado CEE. No
presente caso, todos os auxílios são considerados ilegais
face ao direito comunitário. A este respeito, é necessário
recordar que, perante o carácter imperativo e de ordem
pública das regras de processo tal como previstas pelo
n? 3 do artigo 93 ? e cujo efeito direito foi reconhecido
pelo Tribunal de Justiça no seu acórdão de 19 de Junho
de 1973 proferido no processo n ? 77/72, a ilegalidade dos
auxílios em causa não pode ser sanada a posteriori. O
carácter ilegal de todos os auxílios em causa advém do
incumprimento das normas de processo fixadas no n? 3
do artigo 93? Além disso, estes auxílios são incompatíveis
com o mercado comum na acepção do artigo 92? do
Tratado CEE. Além disso, em casos de auxílios incompatí

num montante de 633,1 milhões de francos franceses e os

outros auxílios acima mencionados que um investidor
privado se mostrou disposto a investir ele também . O
facto de este investidor ter adquirido a empresa por uma
importância simbólica de 1 franco francês revela à poste
riori que aquelas intervenções constituíam na realidade
auxílios .

Além disso, o próprio Governo francês tinha reconhecido,
pelo menos implicitamente , o carácter de auxílio de todas
as intervenções com excepção da redução dos encargos
sociais, ao calcular, na carta com data de 21 de Julho de
1986 tal como apresentada no processo, uma subvenção
líquida equivalente .

Finalmente, deve ser salientado que o Tribunal de Justiça
das Comunidades Europeias clarificou a aplicação do n? 1
do artigo 92? do Tratado CEE à aquisição de participações
públicas (ver acórdão de 14 de Novembro de 1984 profe
rido no processo 323 /82, Intermills, os acórdãos de 10 de
Julho de 1986 proferidos nos processos 234/84, Meura, e
40/85, Boch). Com vista a determinar se uma contribuição
a favor do capital constitui um auxílio estatal, o Tribunal
defendeu ser necessário averiguar se a empresa em ques
tão poderia ter obtido o financiamento no mercado
privado de capitais . Quando os elementos de prova suge
rirem que o beneficiário do auxílio não teria podido
sobreviver sem recurso a fundos públicos por não conse
guir obter o capital necessário de um investidor privado,
será correcto concluir pela natureza de auxílio estatal do
pagamento efectuado .
No caso presente, e com base nos factores apresentados
supra, é improvável que a empresa em causa tivesse
podido obter capital suficiente no mercado privado de
capitais para assegurar a sua sobrevivência, uma vez que
nenhuma empresa privada, baseando a sua decisão nas
possibilidades previsíveis de lucro, e ignorando quaisquer
considerações sociais ou considerações de política regional
ou sectorial, teria efectuado tal subscrição em capital . Por
conseguinte, as intervenções correspondentes à impor
tância de 633,1 milhões de francos franceses constituem

um auxílio estatal na acepção do n ? 1 do artigo 92?
Do mesmo modo, os adiantamentos e empréstimos a juro
reduzido e a redução dos encargos de segurança social
constituem um auxílio estatal na acepção do n ? 1 do

recairiam .

Assim sendo, todos estes auxílios deviam ter sido notifi

cados à Comissão, tal como previsto no n? 3 do artigo 93?
Uma vez que o Governo francês não notificou previa
mente os auxílios em questão, a Comissão não pôde apre
sentar as suas observações relativamente às medidas antes

da sua aplicação. Por conseguinte, os auxílios são ilegais
face ao direito comunitário a partir do momento em que
foram postos em prática. A situação decorrente do não
cumprimento das obrigações em causa é especialmente
grave dado que os auxílios já foram pagos ao beneficiário.
Acresce ainda que, tal como confirmado pelo Governo
francês, 290 milhões de francos franceses foram conce

veis com o mercado comum, a Comissão, fazendo uso da

possibilidade que lhe foi conferida pelo Tribunal de
Justiça no seu acórdão de 12 de Julho de 1987 proferido
no processo n? 70/72, confirmado no acórdão de 24 de
Fevereiro de 1987, proferido no processo n? 310/85, pode
obrigar os Estados-membros a recuperarem dos beneficiá
rios o montante de qualquer auxílio ilegalmente conce
dido .
IV

Nos sectores têxtil, do vestuário e do papel verificam-se
importantes trocas comerciais entre os Estados-membros,

o que é suficientemente ilustrado por elementos de prova
estatísticos — sendo a concorrência muito dinâmica. A

indústria francesa, que representa cerca de 20 % do valor
acrescentado deste sectores no mercado comum, participa
muito

activamente

no

comércio

intracomunitário

ao

exportar 40 % da sua produção total para outros Estados
-membros. A empresa em questão é o terceiro maior
fabricante de têxteis e de vestuário de França, com um

volume de negócios de 4,7 biliões de francos franceses em
1986, dos quais 56 % em têxteis/vestuário e tendo
interesses muito diversificados em numerosos grupos de
produtos têxteis. Sendo também a quinta maior empresa
têxtil da Comunidade, ela participa activamente no
comércio intracomunitário ao exportar 16 % da sua
produção têxtil para outros Estados-membros e 9 % para
países terceiros. No período entre 1982 e o final de 1984,
período em que os auxílios foram concedidos, as exporta
ções de têxteis para outros Estados-membros aumentaram
em 32 % .
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Os auxílios em questão falseiam a concorrência uma vez
que melhoraram significativamente a situação financeira
do beneficiário e a rentabilidade dos seus investimentos, e

que reduziram outros custos, facultando-lhe, assim, uma
vantagem em termos de competividade sobre outros fabri
cantes que realizaram, ou tencionam realizar, acções simi
lares a suas próprios expensas. Além disso, parte dos auxí
lios permitiu o reequilíbrio das finanças de uma empresa
que, em condições normais, teria desaparecido em 1981 .
A distorção da concorrência que daí decorre é considerá
vel. A assistência financeira prestada, num montante de
999,9 milhões de francos franceses, sem tomar em consi

deração um prémio de ordenamento do território (PAT)
de 30 milhões de francos franceses, destinado a reequili
brar as finanças da empresa, a cobrir custos de racionaliza
ção, incluindo certos investimentos no sector têxteil,
reduziu os custos da empresa numa percentagem tal que
facultou à empresa assistida uma vantagem muito consi
derável sobre os seus concorrentes não beneficiários de
auxílio .

N? L 352/45

O Governo francês foi incapaz de apresentar qualquer
justificação, ou a Comissão de a descobrir, tendente à veri
ficação de que os auxílios em causa se incluem numa das
categorias de excepções do n? 3 do artigo 92?
V

No período durante o qual a empresa beneficiou dos auxí
lios acima mencionados, a maioria dos seus interesses
situava-se no sector dos têxteis e do vestuário e o Governo

francês descreveu a empresa como sendo « o mais impor
tante grupo têxtil em França ». De facto, a empresa é o
terceiro maior grupo têxtil existente em França e o quinto
da Comunidade. Assim sendo, e uma vez que o Governo
francês informou a Comissão de que os investimentos no
sector do papel não beneficiaram de auxílios com excep
ção de um prémio de ordenamento do território (PAT) de
30 milhões de francos franceses, concedido ao abrigo de
um plano de auxílio regional aprovado pela Comissão, a
restante assistência financeira, num montante de 999,9

Sempre que o auxílio financeiro estatal reforçar a posição
de uma empresa relativamente a outras empresas concor
rentes no mercado comum, tem de se considerar que estas
últimas são afectadas pelo referido auxílio . Neste caso, os
auxílios que permitiram a sobrevência da empresa após a
apresentação do seu balanço em 1981 e que reduziram de
forma considerável os custos de racionalização e de
modernização que seriam em condições normais supor

tadas pela própria empresa, são susceptíveis de afectar as
trocas comerciais e de falsear ou ameaçar falsear a concor
rência entre Estados-membros ao favorecer a referida

empresa na acepção do n ? 1 do artigo 92? do Tratado
CEE. O n? 1 do artigo 92? estabelece o prncípio segundo
o qual o auxílio com as características nele descritas é
incompatível com o mercado comum .

milhões de francos franceses, está sujeita na sua totalidade
às condições relativas aos auxílios à indústria têxtil e do
vestuário, tal como definidas nas directrizes da Comuni
dade em 1971 e em 1977 relativas aos auxílios a este

sector e comunicadas aos Estados-membros por ofícios de
30 de Julho de 1971 e 4 de Fevereiro de 1977.
Estas directrizes contêm certos critérios elaborados pela
Comissão em colaboração com peritos nacionais com
vista a orientar os Governos dos Estados-membros no que
respeita às intervenções que possam eventualmente
pretender efectuar neste sector. Nas directrizes formuladas
em 1971 , a Comissão salienta o facto de que os auxílios
no sector dos têxteis e do vestuário, sector caracterizado

O n? 3 do artigo 92? prevê quais os auxílios susceptíveis
de serem considerados compatíveis com o mercado
comum. A compatibilidade com o Tratado tem de ser

por uma forte concorrência ao nível comunitário,
envolvem o risco de provocar distorções da concorrência,
o que se mostra inaceitável perante concorrentes que não
beneficiam de tais medidas. Isto é válido, em especial,
para auxílios à modernização e à racionalização, geral
mente caracterizados por terem repercussões acentuadas
na competitividade . Tendo a evolução subsequente confir
mado os receios da Comissão esta explicitou a sua posição
nas directrizes de 1977, muito particularmente no que
respeita aos auxílios aos investimentos para racionalização

determinada no contexto da Comunidade e não de um

e modernização.

Não são aplicáveis no presente caso as excepções ao prin
cípio da incompatibilidade, tal como previstas no n? 2 do
artigo 92?, devido ao carácter dos auxílios e aos seus
objectivos.

único Estado-membro. Para asseguirar o bom funciona
mento do mercado comum e a observância do disposto na
alínea f) do artigo 3 ? do Tratado, as excepções ao prin
cípio do n? 1 do artigo 92?, tal como previstas no n ? 3
do mesmo artigo, têm de ser interpretadas restritivamente
aquando da adopção de um plano de auxílio ou de um
auxílio em especial.

condições das trocas comerciais entre Estados-membros

A indústria comunitária dos têxteis e do vestuário registou
nos últimos dez anos um progresso extremamente impor
tante . A produção diminuiu sob a pressão da concorrência
dos países terceiros, quer nos mercados de exportação
tradicionais, quer no mercado comunitário. Verificou-se
entre 1975 e 1985, uma perda de um milhão de postos de
trabalho, representativos de cerca de 40 % do emprego
total nestas indústrias. Tanto a gravidade como a duração
da crise obrigaram as empresas do sector a envidarem
grandes esforços para a reestruturação e a modernização
das suas instalações de produção. Daí resultou a indústria
ter podido adaptar e restabelecer progressivamente a sua
competitividade e a sua rentabilidade. O papel importante
desempenhado pelas directrizes comunitárias relativas aos

fossem afectadas e a concorrência falseada sem qualquer
justificação com base no interesse comunitário, tal como
prevê o n? 3 do artigo 92?

auxílios a este sector, que permitiu restaurar um certo
equilíbrio e manter ou restabelecer uma verdadeira
economia de mercado, foi amplamente reconhecido.

Aplicar excepções a casos que não contribuem para qual
quer dos objectivos enunciados no n ? 3 do artigo 92?, ou
quando um auxílio não é necessário a qualquer daqueles
fins, corresponderia a conceder indevidamente vantagens
a certas indústrias ou empresas, que apenas veriam melho
rada a sua situação financeira podendo conduzir a que as
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Porém uma vez que a indústria permanece muito vulnerá
vel, situação à qual não é indiferente o facto de a indústria
continuar sujeita a uma concorrência internacional extre
mamente forte, a Comissão considera que a falta de uma
coordenação das intervenções estatais seria contrária ao

interesse comunitário, em especial ao pôr em grave risco
os esforços empreendidos no passado e, certamente, no
presente pelos produtores comunitários de têxteis e de
vestuário para se adaptarem à evolução das condições do
mercado. Por conseguinte, a Comissão continua a reco
nhecer a maior das importâncias à tomada em considera
ção pelos Estados-membros das directrizes acima mencio
nadas .

Os auxílios em causa não observam várias das condições
previstas nas directrizes . Em primeiro lugar, estas direc
trizes não prevêm a concessão de auxílios com o fim de
manter uma empresa em actividade . Pelo contrário no

sector dos têxteis, sempre se considerou correctamente
que a recuperação a título de emergência de empresas em
crise não acarreta qualquer melhoria duradoira na
indústria, quer à escala nacional , quer à escala comunitá
ria, afectando, pelo contrário , as condições da concor
rência no mercado comum sem facilitar qualquer
melhoria da competividade do sector, o que constitui um
requisito prévio da sua recuperação e do seu êxito no
mercado internacional .

Em segundo lugar, aquelas directrizes exigem que os auxí
lios ao sector dos têxtis só sejam aplicáveis por um
período de tempo reduzido . Esta condição não é preen
chida no caso presente, uma vez que os auxílios foram
concedidos de Julho de 1982 a Janeiro de 1985. Além
disso, nos termos das directrizes referidas, o objectivo dos
auxílios deve ser o de facultar a curto prazo ao benefi
ciário um nível suficiente de competitividade que lhe
permita o êxito no mercado internacional dos têxteis. A
empresa em questão, contudo, continuou a registar perdas
substancias, tendo estas totalizado, unicamente entre

Julho de 1982 e finais de 1986 , 1,161 milhões de francos
franceses, o que faz com que aquela condição também
não tenha sido preenchida .
Em terceiro lugar, nos termos das directrizes menciona
das, deve existir uma relação directa entre a concessão do

auxílio e as operações que dele beneficiam . Neste caso,
contudo, o Governo francês informou a Comissão de que
parte das intervenções financeiras eram destinadas de um
modo geral a sanear as finanças da empresa em questão,
enquanto os auxílios restantes eram concedidos para servir
de um modo geral o objectivo de racionalização da
empresa sem que deles beneficiassem directamente quais
quer projectos específicos e definidos .
Assim sendo, também não se encontra preenchida outra
condição prevista nas directrizes . Uma vez que não existe
qualquer relação directa entre os auxílios e quaisquer
operações individuais, é difícil proceder a uma apreciação
do impacto dos auxílios nas operações que deles benefi
ciam .
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foram concedidos os auxílios, ou seja, de Julho de 1982 a

Janeiro de 1985, a empresa em causa aumentou em 32 %
as suas exportações de têxteis para os outros Estados
-membros o que constitui um indício claro de que o
comércio não deixou de ser afectado pelos auxílios em
causa, e não será uma evolução negativa posterior das
exportações, em perfeita sintonia com um geral comporta
mento das exportações menos eficiente por parte da
indústria têxtil francesa, como se verificou em 1985 e

1986, que poderá alterar aquela observação.

Face às considerações supra, conclui-se que todos os auxí
lios em questão foram concedidos em contradição com as
directrizes comunitárias sobre auxílios à indústria dos
têxteis e do vestuário .
VI

Em 21 de Dezembro de 1983, a Comissão decidiu retirar

as suas objecções à execução de um plano de auxílio
sectorial a favor da indústria dos têxteis e do vestuário em

França através de uma diminuição dos encargos de segu
rança social . Por ofício de 3 de Janeiro de 1984, a Comis
são informou o Governo francês que, na sequência das
alterações por este propostas, as medidas em causa podiam
ser consideradas compatíveis com o mercado comum. Os
auxílios concedidos a uma empresa determinada no
contexto do plano de auxílio sectorial referido apenas
podia beneficiar da derrogação do n? 3, alínea c), do
artigo 92? do Tratado CEE se todas as condições do plano,
tal como aceites pela Comissão, se encontrassem preen
chidas. Revestem uma importância especial para o caso
em análise as condições seguintes relacionadas com o
esquema de redução dos encargos sócias ;
— As empresas que apresentam uma ratio inferior a 1 : 2
entre o capital próprio e as suas dívidas a longo e
curto prazos não são consideradas viáveis e não podem
beneficiar de auxílio ao abrigo do plano referido, nem
de qualquer outro auxílio, seja, ele geral, regional ou
específico.
Esta condição não era preenchida pela empresa em
questão que, em 1981 se apresentou para efeitos de
declaração de falência, com dívidas a longo e curto
prazos superiores a 3,682 milhões de francos franceses
e com um capital completamente esgotado pela cober
tura das perdas. Em 1985, ainda se encontrava numa
situação de crise financeira.

Por conseguinte, a empresa não devia ter beneficiado
nem dos auxílios ao abrigo do plano de auxílio aos

têxteis e vestuário, nem de qualquer outro auxílio.
— O nivel máximo de auxílio por empresa, tendo em
conta os auxílios concedidos ao abrigo do plano têxteis
e vestuário ou de qualquer outro plano geral, regional
ou específico, não pode exceder 25 % em equivalente
subvenção líquida em relação aos investimentos
empreendidos.

Todavia, no presente caso, foram concedidos 999,9
Finalmente, as directrizes impõem a condição de os auxí

milhões de francos franceses em benefício de investi

lios não afectarem a concorrência e as trocas comerciais

mentos no sector dos têxteis e do vestuário, auxílio

mais do que o estritamente necessário. A este respeito, há
que salientar que no período de três anos durante o qual

que totalizou 675 milhões de francos franceses no
período de 1981 a 1986.
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O equivalente subvenção no presente caso corres

ponde a 121,25 % . O equivalente subvenção líquida
que, contudo, é insignificante devido às perdas contí
nuas da empresa durante os anos considerados, deve
elevar-se a 66,69 % . Assim sendo , ambos os valores
excedem de forma considerável o máximo fixado em
25 % .

Por conseguinte, os auxílios em causa foram conce
didos à empresa infringindo as condições a observar

aquando da aplicação do plano de auxílio aos têxteis.
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trabalho, apresentada como um elemento do processo
de racionalização.

Sendo certo que a empresa procedeu a uma redução
muito importante dos seus efectivos através de despe
dimentos, reformas antecipadas e transferências de
trabalhadores para outros produtores independentes
que continuam a produção em instalações de fabrico
que também lhe foram cedidos, não se deve esquecer
que aquelas reduções eram necessárias à sobrevivência
desta empresa, que registava um grande excesso de
pessoal em quase todos os seus serviços. O Governo
francês confirmou este facto em diversas ocasiões .

— Os auxílios apenas podem ser concedidos para fins de
investimento e se as empresas tiverem capacidade para
assumir, pelo menos, 50 % dos custos de investimento
através de fundos próprios.

Além disso, o investimento em equipamentos têxteis,
não provocava um aumento de capacidade, tal como
alegou a França, a instalação de equipamento moderno

No presente caso, a empresa recebeu uma quantia de

No que respeita à redução da mão-de-obra, é preciso
também não esquecer que a indústria dos têxteis e do
vestuário na Comunidade empreendeu nos últimos
dez anos, no âmbito de uma regulamentação comuni
tária no domínio dos auxílios, importantes esforços de
reestruturação que levaram à supressão de mais de um
milhão de postos de trabalho e que tal ajustamento
representou grandes sacrifícios no plano social e regio

999,9 milhões de francos franceses e empreendeu
investimentos no sector dos têxteis num montante de

675 milhões de francos franceses até 1986 , de modo

que a ratio exigida não foi atingida . Aliás, os auxílios
até ultrapassam os investimentos em 48 % .
Por conseguinte, os auxílios foram concedidos à
empresa infringindo as condições a observar aquando
da aplicação do plano de auxílio .
— Os auxílios só podem ser concedidos com vista a
investimentos para uma verdadeira reestruturação.
Contudo, no presente caso, há que concluir da infor
mação disponível relativa aos investimentos empreen
didos pela empresa, tal como fornecida pelo Governo
francês no âmbito do processo em causa, que se
procedeu ao financiamento da simples modernização
das estruturas de produção com vista a mantê-las em
actividade sem se ter provocado qualquer alteração
fundamental . Os investimentos apenas serviram para a
substituição de equipamento totalmente obsoleto com
vista a recuperar a competitividade perdida muitos
anos antes . Mesmos vários dos exemplos apresentados
pelo Governo francês como constituindo investi
mentos com um alegado teor de alta tecnologia não
constituem mais do que uma adaptação muito tardia
às mutações técnicas e de processos de produção veri
ficadas pela indústria comunitária dos têxteis noutras
zonas da Comunidade , uns cinco a dez anos antes .

Por conseguinte, tais investimentos não podem ser
considerados como constituindo uma verdadeira rees

truturação, devendo, assim , ser alimentados por
recursos financeiros da empresa, sem recurso a auxí
lios estatais .

Além disso, a Comissão sempre considerou que, em
especial no que respeita aos têxteis e vestuário, qual
quer investimento efectuado por uma empresa para
garantir a sua sobrevivência ou para manter o seu nível
de actividade, sem conduzir a qualquer alteração
fundamental, não é elegível para beneficiar de auxílio.

Além de salientar os esforços de investimento pela
empresa, o Governo francês sublinha também, nas
suas observações apresentadas no âmbito do processo,
a importância da redução do número de postos de

conduz necessariamente a reduções de pessoal.

nal . Além disto, estas reduções tiveram de ser finan
ciadas pela própria indústria, uma vez que as direc

trizes comunitárias não prevêem a concessão de auxí
lios estatais com esse objectivo. A gravidade e a dura
ção da crise do sector têxtil na Comunidade obrigaram
outras empresas a envidarem elas próprias grandes
esforços para se adaptarem sem recurso a auxílios esta
tais, não obstante as dificuldades que se lhes depa
ravam e os problemas que tiveram de enfrentar na
redução dos seus efectivos, enquanto exigência das
medidas essenciais de reestruturação.

No presente caso, contudo, os auxílios em causa
permitiram à empresa pagar aos seus trabalhadores
indemnizações por despedimento relativamente gene
rosas o que permitiu uma racionalização e um
aumento de produtividade de maior alcance do que
em qualquer outra empresa e que não teriam sido
possíveis se a empresa tivesse de suportar ela própria
esses pagamentos .

Finalmente, o Governo francês alega ter-se verificado
uma redução considerável na capacidade da empresa.
A este respeito, é necessário salientar que, em
primeiro lugar, a noção de capacidade é pouco signifi
cativa no contexto da indústria dos têxteis e do

vestuário em que a sua gama de produtos é muito
variada. Este ponto de vista foi sempre o defendido
pela Comissão e pelos peritos nacionais. O mesmo é
válido para a empresa em questão, relativamente à
qual, perante a sua vasta gama de produtos, as altera
ções de capacidade podem, na melhor das hipóteses,
indicar aproximadamente uma tendência geral .
Em segundo lugar, certas reduções resultam unica
mente de evoluções recentes do mercado, uma vez que
em certos subsectores dos têxteis, como por exemplo o
dos produtos de linho e de algodão, e que são da
maior importância para a empresa em questão , a
procura baixou consideravelmente, de modo que em
toda a Comunidade as empresas tiveram de se adaptar
a esta nova situação.
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Em terceiro lugar, certas outras reduções resultam da
deterioração de equipamento totalmente obsoleto, em
parte datando da Primeira Guerra Mundial, e que,
aliás, já não era utilizado há vários anos em actividades
de produção.

Em quarto lugar, se se estabelecer uma relação entre
os valores relativos à redução de capacidade e o
volume efectivo de negócios da empresa (a preços
constantes de 1982), a redução real é muito menos
espectacular. Considerando que grande número de
instalações de produção (27 instalações com um
emprego total de 4 730 trabalhadores) foi transferido
para outros produtores que continuam a produção
têxtil, não se pode praticamente invocar uma real
diminuição interna da produção. Mas mesmo que se
aceite que se terá procedido a uma diminuição real da
produção na empresa em causa, é necessário não
esquecer que, devido a uma desaceleração de consumo
de têxteis na Comunidade (e mesmo, por vezes, uma
diminuição), juntamente com um aumento do volume
de exportações dos países em vias de desenvolvimento
para a Comunidade , a actividade da indústria têxtil na
Europa se encontra hoje a um nível de uns 1 5 %
abaixo dos níveis de 1973 . Nesta conjuntura, a evolu
ção da produção na empresa em questão não é espec
tacular, de modo que não se pode alegar que a
empresa tenha desenvolvido esforços especiais em

uma decisão final negativa, a Decisão 83/245/CEE ('), de

12 de Janeiro de 1983, notificada ao Governo francês por
ofício de 21 de Janeiro de 1983. Esta decisão exigia por
parte da República Francesa que, a contar da data da noti
ficação, não voltasse a conceder qualquer auxílio ao abrigo
do plano em questão e que, no prazo de um mês, supri
misse tal plano. Contudo, os factos demonstram que a
República Francesa continuou a proceder ao pagamento
dos auxílios previstos pelo plano e que o Governo francês
não providenciou quaisquer medidas no sentido de
suprimir o referido plano de auxílio no período fixado
pela decisão. Isto foi plenamente reconhecido pelo
Tribunal de Justiça no seu acórdão de 15 de Novembro
de 1983, proferido no processo n? 52/83.

VII

No que respeita aos auxílios pagos com vista a reequili
brar as finanças da empresa, é necessário referir que a
Comissão tinha informado os Estados-membros, por
ofício de 24 de Janeiro de 1979, das condições em que as
medidas de emergência podiam ser consideradas compatí
veis com o mercado comum. Os auxílios de emergência,
que apenas podem ser concedidos para manter a empresa
em actividade durante o período que a empresa procura
detectar as causas das suas dificuldades e estudar uma

solução para as resolver, devem observar, inter alia, as
condições seguintes :

termos de reestruturação .

— Têm de consistir em auxílios em dinheiro, sob a

Alem disso, deve ser referido o facto de a empresa ter
anunciado recente e publicamente que ia proceder a
aumentos consideráveis de capacidade, em especial no
domínio dos linhos, em Setembro de 1987. Uma acção
deste tipo compromete as pretensas reduções de capa
cidade acima mencionadas, tornando ainda mais duvi

dosas as informações relativas àquelas reduções tal
como foram prestadas pelo Governo francês .

Tendo em conta todas as observações precedentes,
conclui-se que os auxílios em causa foram concedidos à
empresa sem estarem reunidas as condições constantes do
regime então vigente em França de auxílio à indústria dos
têxteis e do vestuário . Esta conclusão mantém-se válida

independentemente da observação do Governo francês,
apresentada no âmbito do processo, segundo a qual certas
partes dos auxílios tinham sido concedidas com vista a
reequilibrar as finanças da empresa. Uma vez que a deci
são da Comissão relativa ao plano de auxílios sob a forma
de redução dos encargos sociais era também extensiva a
outros auxílios, estes não podem ser dispensados da obser
vância das condições impostas no âmbito do referido
esquema.

É necessário acrescentar que 35 milhões de francos fran
ceses foram pagos à empresa em Junho de 1983 explicita
mente ao abrigo do plano de redução dos encargos sociais.
Isto significa que o auxílio foi concedido ao abrigo de um
regime em relação ao qual a Comissão tinha adoptado

forma de garantias de empréstimo ou de empréstimos
às taxas de juro do mercado.
Nenhum dos auxílios recebidos pela empresa em
questão observa esta condição.
— Só podem ser pagos durante o período necessário
(geralmente não superior a seis meses) para a elabora
ção das medidas de recuperação necessárias e viáveis.
No presente caso, os auxílios de emergência, que
revestiram a forma de uma injecção de capital, não
foram concedidos por um período curto e determi
nado e não foi fixado qualquer preço de venda. Os
auxílios foram concedidos sem que qualquer condição
fosse exigida à empresa. Tiveram unicamente por
objectivo manter a empresa falida em actividade, não
tendo sido recuperados. Além disto, foram concedidos
sem que tivessem sido previstas as medidas de recupe
ração necessárias e viáveis.

— Não podem provocar quaisquer efeitos desfavoráveis
na indústria dos outros Estados-membros.

No presente caso, todavia, a empresa em questão
participa muito activamente no comércio intracomu
nitário. Os auxílios reduziram muito significativa
mente , tal como acima se demonstra, os custos da

empresa. Permitiram-lhe aumentar em 32 % as suas
exportações para os outros Estados-membros entre
(') JO n? L 137 de 26. 5. 1983, p. 24.
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1982 e finais de 1984, o que. perante o facto de a

empresa ser à data (1984) o terceiro maior produtor de
têxteis da França e o quinto maior da Comunidade,
confirma a presunção de que a concorrência foi distor
cida .

— Os casos que revestem uma certa importância têm de
ser notificados previamente à Comissão.
Uma vez que o caso da empresa em questão, tendo em
conta o volume dos auxílios e a dimensão da empresa,
tem de ser considerado significativo, o Governo

francês não cumpriu a sua obrigação decorrente do n ?
3 do artigo 93 ? do Tratado CEE de notificar os auxí
lios em causa em tempo suficiente para permitir à
Comissão apresentar as suas observações e, se necessá
rio, dar início relativamente aos referidos auxílios ao

processo previsto no n? 2 do mesmo artigo . Deve
recordar-se o facto de que uma parte considerável dos
auxílios foi mesmo paga posteriormente à data de
abertura do mencionado processo .
Finalmente, resulta claro dos acórdãos do Tribunal de

Justiça proferidos nos processos n ?s 234/ 84 e 40/ 85, já
acima mencionados, que os auxílios dc emergência não
podem ser qualificados para efeitos das excepções
previstas no artigo 92? quando não contribuam para
sanear a situação de uma empresa , ou seja, quando não é
possível esperar-se que a empresa possa funcionar numa
base viável sem que continue a ser prestada assistência,
em especial quando exista uma sobrecapacidade de
produção na indústria em causa no âmbito da Comuni
dade . No caso em apreço, continuou a prestar-se uma
assistência considerável .

produtores na Comunidade e, por conseguinte, contri
buíram para aumentar ainda mais a pressão exercida sobre
estas empresas e para baixar os preços no mercado
comum ; os auxílios prejudicaram os outros produtores,
com o risco de provocarem a desaparecimento no
mercado de empresas que até então tinham sobrevivido
graças a uma reestruturação e a melhorias de produtivi
dade e de qualidade financiadas pelos seus recursos
próprios. Por conseguinte, os auxílios favoreceram a
empresa em questão, salva artificialmente da falência e
cuja posição no mercado já não é determinada unica
mente pela sua própria eficiência, pelos seus próprios
méritos e capacidades. Por tudo isto, aqueles auxílios não
podem ser considerados como contribuindo para uma
evolução que seria susceptível de contrabalançar, do ponto
de vista comunitário, os seus efeitos de distorsão das trocas
comerciais .

No que respeita às excepções previstas no n? 3, alíneas a)
e c), do artigo 92?, relativas a auxílios destinados a
promover ou a facilitar o desenvolvimento de certas
regiões, é necessário referir que o nível de vida nas regiões
em causa não é anormalmente baixo, nem nelas existe

uma grave situação de subemprego na acepção da excep
ção especificada na alínea a). Aliás, o Governo francês
nem sequer invocou esta excepção. Uma vez que os auxí
lios respeitavam a uma empresa de sèctores económicos
determinados, independentemente da sua localização, não
eram destinados nem adaptados ao desenvolvimento de
certas regiões tal como previsto pela excepção da alínea c).
O auxílio concedido à empresa sob a forma de um prémio
de ordenamento do território (PAT) para o desenvolvi
mento de certas regiões não é abrangido pela presente
decisão .

Tendo em conta todos os argumentos que antecedem, há
que concluir que as injecções financeiras não observaram
muitas das condições relativas aos auxílios de emergência,
tal como constantes do ofício da Comissão aos Estados

-membros de 24 de Janeiro de 1979 e tal como definidas
pelo Tribunal de Justiça nos acórdãos supramencionados .
VIII

Por consequência, é necessário observar que estes auxílios
fizeram baixar artificialmente os custos que este produtor
de têxteis, de vestuário e de papel teria de suportar em
condições normais. Esses auxílios facultaram vantagens
indevidas a esta empresa e reforçaram a sua posição finan
ceira relativamente a outras empresas dos sectores em
questão que, durante os últimos anos, tiveram de raciona
lizar e modernizar a respectiva produção sem qualquer
assistência financeira destinada ao efeito .

No que respeita à excepção prevista no n ? 3 , alínea c), do
artigo 92? do Tratado a favor dos « auxílios destinados a
facilitar o desenvolvimento de certas actividades econó

micas », há que referir que os auxílios, embora tenham
facilitado o desenvolvimento da empresa em causa, afec
taram simultaneamente as condições do comércio em
medida contrária ao interesse comum . Mantiveram artifi

calmente a empresa em actividade num sector em que as
trocas comerciais comunitárias são importantes e em que
a concorrência é muito forte . Reduziram os custos da

empresa e enfraqueceram a competitividade de outros

No que respeita às excepções previstas no n? 3, alínea b),
do artigo 92?, é evidente que os auxílios em questão não
se destinavam a fomentar a realização de um projecto
importante de interesse europeu comum ou a sanar uma
perturbação grave da economia francesa. A concessão de
auxílios específicos a favor de uma única empresa de
têxteis, de vestuário ou de produtos de papel não é
adequada para fazer face face ao tipo de situação descrita
no n ? 3 , alínea b), do artigo 92?
Em conclusão, os auxílios em questão são ilegais uma vez
que o Governo francês não cumpriu as suas obrigações
nos termos de n ? 3 do artigo 93? do Tratado CEE. Além
disso, não preenchem as condições que é necessário
observar para aplicação das excepções previstas nos n? 2 e
3 do artigo 92? do Tratado CEE.
IX

Tal como acima referido, a Comissão pode exigir em tais
casos aos Estados-membros que recuperem dos beneficiá
rios os auxílios concedidos ilegalmente.

No presente caso, o montante do auxílio concedido à
empresa correspondia a uma grande quantia relativamente
ao investimento empreendido e à dimensão da empresa,
ultrapassando mesmo o montante de outros projectos de
planos nacionais de auxílio rejeitados pela Comissão por

serem susceptíveis de provocar distorções da concorrência,
tal como foi o caso do projecto de auxílio à indústria têxtil
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do vestuário em França financiado por imposições parafis
cais (Decisão final negativa 85/380/CEE) ('), do projecto

francos franceses (incluindo os adiantamentos num
montante de 36,8 milhões de francos franceses) terão de

do Governo do Reino Unido de auxilio a certos sectores

ser reembolsados. Finalmente, o direito a dividendos rela

da indústria de vestuário , do calçado, das malhas e têxtil
(Decisão final negativa 85/ 305/ CEE) (2) e a proposta belga

tivos à concessão de uma injecção de capital facultada pela
SOPARI conduzirá à percepção de 300 milhões de

de 1984 de prolongar o seu regime de auxílio à indústria
têxtil e do vestuário (Decisão final negativa 84/564/

francos franceses entre 1991 e 2005 . Estes factos e modali

/CEE) (3).

dades foram, naturalmente, tomados plenamente em
consideração no cálculo do equivalente subvenção e do
benefício económico dos auxílios .

Além disso, a gravidade e a extensão da violação da legis
lação comunitária no presente caso exigem medidas apro
priadas.
Uma vez que não se encontra justificação para os auxílios
em questão, a empresa beneficiária fica obrigada a resti
tuí -los . Tendo em conta as modalidades dos diferentes

auxílios, ou seja, datas de concessão e, se for caso disso,
taxas de juro aplicadas, períodos de reembolso, dividendos,
etc., comunicadas pelo Governo francês à Comissão, tais
auxílios representaram um benefício económico que se
eleva a :

— 333,1 milhões de francos franceses sob a forma de

injecções de capital em 1 982,
— 207,16 milhões de francos franceses sob a forma de

injecções de capital efectuadas posteriormente,
— 7,04 milhões de francos franceses sob a forma de
adiantamentos,
— 103,56 milhões de francos franceses sob a forma de

vários empréstimos a juro reduzido,
— 35,0 milhões de francos franceses sob a forma de

redução dos encargos sociais .
Consequentemente, o benefício económico eleva-se a
685,86 milhões de francos franceses .

No âmbito do processo , por carta de 21 de Maio de 1987,
o Governo francês alega não existir qualquer fundamento
para impor uma restituição adicional para além dos
montantes estabelecidos, aproximadamente 1 000 milhões

de francos franceses, a cujo reembolso já se tem de
proceder à SOPARI e às autoridade francesas .
A este respeito há que referir, primeiramente, que quando
o processo de falência teve início contra a empresa, em
1981 , os créditos do sector público, que se elevam a 450
milhões de francos franceses, representavam uma parcela
considerável do passivo da empresa . A concordata, aceite
em 1985 e homologada por sentença judicial,
compreendia a obrigação de um reembolso correspon
dente a 84,4 % daqueles créditos, ou seja, 380 milhões de
francos franceses . O reembolso de outras dívidas ante

riores é totalmente independente dos auxílios estatais em
questão e a Comissão não pode tomar aquelas dívidas em
consideração.

Em segundo lugar, e no que respeita aos empréstimos a
juro reduzido concedidos à empresa entre 1982 e 1985,
resulta claro que a quantia principal de 336,8 milhões de
(') JO n ? L 217 de 14. 8 . 1985 , p . 20 .
(2 JO n ? L 155 de 14. 6 . 1985 , p . 55 .
(3) JO n° L 312 de 30 . 1 1 . 1984, p . 27.
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No âmbito do processo de racionalização, 27 instalações
de produção e 4 730 pessoas foram transferidas para
empresas independentes, com vista à manutenção dos
postos de trabalho e à continuação da produção têxtil.
Estas empresas independentes só estavam preparadas para
assumir o controlo das instalações caso recebessem de

sociedades que pretendem transferir as instalações e os
trabalhadores um auxílio financeiro por cada posto de
trabalho mantido. Com vista à racionalização da produção
e ao aumento da produtividade, a empresa em questão
pagou uma quantia total de 521 milhões de francos fran
ceses . O montante médio por trabalhador foi muito
elevado, totalizando aproximadamente 110 000 de francos
franceses . Ainda não concedidos directamente para o
efeito, os auxílios contribuíram para esta operação, tal
como a afirmou o Governo francês no processo.

É necessário mencionar que estes auxílios reduziram arti
ficialmente os custos que a empresa em questão teria tido
normalmente de suportar ela própria. Os concorrentes
comunitários da empresa tiveram eles próprios de finan
ciar nos últimos anos, a partir de recursos próprios, custos
comparáveis que constituem o preço necessário e normal
a pagar por qualquer racionalização. O Estado francês, ao
assumir esta obrigação permitiu que a empresa em causa
dispusesse de fundos para investimento e outros fins.
Assim sendo, estes auxílios afectaram igualmente as
condições do comércio em medida contrária ao interesse

comum e, por conseguinte, deveriam ser recuperados.
Contudo, pouco depois da transferência das instalações, 13
de entre estas, com uma força de trabalho correspondente
a 3 1 53 , ou seja, 66,66 % do número total de postos de
trabalho transferidos, tiveram de encerrar e a produção
têxtil cessou definitivamente . O montante de 347,3

milhões de francos franceses pago à Boussac Saint Frères
para facilitar estas transferências confere de facto um
benefício à empresa ao aliviá-la de encargos que teria tido
de suportar. Contudo, uma vez que estas instalações já não
se mantiveram em actividade, pode considerar-se que o
auxílio foi suprimido. Por conseguinte, não se afigura
necessário proceder à recuperação deste auxílio, que
corresponde a 347,3 milhões de francos franceses, ou seja,
66,66 % do montante total pago para transferências, e este
montante pode ser deduzido do auxílio de 685,86 milhões
de francos franceses recebido pela empresa.
Consequentemente, do montante total de auxílios conce
didos ilegalmente e que representam um benefício econó
mico real de 685,86 milhões de francos franceses, a

quantia de 338,56 milhões de francos franceses deve ser
restituída,
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Artigo 2 ?

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Dos referidos montantes concedidos, que representam um

Artigo 1 ?

benefício económico de 685,86 milhões de francos fran

ceses, deve ser restituída uma quantia total de 338,56
Os auxílios, sob a forma de injecções de capital, num

milhões de francos franceses .

montante de 633,1 milhões de francos franceses e efec

tuadas pela SOPARI, após transferência da IDI, de
empréstimos a taxas de juro reduzidas, num montante de

Artigo 3 ?

331,8 milhões de francos franceses, e as reduções de

encargos sociais, num montante de 35 milhões de francos
franceses, atribuídos ao abrigo do plano de auxílio à

O Governo francês informará a Comissão, no prazo de
dois meses a contar da data da notificação da presente
decisão, das medidas adoptadas para com esta se confor

indústria têxtil e de vestuário, concedidos entre 1982 e

mar .

1985 à Boussac Saint Frères, um importante fabricante de
têxteis, de vestuário e de produtos de papel, e dos quais o
Governo francês informou tardiamente a Comissão por
telex de 22 de Março e carta de 23 de Agosto de 1984 e,
no âmbito do processo previsto no n ? 2 do artigo 93 ?, por
cartas de 4 de Fevereiro, 4 de Junho e 1 1 de Outubro de
1985, 5 de Fevereiro, 19 de Junho e 21 de Julho de 1986,
27 de Março e 21 de Maio de 1987, são ilegais visto terem
sido concedidos em violação do disposto no n ? 3 do artigo
93 ? do Tratado CEE. Além disso, estes auxílios são

incompatíveis com o mercado comum , na acepção do
artigo 92? do Tratado.

Artigo 4 ?

A República Francesa é destinatária da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 15 de Julho de 1987.
Pela Comissão
Peter SUTHERLAND

Membro da Comissão
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CEE) n ? 3552/87 da Comissão, de 26 de Novembro de 1987 ,

que fixa as restituições à exportação no sector do leite e dos produtos lácteos
('■ Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n ? L 337 de 27 de Novembro de 1987)

Página 38 , no anexo, N? da Pauta Aduaneira Comum, coluna designação das mercadorias (44) Cantai,
cheshire, wensleydale, lencashire, double gloucester, blarney ; travessão «a Austrália », coluna « Mon
tante da restituição » :

em vez de :
deve ler-st :

« 77,43 »,
« 108,40 ».
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