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REGULAMENTO (CEE) N? 3946/87 DO CONSELHO
de 21 de Dezembro de 1987

que altera novamente os artigos 6? e 17? do Protocolo relativo à definição da

noção de « produtos originários » e aos métodos de cooperação administrativa do
Acordo de Cooperação entre a Comunidade Económica Europeia e a República
Árabe do Egipto
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 113?,

resultaria, aquando da conversão nas moedas nacionais
consideradas, uma redução dos limites efectivos no que

diz respeito às provas documentais simplificadas ; que,
para evitar esse resultado, é conveniente aumentar esses
limites expressos em ECUs,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que o Acordo de Cooperação entre a

Comunidade Económica Europeia e a República Árabe do

Egipto (') foi assinado em 18 de Janeiro de 1977 e entrou
em vigor em 1 de Novembro de 1978 ;
Considerando que o artigo 6? relativo à definição da
noção de « produtos originários » e aos métodos de coope
ração administrativa do referido Acordo (a seguir denomi
nado « Protocolo »), alterado pela Decisão n? 1 /81 do
Conselho de Cooperação (2), prevê que, aquando do ajusta
mento

automático

da

data

de base

dos

montantes

expressos em ECUs, a Comunidade pode introduzir, em
caso de necessidade, montantes revistos ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O Protocolo é alterado como segue :

1 . No segundo parágrafo do n? 1 do artigo 6?, a expres
são « 2 355 ECUs » é substituída por « 2 590 ECUs ».

2. No n? 2 do artigo 17?, a expressão « 165 ECUs » é
substituída por « 1 80 ECUs » e a expressão « 470
ECUs » por « 515 ECUs ».

Considerando que os montantes expressos em ECUs em
certas moedas nacionais, válidos em 1 de Outubro de

1986, eram inferiores aos montantes correspondentes
válidos em 1 de Outubro de 1 984 ; que do ajustamento
automático retromencionado da data de base originária

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 21 de Dezembro de 1987.
Pelo Conselho

0 Presidente
B. HAARDER

(■) JO n? L 266 de 27. 9. 1978, p. 2.
0 JO n? L 357 de 12. 12. 1981 , p. 6.

.
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REGULAMENTO (CEE) N?. 3947/87 DO CONSELHO
de 21 de Dezembro de 1987

que altera novamente os artigos 6? e 17? do Protocolo relativo à definição da
noção de « produtos originários » e aos métodos de cooperação administrativa do
Acordo de Cooperação entre a Comunidade Económica Europeia e a República
do Líbano

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 1 1 3?,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando que o Acordo de Cooperação entre a
Comunidade Económica Europeia e a República do
Líbano (') foi assinado em 3 de Maio de 1977 e entrou em
vigor em 1 de Novembro de 1978 ;

Considerando que o artigo 6? do Protocolo relativo à defi
nição da noção de « produtos originários » e aos métodos
de cooperação administrativa do referido Acordo (a seguir
denominado « Protocolo »), alterado pela Decisão n? 1 /81
do Conselho de Cooperação (2), prevê que, aquando do
ajustamento automático da data de base dos montantes
expressos em ECUs, a Comunidade pode introduzir, em
caso de necessidade, montantes revistos ;

resultaria, aquando da conversão nas moedas nacionais
consideradas, uma redução dos limites efectivos no que
diz respeito às provas documentais simplicadas ; que, para
evitar esse resultado, é conveniente aumentar esses limites

expressos em ECUs,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O Protocolo é alterado como segue :
1 . No segundo parágrafo do n? 1 do artigo 6°, a expressão
« 2 355 ECUs » é substituída por « 2 590 ECUs ».
2. No n? 2 do artigo 1 7?, a expressão « 1 65 ECUs » é
substituída por « 1 80 ECUs » e a expressão « 470
ECUs » por « 515 ECUs ».

Considerando que os montantes expressos em ECUs em
certas moedas nacionais, válidos em 1 de Outubro de

1986, eram inferiores aos montantes correspondentes
válidos em 1 de Outubro de 1984 ; que do ajustamento
automático retromencionado da data de base originária

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 21 de Dezembro de 1987.
Pelo Conselho
0 Presidente
B. HAARDER

(') JO n? L 267 de 27. 9 . 1978 , p. 2.
2 JO n? L 357 de 12. 12. 1981 , p. 6.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3948/87 DO CONSELHO
de 21 de Dezembro de 1987

que altera novamente os artigos 6? e 17? do Protocolo relativo à definição da

noção de « produtos originários » e aos métodos de cooperação administrativa do
Acordo de Cooperação entre a Comunidade Económica Europeia e o Reino
Hachemita da Jordânia
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 1 1 3?,

resultaria, aquando da conversão nas moedas nacionais
consideradas, uma redução dos limites efectivos no que

diz respeito às provas documentais simplificadas ; que,
para evitar esse resultado, é conveniente aumentar esses

Tendo em conta a proposta da Comissão,

limites expressos em ECUs,

Considerando que o Acordo de Cooperação entre a
Comunidade Económica Europeia e o Reino Hachemita

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

da Jordânia (') foi assinado em 3 de Maio de 1977 e
entrou em vigor em 1 de . Novembro de 1978 ;

Considerando que o artigo 6? do Protocolo relativo à defi
nição da noção de « produtos originários » e aos métodos
de cooperação administrativa do referido Acordo (a seguir
denominado « Protocolo »), alterado pela Decisão n? 3/84
do Conselho de Cooperação (2), prevê que, aquando do
ajustamento automático da data de base dos montantes
expressos em ECUs, a Comunidade pode introduzir, em
caso de necessidade, montantes revistos ;

Artigo 1 ?
O Protocolo é alterado como segue :

1 . No segundo parágrafo do n? 1 do artigo 6?, a expressão
« 2 355 ECUs » é substituída por « 2 590 ECUs ».

2. No n? 2 do artigo 17?, a epressão « 165 ECUs » é
substituída por « 180 ECUs » e a expressão 470 ECUs »
por « 515 ECUs ».

Considerando que os montantes expressos em ECUs em
certas moedas nacionais, válidos em 1 de Outubro de

Artigo 2?

1986, eram inferiores aos montantes correspondentes
válidos em 1 de Outubro de 1984 ; que do ajustamento
automático retromencionado da data de base originária

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 21 de Dezembro de 1987.
Pelo Conselho

O Presidente
B. HAARDER

(') JO n? L 268 de 27. 9. 1978, p. 2.
(2) JO n? L 81 de 23 . 3. 1985, p. 8 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 3949/87 DO CONSELHO
de 21 de Dezembro de 1987

que altera novamente os artigos 6? e 17? do Protocolo relativo à definição da
noção de « produtos originários » e aos métodos de cooperação administrativa do
Acordo de Cooperação entre a Comunidade Económica Europeia e a República
Socialista Federativa da Jugoslávia
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 113 ?,

aquando da conversão nas moedas nacionais consideradas,
uma redução dos limites efectivos no que diz respeito às
provas documentais simplificadas ; que, para evitar esse
resultado, é conveniente aumentar esses limites expressos

Tendo em conta a proposta da Comissão,

em ECUs,

Considerando que o Acordo de Cooperação entre a
Comunidade Económica Europeia e a República Socia
lista Federativa da Jugoslávia (') foi assinado em 2 de Abril
de 1980 e entrou em vigor em 1 de Abril de 1983 ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o artigo 6? do Protocolo relativo à defi
nição da noção de « produtos originários » e aos métodos
de cooperação administrativa do referido Acordo (a seguir
denominado « Protocolo »), alterado pela Decisão n? 2/83
do Conselho de Cooperação (2), prevê que, aquando do
ajustamento automático da data de base dos montantes
expressos em ECUs, a Comunidade pode introduzir, em
caso de necessidade, montantes revistos ;

*

Artigo 1 ?
O Protocolo é alterado como segue :

1 . No segundo parágrafo do n? 1 do artigo 6?, a expressão
« 2 355 ECUs » é substituída por « 2 590 ECUs ».
2. No n? 2 do artigo 17?, a expressão « 165 ECUs » é
substituída por « 1 80 ECUs » e a expressão « 470
ECUs » por « 515 ECUs ».
>

Considerando que os montantes expressos em ECUs em
certas moedas nacionais, válidos em 1 de Outubro de

. Artigo 2?

1986, eram inferiores aos montantes correspondentes
válidos em 1 de Outubro de 1984 ; que, do ajustamento

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro

automático retromencionado da data de base resultaria,

de 1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 21 de Dezembro de 1987.
Pelo Conselho
O Presidente
B. HAARDER

(') JO n ? L 41 de 14. 3 . 1983, p. 2.

M JO n? L 192 de 16. 7. 1983, p. 3.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3950/87 DO CONSELHO
de 21 de Dezembro de 1987

que altera novamente os artigos 6? e 17? do Protocolo relativo à definição da

noção de « produtos originários » e aos métodos de cooperação administrativa do
Acordo de Cooperação entre a Comunidade Económica Euopeia e o Reino de
Marrocos

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 1 1 3?,

resultaria, aquando da conversão nas moedas nacionais
consideradas, uma redução dos limites efectivos no que

diz respeito às provas documentais simplificadas ; que,
para evitar esse resultado, é conveniente aumentar esses

Tendo em conta a proposta da Comissão,

limites expressos em ECUs,

Considerando que o Acordo de Cooperação entre a
Comunidade Económica Europeia e o Reino de Marro
cos (') foi assinado em 27 de Abril de 1976 e entrou em
vigor em 1 de Novembro de 1978 ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o artigo 6? do Protocolo relativo à defi
nição da noção de « produtos originários » e aos métodos
de cooperação administrativa do referido Acordo (a seguir

Artigo 1 ?
O Protocolo é alterado como segue :

denominado « Protocolo »), alterado pela Decisão n? 1 /86
do Conselho de Cooperação (2), prevê que, aquando do

1 . No segundo parágrafo do n? 1 do artigo 6?, a expressão

ajustamento automático da data de base dos montantes
expressos em ECUs, a Comunidade pode introduzir, em

2. No n? 2 do artigo 17?, a expressão « 165 ECUs » é

caso de necessidade, montantes revistos ;

« 2 355 ECUs » é substituída por « 2 590 ECUs ».

substituída por « 180 ECUs » e a expressão « 470
ECUs » por « 515 ECUs ».

Considerando que os montantes expressos em ECUs em
certas moedas nacionais, válidos em 1 de Outubro de

1986, eram inferiores aos montantes correspondentes
válidos em 1 de Outubro de 1984 ; que do ajustamento
automático retromencionado da data de base originária

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 21 de Dezembro de 1987.
Pelo Conselho
0 Presidente
B. HAARDER

C) JO n? L 264 de 27. 9. 1978 , p. 2.
(2) JO n? L 71 de 14. 3. 1986, p. 2.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3951 /87 DO CONSELHO
de 21 de Dezembro de 1987

relativo ao regime de exportação de determinados desperdícios e sucata de
metais não ferrosos

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2603/69 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1969, que estabelece
um regime comum aplicável às exportações ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1934/82 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 7?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1023/70 do
Conselho, de 25 de Maio de 1970, que estabelece um
procedimento comum de gestão dos contingentes quanti
tativos (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Acto de Adesão da Espanha e de Portugal, e, nomeada
mente, o seu artigo 2?,
Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que as exportações de desperdícios e sucata
de alumínio e de chumbo foram submetidas em 1987,

através do Regulamento (CEE) n? 4056/86 (4), a uma auto
rização prévia de exportação a emitir pelas autoridades
competentes dos Estados-membros segundo determinadas
regras ; que esse regime cessa a 31 de Dezembro de 1987
e que é conveniente mantê-lo em 1988, a fim de poder
acompanhar de perto a evolução das exportações dos
produtos em questão ;

comunitário (*), apenas se aplicam se as medidas que insti
tuem as restrições à exportação previrem essa aplicação ;

Considerando que foi consultado o comité instituído pelo
Regulamento (CEE) n? 2603/69,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

1 . Durante o período de 1 de Janeiro a 31 de
Dezembro de 1988 , as exportações de desperdícios e
sucata de alumínio da subposição 7602 00 da Nomencla
tura Combinada e dos desperdícios e sucata de chumbo
da subposição 7802 00 da referida nomenclatura, prove
nientes da Comunidade, ficam sujeitas à apresentação de
uma autorização de exportação a emitir pelas autoridades
competentes dos Estados-membros. Esta autorização deve
ser emitida sem encargos para todas as quantidades pedi

das, sob reserva das disposições seguintes.

2. A autorização de exportação é emitida no prazo
máximo de quinze dias úteis após a apresentação pelo
requerente de um contrato de venda relativo ao conjunto
das quantidades para as quais solicita autorização.
A autorização é válida por dois meses.
3.

Considerando que os refinadores da Comunidade conti
nuam a enfrentar dificultadas de abastecimento quanto ao
conjunto de matérias que contêm cobre ; que essas difi
culdades são, nomeadamente, resultado do actual estado

de desequilíbrio das medidas pautais e não pautais no
mercado mundial do cobre ; que é assim conveniente
manter em vigor em 1988 o sistema de contingentes
vigente em 1987 por força do Regulamento (CEE)
n? 4052/86 em relação às exportações de cinzas e resí
duos, de desperdícios e sucata de cobre ;
Considerando que as estimativas das necessidades de abas
tecimento constituem um bom critério para a repartição
dos referidos contingentes entre os países terceiros ;

Cada Estado-membro comunicará à Comissão nos

quinze primeiros dias de cada mês :

a) As quantidades em toneladas e os preços dos produtos
objecto de autorizações de exportação emitidas durante
o mês anterior ;

b) As quantidades em toneladas dos produtos objecto de
exportações durante o mês anterior ao mês referido na
alínea a) ;
c) As quantidades em toneladas dos produtos cuja expor
tação autorizada ou concretizada se efectua no âmbito

de operações de aperfeiçoamento activo ou passivo ;
d) Os países terceiros de destino.
A Comissão transmitirá estas informações aos Estados
- membros .

Considerando que as disposições relativas ao controlo do
comércio intracomunitário previstas no Regulamento
(CEE) n? 223/77 da Comissão, de 22 de Dezembro de
1976, que estabelece disposições do regime do trânsito
(■)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

324
211
124
377

de
de
de
de

27. 12. 1969, p. 25.
20 . 7. 1982, p. 1 .
8 . 6. 1970, p. 1 .
31 . 12. 1986, p. 31 .

Artigo 2?
São instaurados os seguintes contingentes comunitários de
exportação para o ano de 1988 :
O JO n? L 38 de 8 . 2. 1977, p. 20.

(Em toneladas)

regime de entrepostos aduaneiros (2), ou em . zonas fran

Quantidades

cas, nos termos da Directiva 69/75/CEE do Conselho,
de 4 de Março de 1969, relativa à harmonização das

Designação das mercadorias

Código NC
ex 2620

disposições legislativas, regulamentares e administra

Cinzas e resíduos de cobre e das suas
28 500

ligas
ex 7404 00
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O n? 3, alíneas c) e d), do artigo 1 ?, é aplicável.

Desperdícios e sucata de cobre e das
36 280

suas ligas

tivas relativas ao regime das zonas francas (3).

Artigo 3 ?

Os contingentes fixados no artigo 2? serão repartidos
segundo as estimativas das necessidades.
Artigo 4?

1 . As exportações de mercadorias referidas no artigo 2?
não são imputadas na quota-parte do Estado-membro de
exportação :

a) Quando estas mercadorias são exportadas, no estado

2. As exportações temporárias das mercadorias referidas
no artigo 2? são imputadas na quota-parte do Estado
-membro de exportação.

Contudo, através do procedimento previsto nos n?s 2 e 3.

do artigo 11 ? do Regulamento (CEE) n? 1023/70, pode
ser adoptada uma decisão que autorize a não imputação
por utilização do regime de aperfeiçoamento passivo
previsto pelo Regulamento (CEE) n? 2473/86 (4).
Artigo 5 ?

O Título III do Regulamento (CEE) n? 223/77 aplica-se à
circulação na Comunidade dos produtos referidos no

inalterado ou enquanto produtos compensadores, na
sequência do regime de aperfeiçoamento activo,
sistema de suspensão, previsto nó Regulamento (CEE)
n? 1999/85 ('), na medida em que mercadorias que

artigo 2?

preencham as condições dos artigos 9? e 10? do

caso antes de 31 de Dezembro de 1988, as medidas que

Tratado não tenham entrado no fabrico dos referidos

produtos compensadores ;

b) Quando estas mercadorias, não conformes aos artigos
9? e 10? do Tratado, são exportadas na sequência da

Artigo 6?

O Conselho determinará oportunamente, e em qualquer

devem ser tomadas após a cessação de vigência do
presente regulamento em relação à exportação dos
produtos referidos nos artigos 1 ? e 2?

sua colocação nos entrepostos aduaneiros, nos termos

Artigo 7?

da Directiva 69/74/CEE do Conselho, de 4 de Março

de 1969, relativa à harmonização das disposições legis

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro

lativas, regulamentares e administrativas relativas ao

de 1988 e cessa em 31 de Dezembro de 1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 21 de Dezembro de 1987.
Pelo Conselho

O Presidente
B. HAARDER

(') JO n? L 188 de 20. 7. 1985, p. 1 .

(2) JO n? L 58 de 8 . 3. 1969, p. 7.
O JO n? L 58 de 8 . 3. 1969, p. 11 .
4 JO n? L 212 de 2. 8 . 1986, p. 1 .
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REGULAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N? 3952/87 DO CONSELHO
de 21 de Dezembro de 1987

que estabelece uma derrogação temporária ao Regulamento (CEE, Euratom,
CECA) n? 2891/77 que dá aplicação à Decisão de 21 de Abril de 1970 relativa à
substituição das contribuições financeiras dos Estados-membros por recursos
próprios das Comunidades
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço e, nomeadamente, o seu
artigo 78?I,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, oseu artigo 209 ?,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia da Energia Atómica e, nomeadamente, o seu
artigo 183?,
Tendo em conta a Decisão 85/257/CEE, Euratom do
Conselho, de 7 de Maio de 1985, relativa ao sistema dos

recursos próprios da Comunidade ('), e, nomeadamente, o
n? 2 do seu artigo 7?,

Tendo em conta a proposta da Comissão (2),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (3),
Tendo em conta o parecer do Tribunal de Contas,

Considerando que não será possível compensar a diminui
ção de recursos próprios tradicionais em 1987 pela via dos
recursos próprios provenientes do imposto sobre o valor
acrescentado, dado que já foi atingida a taxa máxima de
mobilização deste imposto, fixada em 1,4 % pela Decisão

85/257/CEE, Euratom ; que, consequentemente, se ,impõe
uma diminuição das despesas ;
Considerando que as despesas poderiam ser reduzidas
mediante o diferimento de certos reembolsos previstos no
n? 2 do artigo 9 ? do Regulamento (CEE, Euratom, CECA)
n ? 2891 /77 (4),
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Ao n ? 2 do artigo 9 ? do Regulamento (CEE, Euratom,
CECA) n? 2891 /77, é aditado o seguinte parágrafo :
« Todavia, serão efectuados no início de 1988 reem

bolsos relativos a recursos próprios apurados em
Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 1987,
num valor não superior a 400 milhões de ECUs. »
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 21 de Dezembro de 1987.
Pelo Conselho
O Presidente
B. HAARDER

(') JO n? L 128 de 14. 5. 1985, p. 15.
O JO n ? C 241 de 8 . 9 . 1987, p. 6.
3 JO n? C 318 de 30 . 11 . 1987.

O JO n? L 336 de 27. 12. 1977, p. 1 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 3953/87 DO CONSELHO
de 21 de Dezembro de 1987

que altera pela terceira vez o Regulamento (CEE) n? 3094/86 que prevê
determinadas medidas técnicas de conservação dos recursos da pesca

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 170/83 do
Conselho, de 25 de Janeiro de 1983, que institui um

linguados no mar do Norte, nomeadamente através da
redução de capturas no primeiro trimestre do ano ; que a

suspensão da derrogação que autoriza o emprego de uma
malhagem inferior ao tamanho normal na zona em ques
tão, durante o período referido, permite atingir este objec
tivo,

regime comunitário de conservação e de gestão dos
recursos da pesca ('), e, nomeadamente, o seu artigo 11 ?,
Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que o artigo 2? do Regulamento (CEE)
n? 170/83 prevê que as medidas de conservação necessá
rias para a realização dos objectivos enunciados no artigo
1 ? devem ser elaboradas à luz dos pareceres científicos
disponíveis ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3094/86 (2),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

No Anexo I 4o Regulamento (CEE) n? 3094/86, os dados
relativos à zona geográfica « Mar do Norte », à espécie-alvo
autorizada « linguado » e à malhagem mínima de 80 milí
metros são substituídos pelos que constam do anexo do
presente regulamento.

(CEE) n? 2968/87 (3), estabelece regras gerais paa a pesca
e o desembarque de recursos biológicos encontrados nas

Artigo 2?

águas comunitárias ;

Considerando que, à luz dos mais recentes pareceres cien
tíficos, devem ser adoptadas medidas técnicas suplemen
tares em vista a restabelecer a unidade populacional de

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

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

Feito em Bruxelas, em 21 de Dezembro de 1987.
Pelo Conselho
0 Presidente
B. HAARDER

(') JO n? L 24 de 27. 1 . 1983, p. 1 .
O JO n ? L 288 de 11 . 10. 1986, p. 1 .
(3) JO n? L 280 de 3 . 10. 1987, p. 1 .
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ANEXO

Região

Zona geográfica

Condições suplementares

Malhagem
mínima

(mm)
2

Mar do Norte

De 1 de Abril até 31 de
Dezembro

80

Espécies-alvo
autorizadas

Linguado
vulgaris)

Percentagem
mínima de

espécies-alvo

(Solea

15

Percentagem máxima de
espécies protegidas

100 dos quais não mais

de 20 % de bacalhau,
arinca, badejo e esca
mudo

N? L 371 / 11

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

30 . 12. 87

REGULAMENTO (EURATOM) N? 3954/87 DO CONSELHO
de 22 de Dezembro de 1987

que fixa os níveis máximos tolerados de contaminação radioactiva dos géneros

alimentícios e alimentos para animais na sequência de um acidente nuclear ou
de qualquer outro caso de emergência radiológica

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tatado que institui a Comunidade

Europeia da Energia Atómica e, nomeadamente, o seu

radiólogica que possa provocar ou tenha provocado uma

comtaminação radioactiva significativa dos géneros
alimentícios e dos alimentos para animais, a fixação de
níveis máximos tolerados de contaminação radioactiva, a

artigo 31 ?,

fim de se proteger a população ;

Tendo em conta a proposta da Comissão elaborada após

Considerando que a Comissão será informada da ocor

obtenção do parecer de um grupo de peritos designados
pelo Comité Científico e Técnico ('),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),

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

Considerando que a alínea b) do artigo 2? do Tratado
determina que a Comunidade deve estabelecer normas de

segurança uniformes destinadas à protecção sanitária da
população e dos trabalhadores e velar pela sua aplicação,
tal como previsto mais pormenorizadamente no Título II,
Capítulo III, do Tratado ;

Considerando que o Conselho adoptou, em 2 de Fevereiro
de 1959, Directivas (4) que fixam as normas de segurança
de base cujo texto foi substituído pela Directiva 80/836/
/Euratom (*), com a redacção que lhe foi dada pela Direc
tiva 84/467/Euratom (6), e que o artigo 45? dessa Directiva
determina que os Estados-membros definam níveis de
intervenção a aplicar em caso de acidentes ;
Considerando que, na sequência do acidente que ocorreu

rência de um acidente nuclear ou de níveis anormalmente
elevados de radioactividade, em conformidade com a
Decisão do Conselho de 14 de Dezembro de 1987 relativa

a regras comunitárias de troca rápida de informação em
caso de emergência radiológica (8), ou por força da
Convenção de Notificação Rápida em caso de Acidente
Nuclear, de 26 de Setembro de 1986 ;

Considerando que, caso as circunstâncias o exijam, a
Comissão adoptará um regulamento que determine a apli
cação de níveis máximos tolerados pré-estabelecidos ;

Considerando que, com base nos dados actuais relativos à
protecção radiológica, foram estabelecidos níveis de refe
rência derivados que podem constituir a base para a fixa
ção de níveis máximos tolerados de contaminação radio
activa a aplicar imediatamente na sequência de um
acidente nuclear ou de qualquer outro caso de emergência
radiológica que possa provocar ou tenha provocado uma
contaminação

radioactiva

significativa

dos

géneros

alimentícios e dos alimentos para animais ;

Considerando que esses níveis máximos tolerados tomam

na central nuclear de Chernobil em 26 de Abril de 1986,

devidamente em consideração as recomendações cientí

foram libertadas na atmosfera quantidades consideráveis
de materiais radioactivos que contaminaram significativa

ficas mais recentes presentemente disponíveis à escala
internacional e, simultaneamente, reflectem o imperativo

mente, do ponto de vista santário, géneros alimentícios e
os alimentos para animais em diversos países europeus ;
Considerando que a Comunidade adoptou medidas provi
sórias f) destinadas a garantir que determinados produtos

de tranquilizar a população e evitam divergências interna

em conformidade com preceitos comuns que salva

uma conversão rápida desses níveis pré-estabelecidos em
níveis máximos tolerados adequados às circunstâncias

cionais de regulamentação ;

Considerando que é, no entanto, necessário tomar em
divida consideração as condições particulares pertinentes,

agrícolas sejam unicamente introduzidos na Comunidade

e, consequentemente, estabelecer um processo que faculte

guardem a saúde da população e, simultaneamente,
preservem a natureza unificada do mercado, e que obstem

específicas de cada acidente nuclear ou de qualquer outro

a desvios do comércio.

Considerando a necessidade do estabelecimento de um

sistema que faculte à Comunidade, na sequência de um
acidente nuclear ou de qualquer outro caso de emergência
(') JO n? C 174 de 2. 7. 1987, p. 6.

caso de emergência radiológica que possa provocar ou

tenha provocado uma contaminação radioactiva significa

tiva dos géneros alimentícios e dos alimentos para
animais ;

Considerando que a adopção de um regulamento que

torne aplicáveis níveis máximos tolerados preservará igual

(2) Parecer emitido em 16 de Dezembro de 1987 (ainda não pu

mente a unidade do Mercado Comum e obstará a desvios

M JO n? 11 de 20. 2. 1959, p. 221 /59.

Considerando que, para facilitar a adopção de níveis
máximos tolerados, devem prever-se processos destinados
a facultar a consulta de peritos incluindo o Grupo de

blicado no Jornal Oficial)
(3) JO n? C 180 de 8 . 7. 1987, p. 20.

O JO n? L 246 de 17. 9. 1980, p. 1 .
(«) JO n? L 265 de 5. 10. 1984, p. 4.
O Regulamentos do Conselho (CEE) n? 1707/86 (JO n? L 146,

de comércio na Comunidade ;

de 31 . 5. 1986, p. 88), (CEE) n? 3020/86 (JO n? L 280 de 1 .
10. 1986, p. 79) e (CEE) n? 624/87 (JO n? L 58 de 25. 2.

Peritos referido no artigo 31 ? do Tratado Euratom ;

Jornal Oficial.

(8) Ver página 76 do presente Jornal Oficial.

1987, p. 101 ), e (CEE) n? 3955/87, ver página 14 do presente
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Na eventualidade de o Conselho não decidir dentro

deste prazo, os níveis fixados no Anexo continuarão a ser

aplicados até que o Conselho tome uma decisão ou que a
Comissão retire a sua proposta devido ao facto de já não
se aplicarem as condições estabelecidas no n? 1 do artigo
2?.

Artigo 1 ?

1.

O presente regulamento estabelece o processo para a

determinação dos níveis máximos tolerados de contami

nação radioactiva dos géneros alimentícios e dos
alimentos para animais que podem ser comercializados na

sequência de um acidente nuclear ou de qualquer outro
caso de emergência radiológica que possa provocar ou
tenha provocado uma contaminação radioactiva significa
tiva de géneros alimentícios e de alimentos para animais.
2. Na acepção do presente regulamento, « géneros
alimentícios » são os produtos apropriados para consumo
humano quer imediato quer após transformação, e « ali
mentos para animais » são os produtos exclusivamente
apropriados para a alimentação dos animais.

Artigo 4?

Qualquer regulamento previsto na acepção do artigo 3?
terá um período de vigência limitado. A pedido de um
Estado-membro ou por inciciativa da Comissão, este

período pode ser revisto de acordo com o procedimento
previsto no artigo 3?.
Artigo 5 ?

1.

A fim de assegurar que os níveis máximos tolerados

fixados no Anexo tenham em conta quaisquer novos
dados científicos disponíveis, a Comissão solicitará, de
tempos a tempos, o parecer de peritos e, designadamente,
do Grupo de Peritos do artigo 31 ?.
2.

A pedido de um Estado-membro ou da Comissão, os

Artigo 2°

níveis máximos tolerados fixados no Anexo podem ser
revistos ou completados, mediante apresentação ao

1 . Logo que a Comissão receba — em especial
segundo, quer o sistema comunitário de troca rápida de

Conselho de uma proposta da Comissão de acordo com o

procedimento estabelecido no artigo 31 ? do Tratado.

informações em caso de emergência radiológica, quer
segundo a Convenção da AIEA de 26 de Setembro de

1986 relativa à Notificação Rápida em caso de Acidente

Artigo 6?

Nuclear — informações oficiais sobre acidentes ou sobre

1.

qualquer outro caso de emergência radiológica que

animais cuja contaminação ultrapasse os níveis máximos
tolerados fixados em qualquer regulamento adoptado em
conformidade com os artigos 2? ou 3? não podem ser
comercializados. Para efeitos da aplicação do presente

comprovem que os limites máximos tolerados referidos

no Anexo podem vir a ser ou foram atingidos, adoptará
imediatamente, sempre que as circunstâncias assim o
exigirem, um regulamento que torne aplicáveis esses
níveis máximos tolerados .

2.

O período de vigência de qualquer regulamento na

acepção do n ? 1 será tão limitado quanto possível, não
devendo exceder três meses, sem prejuízo do disposto no
n ? 4 do artigo 3 ?.
Artigo 3 ?

1.

Após consultas a peritos que incluirão o Grupo de

Peritos do artigo 31 ?, a Comissão apresentará ao Conselho
uma proposta de regulamento que adapte ou confirme as

disposições do Regulamento referido no n? 1 do artigo 2?,
no prazo de um mês a contar da sua adopção.
2.

Ao apresentar a proposta de regulamento referida no

n? 1 , a Comissão tomará em consideração as normas de

base estabelecidas em conformidade com os artigos 30? e
31 ? do Tratado, incluindo o princípio de que todas as
exposições devem ser mantidas a um nível baixo, quanto
razoavelmente possível, tendo em conta o aspecto da
protecção da saúde da população e factores económicos e
sociais .

3 . O Conselho, deliberando por maioria qualificada,
tomará uma decisão sobre a proposta de regulamento refe

Os géneros alimentícios ou os alimentos para

regulamento, os géneros alimentícios ou os alimentos para
animais importados de países terceiros são considerados
comercializados se forem objecto, no território aduaneiro

da Comunidade, de um procedimento aduaneiro que não
seja o do trânsito aduaneiro.
2.

Cada Estado-membrò deve fornecer à Comissão

todas as informações relativas à aplicação do presente
regulamento, designadamente as que respeitem a casos de
violação dos níveis máximos tolerados. A Comissão comu
nicará essas informações aos outros Estados-membros.

Artigo 7?

As normas de execução do presente regulamento e uma
lista de géneros alimentícios de menor importância junta
mente com os níveis que lhes devem ser aplicados serão
adoptadas de acordo com o procedimento estatuído no
artigo 30? do Regulamento (CEE) n? 804/68 ('), que se
aplicará por analogia. Será criado um Comité ad-hoc com
este objectivo.

Artigo 8?

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

rida nos n?s 1 e 2, dentro do prazo estipulado pelo n? 2
do artigo 2?.

(') JO n? L 148 de 28. 6. 1968, p. 13.
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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 22 de Dezembro de 1987.
Pelo Conselho
0 Presidente

N. WILHJELM

ANEXO

NÍVEIS MÁXIMOS TOLERADOS PARA OS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS E PARA OS ALIMENTOS PARA ANIMAIS
(Bq/kg ou Bq/1)
Outros géneros
Alimentos

Produtos

alimentícios
com exclusão dos

para lactentes (')

lácteos (2) (3)

géneros alimentícios
de menor

Líquidos
destinados à

alimentação (*)

Alimentos para
animais (')

importância (*)

Isótopos de estrôncio nomeadamente Sr-90
Isótopos de iodo nomeadamente L-131

\

125

750

500

2 000

20

80

1 000

1 250

Isótopos de plutónio e elementos transplutó
nios emissores de radiações alfa, nomeada
mente PU-239 e Am-241

Todos os outros nuclidos de semi-vida supe
rior a

10

dias

nomeadamente

Cs- 134 e

CE- 137 0

(') Por alimentos para lactentes entendem-se os géneros destinados à alimentação de lactentes, durante os primeiros quatro a seis meses de vida, que corres
pondam, por si, às necessidades de nutrição desta categoria de indivíduos, e que sejam apresentados ao consumidor em embalagens que se encontrem
claramente identificadas e rotuladas de « preparados para alimentação de lactentes ». Valores a decidir.

(2) Por produtos lácteos entende-se o leite classificado nas poisções 04.01 e 04.02 da Pauta Aduaneira Comum e, a partir de 1 de Janeiro de 1988, nas posições
correspondentes da Nomenclatura Combinada.

(3) O nível aplicável aos produtos concentrados ou dessecados deverá se calculado com base no produto reconstituído, pronto para o consumo.
(<) Os généros alimentícios de menor importância e os níveis correspondentes que lhes devem ser aplicados serão os definidos de acordo com artigo 7°.
(?) Líquidos destinados à alimentação tal como definidos nos Capítulos 20 e 22 da Pauta Aduaneira Comum e, a partir de 1 de Janeiro de 1988, pelos Capí
tulos correspondentes da Nomenclatura Combinada. Os valores são calculados tendo em conta o consumo de água corrente e os mesmos valores serão apli
cados às reservas de água potável de acordo com o critério das autoridades competentes dos Estados-membros. Valores a decidir.
(') Valores a decidir.

P) O carbono 14 e o trítio não estão incluídos neste grupo.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3955/87 DO CONSELHO
de 22 de Dezembro de 1987

relativo às condições de importação de produtos agrícolas originários de países
terceiros na sequência do acidente ocorrido na central nuclear de Chernobyl
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia, e, nomeadamente, o seu artigo 1 1 3?,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que, na sequência do acidente ocorrido na
central nuclear de Chernobyl em 26 de Abril de 1986,
foram dispersas na atmosfera quantidades consideráveis de
elementos radioactivos ;

Considerando que o regulamento (CEE) n? 1707/86 ('),
fixou tolerâncias máximas provisórias de radioactividade
para todos os produtos agrícolas originários de países
terceiros e destinados à alimentação humana, cuja obser
vância é obrigatória para a importação dos produtos em
causa e é objecto de controlos por parte dos Estados
-membros ; que o âmbito temporal desse regulamento foi
prorrogado uma primeira vez pelo Regulamento (CEE)
n? 3020/86 (2), e em seguida pelo Regulamento (CEE)
n? 624/87 (3), até 31 de Outubro de 1987 ;
Considerando que, sem prejuízo do Regulamento (Eura
tom) n? 3954/87 do Conselho, de 22 de Dezembro de
1987, que fixa os níveis máximos tolerados de contamina
ção radioactiva dos géneros alimentícios e alimentos para
animais na sequência de um acidente nuclear ou «m qual
quer outro caso de emergência radiológica (4), incumbe à
Comissão continuar a zelar, no que respeita às consequên
cias particulares do acidente de Chernobil, por que
produtos agrícolas e transformados destinados à alimenta
ção humana e susceptíveis de serem contaminados só
sejam introduzidos na Comunidade segundo modalidades

ções que possam revelar-se necessárias, convém prever um
procedimento simplificado ;

Considerando que a adopção do presente regulamento, na
sua forma presente, parece necessária para satisfazer
exigências imperativas e imediatas, tais como as mencio
nadas nos terceiro e quarto considerandos,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O presente regulamento é aplicável aos produtos enume
rados no Anexo II do Tratado e aos produtos referidos nos
Regulamentos (CEE) n? 2730/75 (6), n? 2783 /75 Ç),
n? 3033/80 (8), e n? 3035/80 (9), originários de países
terceiros, com excepção dos produtos enumerados nos
anexos do presente regulamento (10).
Artigo 2?

Sem prejuízo das outras disposições em vigor, a colocação
em livre prática dos produtos referidos no artigo 1 ? está
sujeita à condição de que respeitem as tolerâncias
máximas fixadas no artigo 3?
Artigo 3 ?

As tolerâncias máximas referidas no artigo 2? são as
seguintes :

comuns ;

a radioactividade máxima acumulada de césio 134 e 137

Considerando que importa que essas modalidades comuns
salvaguardem a saúde dos consumidores, preservem, sem
prejudicar indevidamente as trocas comerciais entre a
Comunidade e países terceiros, a unicidade do mercado e
evitem desvios de tráfego ;

não deve ultrapassar :

Considerando que, tendo o presente regulamento por
objecto a totalidade dos produtos agrícolas e transfor
mados destinados à alimentação humana não há que
aplicar o procedimento previsto no artigo 29 ? da Directiva
72/462/CEE (*) ;
Considerando que a observância dessas tolerâncias
máximas deve ser objecto de controlos adequados, que
podem ser sancionados por proibições de importação em
caso de não observância ;

Considerando que, a fim de introduzir nas medidas
previstas pelo presente regulamento as precisões e adapta
(')
(2)
O
(4)
O

JO
JO
JO
Ver
JO

n? L
n? L
n? L
pág.
n? L

146 de 31 . 5. 1986, p. 88 .
280 de 1 . 10. 1986, p. 79.
58 de 25. 2. 1987, p. 101 .
II do presente Jornal Oficial.
302 de 31 . 12. 1972, p. 28 .

— 370 Bq/kg para o leite das posições 04.01 e 04.02 da
Pauta Aduaneira Comum (u), bem como para os
géneros alimentícios destinados à alimentação
especial dos lactentes durante os quatro a seis
primeiros meses de vida, respondendo por si só às
necessidades nutricionais dessa categoria de
pessoas e acondicionados para venda a retalho em
embalagens claramente identificadas e rotuladas
como « preparados para lactentes » (12),
— 600 Bq/kg para todos os outros produtos em causa.
(6) JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 20.
o jo n? L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 104.
O JO n? L 323 de 29. 11 . 1980, p. 1 .
O JO n? L 323 de 29. 11 . 1980, p. 27.
(10) O Anexo I é aplicável até 31 de Dezembro de 1987. O Anexo
II é aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1988 .
(n) Estas posições serão substituídas, a partir de 1 de Janeiro de
1988, pelas posições correspondentes da Nomenclatura Com
binada que figuram no Anexo III.
(12) O nível aplicável aos produtos concentrados ou desidratados é
calculado com base no produto reconstituído pronto para o
consumo .

Artigo 6?

Artigo 4?

1.
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Os Estados-membros procederão a controlos da

1.

As modalidades de aplicação do presente regula

observância das tolerâncias máximas fixadas no artigo 3 ?

mento, bem como as eventuais alterações a introduzir na

relativamente aos produtos referidos no artigo 1 ?, tendo
em conta o grau de contaminação do país de origem. Os
controlos podem igualmente incluir a apresentação de
certficados de exportação. De acordo com o resultado dos

lista dos produtos impróprios para a alimentação humana
enumerados nos Anexos I e II, serão adoptadas segundo o
procedimento previsto no artigo 30? do Regulamento
(CEE) n? 804/68 ('), que se aplica por analogia.

controlos, os Estados-membros tomarão as medidas reque

ridas para a aplicação do artigo 2?, incluindo a proibição
de colocação em livre prática, caso a caso ou de forma
geral, em relação a um produto determinado.

2.

Para o efeito, é instituído um comité ad hoc,

composto por representantes dos Estados-membros e
presidido por um representante da Comissão.

Cada Estado-membro comunicará à Comissão todas

Neste comité, é atribuída a;os votos dos Estados-membros

as informações relativas à aplicação do presente regula
mento e, nomeadamente, os casos em que as tolerâncias

a ponderação prevista no n? 2 do artigo 148 ? do Tratado.
O presidente não vota.

2.

máximas não tenham sido observadas. A Comissão trans

mitirá essas informações aos outros Estados-membros.

Artigo 5 ?

Artigo 7?

O presente regulamento expira dois anos após a sua
entrada em vigor.

Sempre que forem verificados casos repetidos de não
observância das tolerâncias máximas, podem ser tomadas
as medidas necessárias, segundo o procedimento previsto
no artigo 6? Essas medidas podem ir até à proibição da
importação dos produtos originários do país terceiro em

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

causa .

peias.

Artigo 8?

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Dezembro de 1987.
Pelo Conselho
0 Presidente

N. WILHJEM

(') JO n? L 148 de 28 . 6. 1968, p. 13.
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ANEXO I

N ? da Pauta
Aduaneira
Comum

Designação das mercadorias

ex 01.01 A III

Cavalos de corrida

ex 01.06 C

Cães, gatos, animais de colecção e de jardim zoológico, bem como animais fami
liares

ex 03.01 A IV
04.05 B II
ex 05.04

Peixes ornamentais vivos

Ovos sem casca e gemas de ovos impróprias para usos alimentares (a)
Tripas, bexigas e buchos de animais, inteiros ou em bocados, com excepção dos de
peixe

ex 05.15

Produtos de origem animal não especificados nem compreendidos noutras posições,
com exclusão de sangue de animal comestível ; animais dos Capítulos 1 ou 3,
mortos e impróprios para a alimentação humana

07.05 A

Legumes de vagem secos, em grão, mesmo em película ou partidos, destinados a
sementeira (a)

10.01 A

Espelta, destinada a sementeira (a)^

10.05 A

Milho híbrido, destinado a sementeira (a)

10.06 A

Arroz, destinado a sementeira (a)

10.07 C I

Sorgo de grão híbrido, destinado a sementeira (a)

12.01 A

Sementes e frutos, oleaginosos, mesmo em pedaços, destinados a sementeira (a)

12.03

Sementes, esporos e frutos para sementeira (a)

15.01 A I

Banha e outras gorduras de porco e de aves de capoeira, destinadas a usos indus

15.02 A

triais, com exclusão do fabrico de produtos utilizados na alimentação humana (a)
Sebo (de bovinos e caprinos), em bruto ou obtido por fusão ou pela acção de
solventes, destinado a usos industriais, com exclusão do fabrico de produtos utili
zados na alimentação humana (a)

15.03 A I

Estearina-solar e óleo-estearina, destinadas a usos industriais (a)

15.03 B

Óleo de sebo, destinado a usos industriais, com exclusão do fabrico de produtos
utilizados na alimentação humana (a)

15.05

Gordura e substâncias gordas derivadas, compreendendo a lanolina

15.07 B

Óleos de madeira da China, de abrasin, de tung, de coca, de oiticica ; cera de
mirica e cera do Japão

15.07 C I

Óleo de rícino, destinado à produção do ácido amino-undecanóico, utilizado no
fabrico de fibras têxteis sintéticas ou de matérias plásticas artificiais (a)

15.07 D I

Outros óleos, destinados a usos técnicos ou industriais, com exclusão do fabrico de

produtos utilizados na alimentação humana (a)
22.08 A

Álcool etílico desnaturado, com qualquer teor alcoólico

38.19 Q

Aglutinantes para núcleos de fundição preparados que tenham por base resinas
sintéticas

45.01

Cortiça natural em bruto e desperdícios de cortiça ; cortiça triturada, granulada ou
pulverizada

54.01

57.01

Linho em bruto, macerado, espadelado ou assedado, penteado ou tratado por outra
forma, mas não fiado ; estopa e desperdícios de linho, incluindo o linho de trapo
Cânhamo (Cannabis sativa), em bruto, macerado, espadelado ou assedado,
penteado ou tratado por qualquer outra forma, mas não fiado ; estopa e desperdícios
de cânhamo (incluindo o cânhamo de trapo)

Capítulo 6

Plantas vivas e produtos de floricultura

(a) A admissão nesta subposição está sujeita a condições a determinar pelas autoridades competentes.
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ANEXO II

Designação das mercadorias

Código NC

ex 0101 19 90

Cavalos de corrida

ex 0106 00 99

Outros (animais vivos, excluindo coelhos domésticos e pombos : não destinados princi
palmente à alimentação humana)
Peixes ornamentais vivos

ex 0301

0408
0408
0408
0408

11
19
91
99

90
90
90
90

ex 0504

0511
ex 0511
0511
0511

10
91
99
99

00
90
10
90

0713
0713
0713
0713
0713
0713
0713
0713

20
31
32
33
39
40
50
90

10
10
10
10
10
10
10
10

Ovos sem casca e gemas de ovos impróprias para usos alimentares (a)

Tripas, bexigas e buchos de animais, inteiros ou em pedaços, excepto de peixes
Produtos de origem animal não especificados nem compreendidos noutras posições,
com exclusão de sangue de animal comestível ; animais dos Capítulos 1 ou 3, mortos e
impróprios para a alimentação humana

Legumes de vagem secos, em grão, mesmo em película ou partidos, destinados a
sementeira

1001 90 10

Espelta, destinada a sementeira (a)

1005
1005
1005
1005

Milho híbrido, destinado a sementeira (a)

10
10
10
10

11
13
15
19

1006 10 10
ex 1007 00 00

Arroz, destinado a sementeira (a)

1

Sorgo de grão híbrido, destinado a sementeira (a)

1201
1202
1204
1205
1206
1207
1207
1207
1207
1207
1207
1207
1207
1207

00
10
00
00
00
10
20
30
40
50
60
91
92
99

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Sementes e frutos oleaginosos, mesmo em pedaços, destinados a sementeira (a)

1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209

11
19
21
23
24
26
30
91
99

00
00
00
10
00
00
00

Sementes, esporos e frutos para sementeira

1501 00 11

Banha e outras gorduras de porco, destinadas a usos industriais, com exclusão do
fabrico de produtos para alimentação humana (a)

1502 00 10

Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina, em bruto ou fundidas,
mesmo prensadas ou extraídas por meio de solventes, destinadas a usos industrais,
excepto fabricação de produtos para alimentação humana (a)

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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Designação das mercadorias

Codigo NC

1503 00 11

Estearina solar e oleo de estearina, destinados a usos industriais (a)

1503 00 30

Óleo de sebo, destinado a usos industriais, com exclusão do fabrico de produtos para
alimentação humana (a)

1505 10

Suarda e substâncias gordas dela derivadas, incluída a lanolina

1507 10 10
1507 90 10

Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modifica

1508 10 10
1508 90 10

Óleo de amendoim e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente

1511 10 10

Óleo de palma e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modifi

dos, destinados a usos técnicos ou industriais, excepto fabricação de produtos para
alimentação humana (a)
modificados, destinados a usos técnicos ou industriais, excepto fabricação de produtos
para alimentação humana (a)

cados, destinados a usos técnicos ou industriais, excepto fabricação de produtos para a
alimentação humana (a)
1515 30 10

Óleo de rícino e respectivas fracções, destinados à produção de ácido amino-undeaca
nóico, para fabricação de fibras sintéticas ou de plásticos (a)

1515 40 00

151590 10
1511 90 91
1512 11 90
1512 19 10
1512 1990
151221 10
1512 29 10
1513 11 10
1513 19 30
1513 21 11

Óleo de tungue e respectivas fracções
Óleo de oleococa, de oiticica, cera de mirica e cera do Japão ; respectivas fracções
Outros óleos destinados a usos técnicos ou industriais, excepto fabricação de produtos
para alimentação humana (a)

15Í3 21 19
1513 2? 30

1514 10 10
1514 90
1515 11
1515 19
1515 21
1515 29
1515 50
1515 50
1515 90
151590
1515 90
1515 90
1516 20
1516 20

10
00

10
10
10
11
91
21
31
40
60
91
99

1518 00 31
1518 00 39

Óleos vegetais fixos, fluidos, simplesmente misturados, destinados a usos técnicos ou

2207 20 00

Álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico

3823 10 00

Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição

4501

Cortiça natural em bruto ou simplesmente preparada ; desperdícios de cortiça ; cortiça
triturada, granulada ou pulverizada

5301 10 00
5301 21 00

Linho em bruto ou trabalhado, mas não fiado

industriais, excepto fabricação de produtos para alimentação humana (a)

5301 29 00
5302

ex Capitulo 6

Cânhamo (Cannabis sativa L), em bruto ou trabalhado, mas não fiado ; estopas e
desperdícios de cânhamo (incluídos os desperdícios de fios e os fiapos)
Plantas vivas e produtos de floricultura ; bolbos, raízes e similares, flores cortadas e
folhagem piara ornamentação, excluindo mudas, plantas e raízes de chicória da subposi
ção 0601 20 10

(a) A admissão nesta subposição esta sujeita a condições a determinar pelas autoridades competentes.
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ANEXO III

Leite e lacticínios sujeitos à tolerância maxima de 370 Bq/kg
Subposições da Nomenclatura Combinada
0401

0403 10 11 a 19
0403 90 51 a 59
0404 10 91
0404 90 1 1 a 33
0402 10 11

0402 10 91 e 99
0402 21 1 1
0402 21 91 e 99

0402 29 15 e 19
0402 29 91 e 99
0402 99
0403 10 11 a 39

0403 90 13 e 19
0403 90 61 a 69
0404

N? L 371 / 19
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REGULAMENTO (CEE) N? 3956/87 DA COMISSÃO
de 29 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,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma
organização comum dos mercados no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3808/87 (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? 1636/87 (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 (*) 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 ,

cada uma destas moedas, verificada durante um

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

sendo estas cotações as verificadas em 28 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 30 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 29 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

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

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

281
357
164
153

de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
19. 12. 1987, p. 12.
24. 6. 1985, p. 1 .
13. 6. 1987, p. 1 .

H TO n? L 185 de 4. 7. 1987, p. 38 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 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)
N? da pauta
aduaneira

Direitos niveladores

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
10.07 B
10.07 C II

Trigo mourisco
Milho painço

10.07 DI
10.07 D II
11.01 A

Triticale
Outros cereais

11.01 B

Farinhas de centeio

11.02 Ala)
1 1 .02 A I b)

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

destinado a sementeira

9,46
50,21
44,06
34,51
91.32

Países terceiros

196,69

258,39 (') 0
1 68,30 0
184,65
145,15

5,48
34,51
34,51

173,82 (2)(3)

29,10
34,51

178,54 (4)
0
63,82 0

27,35
75,79
91,25
28.33

289,47
249,72
413,92
311,42

101,06

111 ,94 0

Sorgo, que não seja o sorgo híbrido
destinado a sementeira

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

0

(') 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 Pacífico ou dos países e territórios ultra
marinos, o direito nivelador à importação na Comunidade é diminuído de 1,81 ECUs por tonelada.

(*) Em relação ao milho painço e ao sorgo originário dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico ou dos países
e territórios ultramarinos, o direito nivelador à importação na Comunidade é diminuído de 50 % .

(*) Em relação ao trigo duro e ao alpista produzidos na Turquia e directamente transportados deste país para a
Comunidade, o direito nivelador é diminuído de 0,60 ECUs por tonelada.

O 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.

0 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? 3957/87 DA COMISSÃO
de 29 de Dezembro de 1987

que fixa os prémios que acrescem aos direitos niveladores a importação em
relação aos cereais, à farinha e ao malte

parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

n? 1676/85,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

— em relação às outras moedas, uma taxa de conversão

Económica Europeia,

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,

período determinado, relativamente às moedas da

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, 24 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma

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

sendo estas cotações as verificadas em 28 de Dezembro de

organização comum dos mercados no sector dos cereais ('),

1987 ;

com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento

Considerando que, em função dos preços CIF e dos

(CEE) n? 3808/87 (2), e, nomeadamente, o n? 6 do seu
artigo 15?,

preços CIF de compra a prazo, de hoje, os prémios que
acrescem aos direitos niveladores devem ser alterados nos

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,

termos dos anexos do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

nomeadamente, o seu artigo 3 ?,

Considerando que os prémios que acrescem aos direitos

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

niveladores em relação aos cerais e ao malte foram fixados

em

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

pelo Regulamento (CEE) n? 1945/87 da Comissão ^ e
pelos regulamentos posteriores que o alteraram ;
Considerando que a fim de permitir o funcionamento
normal do regime dos direitos niveladores, é conveniente
tomar em consideração para o cálculo destes últimos ;

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 30 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 29 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice -Presidente

(')
(2)
(3)
(")
(*)

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

281
357
164
153
185

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
19. 12. 1987, p. 12.
24. 6. 1985, p. 1 .
13 . 6. 1987, p. 1 .
4. 7. 1987, p. 41 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 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

Corrente

1 ? período

2? período

3? período

12

1

2

3

Designação das mercadorias

aduaneira
comum

10.01 BI

Trigo mole e mistura de trigo e centeio (méteil)

0

0

0

0

10.01 B II

Trigo duro

0

0

0

0

10.02

Centeio

0

0

0

0

10.03

Cevada

0

0

0

0

10.04

Aveia

0

0

0

0

10.05 B

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

0

0

0

0

10.07 A

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

0

0

0

0

0

0

0

0

teira

0

0

0

0

10.07 D

Outros cereais

0

0

0

0

11.01 A

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

0

0

0

0

10.07 B

10.07 C II

B. Malte

(Em ECUs/t)
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

N? da pauta
Designação das mercadorias

aduaneira
comum

11.07 A Ia)
1 1 .07 A I b)
1 1 .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? 3958/87 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1987

que fixa os direitos niveladores na importação de bovinos vivos assim como de
carnes de bovinos não congeladas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

c) 25 %, se o preço de mercado for superior a 104 % e
inferior ou igual a 106 % do preço de orientação ;

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

d) 0 %, se o preço de mercado for superior a 106 % do

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

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

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

bovino ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3905/87 (2), e, nomeadamente, o
n? 8 do artigo 12?,

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,
Considerando que um direito nivelador é aplicável por
força do artigo 9? do Regulamento (CEE) n? 805/68 , aos
produtos referidos no n? 1 , alínea a), do artigo 1 ? desse
regulamento ; que no artigo 1 2? se definiu o montante do
direito nivelador aplicável relacionando-o com uma
percentagem do direito niveládor de base ;
Considerando que o direito nivelador de base relativa
mente aos bovinos se determina com base na diferença

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

do direito aduaneiro ; que o preço de oferta franco-fron
teira da Comunidade é estabelecido em função das possi
bilidades de compra mais representativas, no que respeita
à qualidade e à quantidade, verificadas durante um certo

período, relativamente aos bovinos assim como às carnes
frescas ou refrigeradas constantes da alínea a) do anexo do
referido regulamento das subposições 0201 10 10,
0201 10 90, 0201 20 11 e 0201 20 19 da Nomenclatura
Combinada, tendo em consideração, nomeadamente, a

situação da oferta e da procura, dos preços do mercado
mundial das carnes congeladas de uma categoria conven
cional das carnes frescas ou refrigeradas e a experiência
adquirida ;
Considerando que, se se verificar que o preço de bovinos
adultos nos mercados representativos da Comunidade é
superior ao preço de orientação, o direito nivelador aplicá
vel, em relação ao direito nivelador de base, é igual a :

a) 75 % , se o preço de mercado for inferior ou igual a
102 % do preço de orientação ;

b) 50 %, se o preço de mercado for inferior a 102 % e
inferior ou igual a 104 % do preço de orientação ;
(') JO n? L 148 de 28 . 6. 1968, p. 24.
(2) JO n? L 370 de 30. 12. 1987.

preço de orientação,

a) 100 % , se o preço de mercado for superior ou igual a
98 % do preço de orientação ;
b) 105 % , se o preço de mercado for inferior a 98 % e
superior ou igual a 96 % do preço de orientação ;
c) 110 % , se o preço de mercado for inferior a 96 % e
superior ou igual a 90 % do preço de orientação ;
d) 114 % , se o preço de mercado for inferior a 90 % do
preço de orientação ;
Considerando que, por força do n? 4 do artigo 10? do
Regulamento (CEE) n? 805/68, o direito nivelador de base
em relação às carnes constantes das alíneas a), c) e d) do
anexo é igual ao direito nivelador de base determinado
relativamente aos bovinos, ponderado por um coeficiente
forfetário fixado em relação a cada um dos produtos em
causa ; que esses coeficientes são fixados pelo Regula
mento (CEE) n? 586/77 da Comissão, de 18 de Março de
1977, que fixa as modalidades de aplicação dos direitos
niveladores no sector da carne de bovino e altera o Regu
lamento (CEE) n? 950/68 relativo à pauta aduaneira
comum (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 31 14/83 (4) ;
Considerando que os preços orientação dos bovinos
adultos válidos a partir de 6 de Julho de 1987 foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1891 /87 do Conse
lho O ;
Considerando que no Regulamento (CEE) n? 586/77 se
prevê que o direito nivelador de base é calculado de
acordo com o método constante do artigo 3? e com base
no conjunto dos preços de oferta franco-fronteira repre
sentativos da Comunidade, estabelecidos relativamente a

cada uma das categorias e apresentações previstas no
artigo 2? e que resultam nomeadamente dos preços indi
cados nos documentos aduaneiros que acompanham os
produtos importados provenientes de países terceiros ou
de outras informações relativas aos preços praticados na
exportação por esses países terceiros ;
(3) JO n? L 75 de 23. 3. 1977, p. 10.
(4) JO n? L 303 de 5. 11 . 1983, p. 16.
O JO n? L 182 de 3. 7. 1987.
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Considerando, todavia, que não devem ser considerados os

preços de oferta que não correspondam às possibilidades
de compra reais ou que não incidam sobre quantidades
não representativas ; que devem igualmente ser excluídos
os preços de oferta relativamente aos quais a evolução dos
preços em geral ou as informações disponíveis permitem
considerá-los não representativos da tendência real dos
preços dos países de proveniência ;
Considerando que, em relação a uma ou várias das catego
rias de animais vivos ou de apresentações de carnes, um

preço de oferta franco-fronteira não pode ser verificado,
no cálculo deve ser tido em consideração o último preço
disponível ;

Considerando que se o preço de oferta franco-fronteira
difere de menos de 0,60 ECUs por 100 kg de peso, em
vivo, do anteriormente considerado no cálculo do direito
nivelador deve ser considerado este último preço ;

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

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 611 /77 da
Comissão, de 18 de Março de 1977 ('), com a última
redacção que lhe foi dada pelo regulamento (CEE) n?

N ? L 371 /25

dos mercados representativos da Comundiade e o preço
estabelecido a partir dos preços verificados durante um
período a determinar no ou nos mercados representativos
de cada Estado-membro relativamente às diversas catego
rias de bovinos adultos oú de carnes provenientes desses
animais, tendo em consideração a importância de cada
uma dessas categorias e a importância relativa do efectivo
bovino de cada Estado-membro ;

Considerando que os preços dos bovinos adultos verifi
cados no ou nos mercados representativos de cada Esta
do-membro são iguais à média ponderada pelos coefi
cientes de ponderação dos preços que se formaram relati
vamente às qualidades de bovinos adultos ou de carnes
desses animais, durante um período de sete dias, nesse
Estado-membro no mesmo estádio do comércio grossista ;
que o preço de bovinos adultos verificado no ou nos
mercados representativos do Reino Unido e corrigido do
montante do prémio concedido em benèfício dos produ
tores em aplicação do Regulamento (CEE) n? 1347/86 (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 467/87 (4) ; que os mercados representativos, as
categorias, as qualidades dos produtos e os coeficientes de
ponderação estão fixados no Anexo II do Regulamento
(CEE) n? 610/77 da Comissão, de 18 de Março de 1977,
relativo à determinação dos preços de bovinos adultos
verificados nos mercados representativos da Comunidade
e à recolha dos preços de certos bovinos na Comunida
de (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 3003/87 («);

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

do artigo 10? do Regulamento (CEE) n? 805/68 ;

Considerando que, se a média dos preços difere em
menos de 0,60 ECUs por 100 quilogramas, em peso, em
vivo, da anteriormente tida em consideração no cálculo do
direito nivelador, pode ser tida em consideração esta
última ;

Considerando que, se um ou vários países terceiros acima
referidos tomam medidas, nomeadamente, por motivos

sanitários, que afectam as cotações registadas no respectivo
mercado, a Comissão pode levar em consideração as
últimas cotações registadas antes da execução dessas medi
das ;

Considerando que, por força do n? 6 do artigo 12? do
Regulamento (CEE) n? 805/68, o preço de bovinos adultos
(•) JO n? L 77 de 25. 3. 1977, p. 14.
(2) JO n? L 109 de 30. 4. 1977, p. 1 .

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

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

ção fixados no referido anexo ;
O JO n? L 119 de 8 . 5. 1986, p. 40.
(<) JO n? L 48 de 17. 2. 1987, p. 1 .
O JO n? L 77 de 25. 3. 1977, p. 1 .

h JO n? L 285 de 8. 10. 1987, p. 11
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Considerando que, se um ou vários Estados-membros

tomam medidas, nomeadamente por razões veterinárias
ou sanitárias, que afectam a evolução normal das cotações

registadas nos respectivos mercados, a Comissão pode não

levar em consideração as cotações registadas no mercado
ou mercados em causa ou considerar as últimas cotações

mês e aplicáveis a partir da primeira segunda-feira do mes
seguinte ; que, esses direitos niveladores, podem ser alte
rados no intervalo de duas fixações em caso de alteração
do direito nivelador de base, do direito nivelador de base

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

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

Considerando que, na falta de informação, as cotações

registadas nos mercados representativos da Comunidade
são determinadas tendo em consideração, nomeadamente,
as últimas cotações conhecidas ;

Considerando que, enquanto os preços de bovinos adultos
verificados nos mercados representativos da Comunidade,
diferem de menos de 0,24 ECUs por 100 quilogramas de

peso, em vivo, do seu preço anteriormente considerado,
será mantido este último ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2658/87 do
Conselho, de 23 de Julho de 1987, relativo à nomencla
tura pautal e estatística e à pauta aduaneira comum (*),
instaurou, a partir de 1 de Janeiro de 1988, uma nova
nomenclatura combinada, que preenche simultaneamente

as exigências da pauta aduaneira comum e das estatísticas
de comércio externo na Comunidade e que substitui a
nomenclatura actual ;

Considerando que, para permitir o normal funcionamento

do regime dos direitos niveladores, é conveniente utilizar
no seu cálculo :

— para as moedas cuja paridade se mantém dentro de
Considerando que os direitos niveladores devem ser
fixados cumprindo as obrigações decorrentes dos acordos
internacionais concluídos com a Comunidade ; que, além

disso, há motivo para ter em consideração o Regulamento
(CEE) n? 314/83 do Conselho, de 24 de Janeiro de 1983,

um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 %
uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último
parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1676/85 do Conselho Q, com a última redacção

relativo à conclusão do acordo de cooperação entre a
Comunidade Económica Europeia e a República Socia

que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1636/87

lista Federativa da Jugoslávia ('), do Regulamento (CEE)

— relativamente às restantes moedas, uma taxa de

n? 287/82 do Conselho, de 3 de Fevereiro de 1982, que

conversão baseada na média aritmética das taxas de

fixa o regime aplicável nas importações de produtos origi
nários da Jugoslávia, por motivo da Adesão da República
Helénica à Comunidade (2), e do Regulamento (CEE)'
n? 3349/81 do Conselho, que prevê uma diminuição do
direito nivelador aplicável na importação na Comunidade
de certos produtos do sector da carne bovina originários e
provenientes da Jugoslávia (3) ;

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 ;

8 ;

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

e cotações de que a Comissão teve conhecimento, que os

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 486/85 do
Conselho (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo

direitos niveladores relativamente aos bovinos adultos e às

Regulamento (CEE) n? 1821 /87 j5), definiu o regime apli

carnes bovinas não congeladas, devem ser fixados de
acordo com o anexo do presente regulamento,

cável a certos produtos agrícolas e mercadorias que
resultam da transformação de produtos agrícolas originá
rios dos Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico ou
de países e territórios ultramarinos ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que as diferentes apresentações das carnes
de bovinos foram definidas pelo Regulamento (CEE) n?

Artigo 1 ?

586/77 ;

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

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

clatura Combinada ;

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

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 4 de Janeiro
de 1988 .

(')
(2)
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

41 de 14. 2. 1983, p. 1 .
30 de 6. 2. 1982, p. 1 .
339 de 26. 11 . 1981 , p. 1 .
61 de 1 . 3. 1985, p. 4.
172 de 30. 6. 1987, p. 102.

(«) JO n? L 256 de 7. 9. 1987, p. 1 .
f) JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
8 JO n? L 153 de 13. 6. 1987, p. 1 .
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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 23 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Dezembro de 1987, que fixa os direitos niveladores
na importação de bovinos vivos bem como de carnes de bovinos não congeladas (')

(Em ECUs/100 kg)
Código NC

Jugoslávia (2)

Áustria / Suécia /
Suíça

Outros países
terceiros

— Peso em vivo —

30,171

131,237

30,171

131,237

0102 90 33

57,560
57,560
57,560

30,171

131,237

0102 90 35

57,560

30,171

0102 90 37

57,560

30,171

131,237
131,237

0102 90 10
0102 90 31

— Peso líquido —
0201 10 10
0201 10 90
0201 20 11
0201 20 19
0201 20 31

0201 20 39
0201 20 51
0201 20 59
0201 20 90
0201 30

0206 10 95
0210 20 10
0210 20 90
0210 90 41
0210 90 90
1602 50 10

1602 90 61

109,364
109,364
109,364
109,364
87,491
87,491
131,237
131,237

57,325
57,325
57,325
57,325
45,860
45,860
68,790
68,790
85,988
98,358
98,358
85,988
98,358
98,358
98,358
98,358
98,358

.

249,350
249,350
249,350
249,350
199,479
199,479
299,220
299,220
374,025
427,832
427,832
374,025
427,832
427,832
427,832
427,832
427,832

(') De acordo com o Regulamento (CEE) n? 486/85, os direitos niveladores não são aplicados aos produtos originá
rios dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico, ou dos países e territórios ultramarinos e importados nos
departamentos ultramarinos franceses.
(2) O direito nivelador aplica-se apenas aos produtos que obedecem às disposições do Regulamento (CEE)
n? 1725/80 (JO n? L 170, de 3. 7. 1980, p. 4).
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REGULAMENTO (CEE) N? 3959/87 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1987

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

redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n .
31 14/83 (4) ;

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

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

Considerando que, se se verificar que nos mercados repre
sentativos da Comunidade o perço de bovinos adultos é
superior ao preço de orientação, o direito nivelador aplicá
vel, em relação ao direito nivelador de base, é igual a :

a) 75 % , se o preço de mercado for inferior ou igual a
102 % do preço de orientação ;

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

b) 50 % , se o preço de mercado for superior a 102 % e

bovino ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3905/87 (2), e, nomeadamente, o

c) 25 %, se o preço de mercado for superior a 104 % e

n? 8 do artigo 12?,

d) 0 %, se o preço de mércado for superior a 106 % do

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,
Considerando que, por força do artigo 9? do Regulamento

(CEE) n? 805/68, é aplicável um direito nivelador dos
produtos referidos no n! 1 , alínea a), do artigo 1 ? desse
regulamento ; que, no artigo 1 2? se definiu o montante do
direito nivelador aplicável relacionando-o com uma

percentagem do direito nivelador de base ;
Considerando que, relativamente às carnes congeladas

inferior ou igual a 104% do preço de orientação ;
inferior ou igual a 106% do preço de orientação ;
preço de orientação ;

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

a) 100 % , se o preço de mercado for superior ou igual a
98 % do preço de orientação ;

b) 105 %, se o preço de mercado for inferior a 98 % e
superior ou igual a 96 % do preço de orientação ;

constantes da secção b) do anexo, dos subposições
0202 10 00 e 0202 20 10 do referido regulamento, o

c) 110 %, se o preço de mercado for inferior a 96 % e

direito nivelador determina-se com base na diferença exis

d) 114 % , se o preço de mercado for inferior a 90 % do

tente entre :

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

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

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

Considerando ' que o coeficiente acima referido calculado
de acordo com as regras constantes do n? 2, alínea a), do
artigo 11 ? do Regulamento (CEE) n? 805/68, se fixou em
1,69 e que o montante forfetário referido no n? 2, alínea
b), do artigo 1 1 ? do referido regulamento se fixou em 6,65
ECUs por força do Regulamento (CEE) n? 586/77 da
Comissão, de 18 de Março de 1977, que fixa as modali

dades de aplicação dos direitos niveladores no sector da
carne de bovino e altera o Regulamento (CEE) n? 950/68

superior ou igual a 90 % do preço de orientação ;
preço de orientação ;

Considerando que os preços de orientação dos bovinos
adultos válidos a partir de 6 de Julho de 1987 foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1891 /87 do Conse
lho O ;

Considerando que o preço de oferta franco-fronteira da
Comunidade relativamente às carnes congeladas se deter
mina em função do preço do mercado mundial estabele
cido em conformidade com as possibilidades de compra

mais representativas, no que respeita à qualidade e à
quantitdade, verificados durante um certo período anterior
à determinação do direito nivelador de base, tendo em
consideração, nomeadamente, o desenvolvimento previ
sível do mercado de carnes congeladas, os preços mais

representativos no mercado dos países terceiros das carnes
frescas ou refrigeradas de uma categoria concorrencial das
carnes congeladas e a experiência adquirida ;

Considerando que relativamente às carnes congeladas
constantes da secção b) do anexo das subposições
0202 20 50,

0202 20 90,

0202 30 10,

0202 30 50

e

relativo à pauta aduaneira comum (3), com a última

0202 30 90 do Regulamento (CEE) n? 805/68, o direito
nivelador de base é igual ao direito nivelador de base

(') JO n? L 148 de 28 . 6. 1968, p. 24.
(2) JO n? L 370 de 30. 12. 1987.
(3) JO n? L 75 de 23. 3. 1977, p. 10.

(4) JO n? L 303 de 5. 11 . 1983, p. 16.

15) JO n? L 182 de 3. 7. 1987.
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determinado em relação ao produto das subposições
0202 10 00 e 0202 20 10 ponderado pelo coeficiente forfe
tário fixado em relação a cada um dos produtos em causa ;
que esses coeficientes foram fixados no Anexo II do
Regulamento (CEE) n? 586/77 ;
Considerando que relativamente à determinação dos
preços de oferta franco-fronteira, não são tidos em consi
deração os preços de oferta que não correspondam às
possibilidades de compra reais ou que incidem em quan
titades não representativas ; que devem igualmente ser
excluídos os preços de oferta relativamente aos quais a
evolução dos preços em geral ou as informações disponí
veis permitam considerá-las não representativas da
tendência real dos preços do país de provenciência ;
Considerando que, enquanto o preço de oferta franco
fronteira relativo à carne congelada diferir de menos de
uma unidade de conta por 100 quilogramas daquele que
anteriormente se teve em consideração no cálculo do

direito nivelador, será utilizado este último preço ;

tadas em cada um desses mercados ; que, relativamente

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

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

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

correção fixados no referido anexo ;

bovino de cada Estado-membro ;

ção dessas medidas ;

Considerando que os preços dos bovinos adultos, verifi
cados no ou nos mercados representativos de cada Esta
do-membro, são iguais à média, ponderada pelos coefi
cientes de ponderação dos preços que se formaram nesse
Estado-membro relativamente às qualidades de bovinos
adultos ou das carnes desses animais durante um período
de sete dias num mesmo estádio do comércio por grosso ;
que o preço de bovinos adultos verificado no ou nos
mercados representativos do Reino Unido e corrigido do
montante do prémio concerdido em benefício dos produ
tores em aplicação do Regulamento (CEE) n? 1347/86 ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 467/87 (2) ; que os mercados representativos, as
categorias e as qualidades dos produtos e os coeficientes
de ponderação estão fixados no Anexo II do Regulamento
(CEE) n ? 610/77 da Comissão, de 18 de Março de 1977,
relativo à determinação dos preços de bovinos adultos
verificados nos mercados representativos da Comunidade
e recolha dos preços de certos outros bovinos na Comuni
dade (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3003/87 (4) ;

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

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

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

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

Considerando que os direitos niveladores devem ser
fixados cumprindo as obrigações decorrentes dos acordos
internacionais concluídos pela Comunidade ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 486/85 do
Conselho (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1821 /87 (*), definiu o regime apli
cável a certos produtos agrícolas e mercadorias que
resultam da transformação de produtos agrícolas originá
rios dos Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico ou
de países e territórios ultramarinos ;
Considerando que as diferentes apresentações das carnes
congeladas foram definidas pelo Regulamento (CEE)
n ? 586/77 :

(>)
(2)
O
0

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

119 de 8.
48 de 17.
77 de 25.
285 de 8.

5. 1986, p. 40.
2. 1987, p. 1 .
3. 1977, p. 1 .
10. 1987, p. 11
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O JO n? L 61 de 1 . 3. 1985, p. 4.

fó JO n? L 172 de 30. 6. 1987, p. 102.

N ? L 371 /31

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

30 . 12. 87

Considerando que, por força do n? 2 do artigo 33? do

Regulamento (CEE) n? 805/68, a nomenclatura prevista
no presente regulamento consta da Nomenclatura Combi
nada ;

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

parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE) n?
1676/85 do Conselho (2), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1636/87 (3),
— relativamente às restantes moedas, uma taxa de
conversão baseada na média aritmética das taxas de
câmbio de cada uma dessas moedas, em numerário,
verificados em relação às moedas da Comunidade refe
ridas no travessão anterior durante um período deter
minado, e no coeficiente referido ;

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

Considerando que resulta das disposições dos regula

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2658/87 do
Conselho, de 23 de Julho de 1987, relativo à nomencla
tura pautal e estatística e à pauta aduaneira comum (*),

e cotações de que a Comissão teve conhecimento, que os
direitos niveladores relativamente às carnes congeladas

instaurou, a partir de 1 de Janeiro de 1988, uma nova
nomenclatura combinada, que preenche simultaneamente

as exigências de pauta aduaneira comum e das estatísticas

mentos acima mencionados e, nomeadamente, dos dadow

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

de comércio externo na Comunidade e que substitui a
nomenclatura actual ;

Considerando que para permitir o normal funcionamento

do regime dos direitos niveladores é conveniente utilizar
no seu cálculo :

Artigo 1 ?

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

— para as moedas cuja paridade se mantém dentro de

Artigo 2?

um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 % ,
uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

O presente regulamento entra em vigor em 4 de Janeiro

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

de 1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice -Presidente

(') JO n? L 256 de 7. 9. 1987, p. 1 .

(2) JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
(3) JO n? L 153 de 13. 6. 1987, p. 1 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Dezembro de 1987, que fixa os direitos niveladores
na importação de carnes de bovinos congeladas (')
(Em ECUs/100 Kg)

Código NC

Montante

— Peso líquido —
0202 10 00

0202 20 10
0202 20 30

0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
0206 29 91

238,299
238,299
190,639
297,874
357,448
297,874
297,874
409,873
409,873

De acordo com o Regulamento (CEE) n? 486/85 os direitos niveladores nã se aplicam aos produtos originários

dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico, ou dos países e territórios ultramarinos e- importados nos departa
mentos ultramarinos franceses.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3960/87 DA COMISSÃO
de 22 de Dezembro de 1987

que fixa os limites indicativos e as quantidades « objectivo » aplicáveis em 1988

no âmbito do mecanismo complementar aplicável às trocas comerciais no sector
da carne de bovino

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

nidade na sua composição em 31 de Dezembro de 1985,
constam do anexo do presente regulamento.

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

2.

A taxa de progesssão do limite indicativo é fixada

em 17,6 % .

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de

Portugal e, nomeadamente, o seu artigo 83? e o n? 2,
segundo parágrafo, do seu artigo 84?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 569/86 do
Conselho, de 25 de Fevereiro de 19§6, que estabelece as

Artigo 2?

Para aplicação do presente regulamento, 100 quilogramas
de carne com osso correspondem a 77 quilogramas de
carne

sem

osso .

regras gerais de aplicação do mecanismo complementar
aplicável às trocas comerciais (MCT)('), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 2297/86 (2), e, nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 7?,

Considerando que as normas comuns de execução do

Artigo 3 ?

Em derrogação dos n?s 3 e 4 do artigo 6? do Regulamento
(CEE) n? 574/86 :

MCT foram determinadas pelo Regulamento (CEE)
n? 574/86 da Comissão (3), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2159/87 (4) ; que o
limite indicativo e a quantidade « objectivo » aplicáveis em
relação ao período compreendido entre 1 de Janeiro e 31
de Dezembro de 1987, bem como as normas especiais de

— os pedidos de certificados MCT só podem ser apresen
tados durante os dez primeiros dias de cada período de

execução do regime do MCT, foram determinados pelo
Regulamento (CEE) n? 3955/86 da Comissão (5) ;

Artigo 4?

Considerando que é necessário determinar o limite indi
cativo e a sua taxa de progressão, bem como a quantidade
« objectivo » aplicáveis em 1988, e alterar, à luz da expe
riência adquirida, determinadas regras previstas pelo
Regulamento (CEE) n? 3955/86, nomeadamente, as rela
tivas à periodicidade da gestão, ao prazo de eficácia dos

dois meses,

— os certificados MCT serão emitidos no vigésimo

primeiro dia de cada período de dois meses.

O requerente deve ser uma pessoa singular ou colectiva

que, à data da apresentação do pedido, exerça há pelo
menos doze meses uma actividade nas trocas comerciais

de produtos do sector da carne de bovino entre Estados
-membros, ou com países terceiros, e que esteja inscrito
num registo público de um Estado-membro.

certificados e à definição dos operadores ; que, por razões

de clareza, é adequado substituir inteiramente o texto do
referido regulamento e proceder à sua revogação ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão da Carne de Bovino,

Artigo 5 ?

Os certificados MCT são pedidos para produtos incluídos :
— numa das subposições da Nomenclatura Combinada,
— ou num dos grupos de subposições da Nomenclatura
Combinada que constam do anexo.
Artigo 6?

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

1 . Os limites máximos indicativos para o ano' de 1988 ,
bem como as quantidades « objectivo » que podem ser

Para cada uma das quantidades « objectivo » referidas no
anexo, a soma das quantidades nos certificados MCT apre
sentados por um mesmo operador durante um mesmo

período de dois meses não pode exceder 20 % dessa
quantidade.
Artigo 7?

importadas em 1988 em Espanha, provenientes da Comu
(1)
(2)
(3)
(*)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

55 de 1 . 3.
201 de 24.
57 de 1 . 3.
202 de 23.

1986, p. 106.
7. 1986, p. 3.
1986, p. 1 .
7. 1987, p. 30.

(Ó JO n? L 365 de 24. 12. 1986, p. 55.

Durante os primeiros seis meses do ano, a quantidade
máxima em relação à qual podem ser emitidos bimensal
mente os certificados MCT eleva-se a 30 % das quanti

dades « objectivo » referidas no anexo do presente regula
mento .
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Artigo 8?
O certificado MCT, criado no termos do artigo 1 ? e do
artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 569/86 do Conselho,
é eficaz por 90 dias, para todos os produtos referidos no
anexo a partir da data da sua emissão na acepção do n? 4
do artigo 6? do Regulamento (CEE) n ? 574/86 da Comis
são .

30 . 12. 87

—: 4 ECUs por 100 quilogramas, para todos os outros
produtos referidos no anexo.

Artigo 10?
O Regulamento (CEE) n? 3955/86 é revogado.

Artigo 9?
A garantia relativa aos certificados MCT é de :
— 5 ECUs por cabeça, para os animais vivos da espécie
bovina, e

Artigo 11 ?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice -Presidente
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ANEXO

Categoria
1

Designação dos produtos

Código NC

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

0102 90

2

0201 10
0201 20

— Carnes da espécie bovina, frescas ou refrigeradas não desossadas

.3

0201 30

— Carnes da espécie bovina, frescas ou refrigeradas desossadas (em tone
ladas equivalente de peso carcaça)

4

0202 10
0202 20

— Carnes da espécie bovina, congeladas não desossadas

5

0202 30

— Carnes da espécie bovina congeladas desossadas

6

0206
0206
0206
0206

10
10
10
21

91
95
99
00

Limite
indicativo

Quantidade

« objectivo »

36 700

14 850

5 500

2 475

20 047,5

20 047,5

— Miudezas comestíveis da espécie bovina, frescas, refrigeradas ou conge
ladas

0206 22 90
0206 29 91
0206 29 99
7

0210 20 10

— Carnes e miudezas comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou
fumadas não desossadas

8

0210
0210
0210
0210

20
90
90
90

90
41
49
90

— Carnes e miudezas comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fuma
das, farinhas e pós comestíveis de carnes ou miudezas desossadas (em
toneladas equivalente de peso carcaça)
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REGULAMENTO (CEE) N? 3961/87 DA COMISSÃO
de 22 de Dezembro de 1987

que fixa os contingentes de produtos do sector da carne de bovino provenientes
de países terceiros aplicáveis, em 1988 , na importação em Espanha
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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

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

Tendo emconta o Regulamento (CEE) n? 491 /86 do
Conselho, de 25 de Fevereiro de 1986, que determina as
modalidades das restrições quantitativas à importação em
Espanha de certos produtos agrícolas provenientes de
países terceiros ('), e, nomeadamente, o n? 3 do artigo 1 ? e

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

o seu artigo 3?,

1 . Os contingentes dos produtos do sector da carne de
bovino referidos no Anexo III do Regulamento (CEE)
n? 491 /86, provenientes de países terceiros aplicáveis, em
1988, na importação em Espanha, são fixados no anexo do
presente regulamento.

Considerando que o artigo 77? do Acto de Adesão prevê
que a Espanha pode aplicar, até 31 de Dezembro de 1995,
restrições quantitativas à importação em proveniência dos
países terceiros ; que tais restrições dizem respeito aos
produtos submetidos ao mecanismo complementar apli
cável às trocas comerciais no sector da carne de bovino ;

que os contingentes iniciais, em volume, para cada
produto ou grupo de produtos do sector da carne de

Artigo 1 ?

2. O disposto no n? 3 do artigo 1 ?, bem com nos
artigos 2? e 3?, do Regulamento (CEE) n? 1870/86 perma
necem aplicáveis.

bovino, bem como as normas de execução do regime de

restrições quantitativas, aplicáveis neste sector, foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1870/86 da Comis
são (2); que os contingentes em 1987 foram fixados pelo
Regulamento (CEE) n? 218/87 da Comissão (3) ;
Considerando que é necessário fixar os contingentes apli
cáveis em 1988 :

Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

0) JO n? L 54 de 1 . 3. 1986, p. 25.
0 JO n? L 162 de 1 . 8 . 1986, p. 16.
0 JO n? L 24 de 27. 1 . 1987, p. 7.
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ANEXO

Categoria
1

2

Código NC

4

1988

— Animais vivos da espécie bovina, com exclusão dos reprodutores de raça
pura e dos animais para touradas
(em cabeças)

0102 90

— Carnes da espécie bovina, frescas ou refrigeradas não desossadas

0201 10

0201 20
3

Contingente

Designação dos produtos

370

I

— Carnes da espécie bovina, frescas ou refrigeradas desossadas
(em toneladas equivalente de peso carcaça)

0201 30

560

— Carnes da espécie bovina, congeladas não desossadas

0202 10
0202 20

5

— Carnes da espécie bovina congeladas desossadas
(em toneladas equivalente de peso carcaça)

0202 30

6

0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206

10
10
10
21
22
29
29

91
95
99
00
90
91
99

7

0210 20 10

— Miudezas comestíveis da espécie bovina, frescas, refrigeradas ou congeladas

— Carnes e miudezas comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas
não desossadas

8

0210
0210
0210
0210

20
90
90
90

90
41
49
90

1 690

— Carnes e miudezas comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas,
farinhas e pós comestíveis de carnes ou miudezas desossadas
(em toneladas equivalente de peso carcaça)

I
3 320
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REGULAMENTO (CEE) N? 3962/87 DA COMISSÃO
de 22 de Dezembro de 1987

(ue altera o Regulamento (CEE) n? 1146/86 que adopta medidas de protecção à
importação de batatas-doces
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Considerando que é conveniente adaptar a denominação
pautal dos produtos em causa para ter em conta a introdu
ção, em 1 de Janeiro de 1988 , da nova nomenclatura
pautal,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a

organização comumv de mercado no sector dos cereais ('),

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3808/87 (2), e, nomeadamente, o n? 2 do seu
artigo 20?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2748/75 do
Conselho (3) definiu as condições de aplicação das
medidas de protecção no sector dos cereais ;
Considerando que a Comissão, pelo Regulamento (CEE)
n? 1146/86, de 18 de Abril de 1986 (4), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 2335/87 (*), suspendeu, a título de medidas de protec
ção, a emissão de certificados de importação para as bata
tas-doces destinadas à alimentação dos animais ; que esta
suspensão foi tornada mais flexível pelo Regulamento
(CEE) n? 474/87 da Comissão (6), a fim de não inter
romper de modo duradoiro as correntes tradicionais das
trocas comerciais e de, assim, manter a importação anual
de 600 000 toneladas de batatas-doces originárias da
República Popular da China e de 5 000 toneladas com
indicação de outras origens ; que estas quantidades se
encontram actualmente esgotadas ;
Considerando que, enquanto não é adoptado pelo
Conselho o regime aplicável à importação de batatas
-doces e de fécula de mandioca, destinadas a determinadas

utilizações, o qual porá em execução, nomeadamente, os
os acordos recentemente realizados no âmbito do Acordo

Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT), a fim
de não interromper de novo, inoportunamente, as
correntes tradicionais de trocas comerciais com os países
exportadores, é conveniente permitir as importações de
batatas-doces destinadas à alimentação animal dentro do

limite das quantidades fixadas anteriormente, em 1987, e
em conformidade com as regras adoptadas até ao
presente ; que estas regras são, quer complementares, quer
derrogatórias ao disposto no Regulamento (CEE)
n? 3183/80 da Comissão, de 3 de Dezembro de 1980, que
estabelece regras comuns de aplicação do regime de certi
ficados de importação, de exportação e de fixação anteci
pada para os produtos agrícolas f), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2082/87 (8) ;

Artigo 1 ?
O Regulamento (CEE) n? 1146/86 é alterado do seguinte
modo :

1 . O artigo 1 ? passa a ter a seguinte redacção :

« Artigo 1 ?

1.

É suspensa a emissão de certificados de importa

ção, referida no artigo 12? do Regulamento (CEE)
n? 2727/75, para a batata-doce da subposição
0714 20 00 da Nomenclatura Combinada.

2. Todavia, a partir da entrada em vigor do presente
regulamento, são emitidos certificados de importação
para os produtos referidos no n? 1 :
a) Dentro do limite de 600 000 toneladas para os
pedidos que indiquem a origem : República Popular
da China ;

b) Dentro do limite de 5 000 toneladas para os
pedidos que indiquem uma origem diferente da
referida na alínea a).
Em derrogação ao artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 593/86 ('), os pedidos de certificados são entregues
em qualquer Estado-membro e os certificados emitidos
são válidos nos doze Estados-membros.

O disposto no n? 1 , terceiro travessão, do artigo 5? e
n?s 4 e 5 do artigo 8 ?, do Regulamento (CEE)
n? 3183/80 da Comissão (2), não é aplicável.
O pedido de certificado e o certificado incluem, na
casa 14, a indicação do país de origem. O certificado
obriga a importar do país assim indicado.

Para a importação de produtos originários da República
Popular da China, o pedido de certificado só é aceite se
for acompanhado do original de um documento de
exportação emitido pelo Governo da República
Popular da China, ou sob a sua responsabilidade,
elaborado em conformidade com o anexo. Este docu

(')
O
O
(4)
O
(«)
O
(8)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n°.
n?
n?
n?

L
L
L
L
L
L
L
L

281 de 1 . 11 . 1975, . 1 .
357 de 19. 12. 1987, p. 12.
281 de 1 . 11 . 1975, p. 85.
103 de 19. 4. 1986, p. 58 .
210 de 1 . 8 . 1987, p. 65.
48 de 17. 2. 1987, p. 15.
338 de 13. 12. 1980, p. 1 .
195 de 16. 7. 1987, p. 11 .

mento de exportação é de cor azul.
3. Em derrogação ao artigo 12? do Regulamento
(CEE) n? 2042/75 da Comissão (3), o montante da
garantia relativa aos certificados de importação, para os
pedidos referidos no n? 2, alínea b), é fixado em 20
ECUs por tonelada.
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4. Em aplicação do n? 2, as autoridades compe
tentes transmitirão por telex todos os dias, à Comissão,
as seguintes indicações dos pedidos de certificado :
—
—
—
—

o nome do requerente,
as quantidades pedidas,
a origem dos produtos,
o número do documento de exportação bem como

o nome do barco, para uma importação originária
da República Popular da China.
Os certificados de importação serão emitidos no quinto
dia útil seguinte ao dia da apresentação do pedido,
desde que não tenham sido tomadas medidas especiais
durante esse prazo. Se as quantidades pedidas não esti
verem disponíveis, os certificados serão emitidos para
as quantidades indicadas por telex pela Comissão.
(') JO n? L 58 de 1 . 3. 1986, p. 6.
(a) JO n? L 338 de 13 . 12. 1980, p. 1 .
(3) JO n? L 213 de 11 . 8 . 1975, p. 5.»
O n? 1 do artigo 1?A passa a ter a seguinte redac

2.
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ção :

« 1 . O disposto no artigo 1 ? não é aplicável em rela
ção às batatas-doces da subposição 0714 20 00 da

Nomenclatura Combinada, de um tipo normalmente
destinado ao consumo humano directo e para as quais
se verifique, aquando do cumprimento das formali
dades aduaneiras de introdução no consumo :

— que são acondicionadas em lotes iguais ou infe
riores a 20 quilogramas,
— e que o seu preço franco-fronteira é pelo menos
igual a 85 ECUs por quintal. »

Artigo 2?
Fica revogado o Regulamento (CEE) n? 474/87.

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

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão

Frans ANDÉIESSEN

Vice-Presidente
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REGULAMENTO (CEE) N? 3963/87 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1987

que prorroga a vigilância comunitária das importações de determinados
produtos originários do Japão

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

regime de vigilância previsto para os produtos referidos no
seu anexo,

Económica Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 288/82 do

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Conselho, de 5 de Fevereiro de 1982, relativo ao regime

comum aplicável às importações ('), alterado pelo Regula
mento (CEE) n? 1243/86 (2), e, nomeadamente, o n°. 1 do

Artigo IP

seu artigo 10 ?,

No artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 653/83, a data de

Após consultas no âmbito do comité instituído pelo refe

« 31 de Dezembro de 1983 » é substituída pela de « 31 de

rido regulamento,

Dezembro de 1988 ».

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 653/83 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo

Artigo 2?

Regulamento (CEE) n? 4088/86 (4), sujeitou até 31 de

A lista dos códigos Nimexe anexa ao regulamento (CEE)
n? 653/83 é alterada de acordo com o quadro que consta

Dezembro de 1987 a uma vigilância comunitária a poste

riori as importações de determinados produtos originários

em

anexo .

do Japão ;

Considerando que é necessário manter em 1988 a vigi
lância a posteriori das importações dos produtos a seguir
referidos, originários do Japão ;

Considerando que as razões que motivaram o Regula
mento (CEE) n? 653/83 permanecem válidas no essencial
e que, consequentemente, é conveniente prorrogar o

Artigo 3°

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

É aplicável a partir de 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 23 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão

Willy DE CLERCQ
Membro da Comissão

(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

35 de 9 . 2. 1982, p. 1 .
113 de 30. 4. 1986, p. 1 .
77 de 23. 3 . 1983, p. 8 .
371 de 31 . 12. 1986, p. 60.
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BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO
Código Nimexe ( 1985)
NIMEXE-nummer ( 1985)
NIMEXE-Kennziffern (1985)

Κώδικας NIMEXE ( 1985 )
(Nimexe) Code ( 1985)
Code Nimexe ( 1985)
Codice Nimexe ( 1985)
NIMEXE-code ( 1985)
Código Nimexe ( 1985)

Código Nimexe (1985)

Código NC

BIJLAGE

Cdigo NC

KN-kode
KN-Code

NIMEXE-nummer ( 1985)
NIMEXE-Kennziffern (1985)

KN-kode
KN-Code

Κωδικός ΣΟ

Κώδικας NIMEXE ( 1985)
(Nimexe) Code 1985)

Κωδικός ΣΟ

CN code
Code NC
Codice NC
GN-code

Code Nimexe ( 1985)
Codice Nimexe ( 1985)
NIMEXE-code (1985)
Código Nimexe ( 1985)

Código NC

CN code
Code NC
Codice NC
GN-code

Código NC

84.45-12

8458 11 10

85.14-40

84.45-14

ex 8458 11 91
ex 8458 91 10
ex 8458 91 90

8518 21 90
8518 22 90
8518 29 90

85.14-60

84.45-16

ex 8458 1 1 99
ex 8458 91 10
ex 8458 91 90

8518 40 91
8518 50 90
8518 40 99

85.15-45

8528 10 60

84.45-36

ex
ex
ex
ex

84.45-37

8457
8457
8459
8459

20
30
10
31

00
00
00
00

8528 20 10
85.15-46

ex 8528 10 71
ex 8528 10 73
ex 8528 10 79

85.15-47

ex 8528 10 50
ex 8528 10 71

85.15-48

ex 8528 10 50
ex 8528 10 73

85.15-51

8528 10 40
ex 8528 10 50
ex 8528 10 79

85.21-10

8540 11 10

85.21-11

8540 1 1 30

85.21-12

8540 11 90

87.07-21
87.07-24

. ex 8427 10 10
ex 8427 20 19

87.07-25

ex 8427 10 90

• 87.07-27

ex 8427 20 90

87.09-59

8711 20 91
871 1 20 99

92.11-20

8519 99 10

92.11-91

8521
8521
8521
8528
8521
8528

92.11-99

8521 90 00
8528 10 30

ex 8457 20 00

ex 8457 30 00
ex 8459 10 00
ex 8459 40 10
84.45-48

84.45-51

84.45-64

84.45-94

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

8457
8457
8457
8459
8459
8459
8459
8459

10
20
30
10
51
61
61
61

00
00
00
00
00
10
91
99

ex
ex
ex
ex
ex
ex

8457
8457
8457
8459
8459
8459

10
20
30
10
21
21

00
00
00
00
91
99

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

8457
8457
8459
8459
8459
8459
8459
8459
8459
8459
8459
8459

10 00
30 00
21 10
21 91
21 99
31 00
40 10
51 00
61 10
61 91
61 99
70 00

ex 8457 20 00
ex 8457 30 00
8461 90 00

10
10
10
10
10
10

31
10
39
11
90
19
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REGULAMENTO (CEE) N? 3964/87 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1987

que fixa as restituições à exportação no sector da carne de bovino
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

bovino levou a que se fixasse j a restituição do seguinte

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

modo ;

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

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

bovino ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3905/87 (2), e, nomeadamente, o
n? 5, primeiro parágrafo, do seu artigo 18 ?,
Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

Considerando que, por força do artigo 18 ? do Regula
mento (CEE) n? 805/68, a diferença entre os preços dos
produtos previstos no artigo 1 ? do referido regulamento,
no mercado mundial e na Comunidade, pode ser coberta
por uma restituição à exportação ;
Considerando
Conselho, de
redacção que
n ? 427/77 (4),

que, no Regulamento (CEE) n? 885/68 do
28 de Junho de 1968 (3), com a última
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
se definiram as regras gerais relativas à

Considerando que a situação actual do mercado na Comu
nidade e as possibilidades de escoamento, nomeadamente,
em certos países terceiros, levou a que se concedam resti

tuições à exportação de bovinos adultos machos com peso,
em vivo, igual ou superior a 300 quilogramas e dos outros
bovinos com peso, em vivo, igual ou superior a 250 quilo
gramas ; que a experiência adquirida durante os últimos
anos demonstra que é oportuno garantir para os animais
vivos da espécie bovina, reprodutores de raça pura, de
peso igual ou superior a 250 quilogramas relativamente às
fêmeas e a 300 quilogramas em relação aos machos, um
tratamento idêntico àquele de que beneficiam os outros
bovinos, submetendo-os simultaneamente a certas forma

lidades administrativas especiais ;
Considerando que é conveniente conceder restituições à
exportação, para certos destinos, de determinadas carnes

frescas ou refrigeradas constantes do anexo, na subposição
0201 A da Nomenclatura Combinada, de determinadas

fixar o seu montante ;

carnes congeladas constantes do anexo na posição 0202,
de determinadas miudezas constantes no anexo na posição
0206, e determinados outros preparados e conservas de
carnes ou miudezas constantes do anexo, nas subposições

Considerando que as condições de concessão de restitui
ções especiais à exportação relativamente a certas carnes

Considerando que, tendo em conta as características

concessão dás restituições à exportação e os critérios para

de bovinos e a certas conservas foram determinadas pelo

1602 50 10 e 1602 90 61 ;

muito diversas dos produtos constantes das subposições

Regulamento (CEE) n? 32/82 0, com a última redacção

0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizadas em matéria de

que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3169/87 (6), e
pelos Regulamentos (CEE) n? 1964/82 Q, (CEE)
n? 74/84 (8), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 3169/87

relativamente aos pedaços em que o peso dos ossos não

e (CEE) n? 2388/84 (9), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 3425/86 (10);

Considerando que os Regulamentos (CEE) n? 2908/85 (u),
(CEE) n? 142/86 (12) e (CEE) n? 1055/87 (13), alterados
pelos Regulamentos (CEE) n? 1416/87 (H), e (CEE) n?
3815/87 (1S), definiram as condições relativas à exportação
de certa carne de bovino desossada armazenada por certos
organismos de intervenção e destinada à exportação ;

Considerando que a aplicação dessas regras e critérios à
situação previsível dos mercados no sector da carne de
(')
O
0
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

148 de 28. 6. 1968, p. 24.
370 de 30. 12. 1987.
156 de 4. 7. 1968, p. 2.
61 de 5. 3. 1977, p. 16.
4 de 8. 1 . 1982, p. 11 .

(Ó JO n? L 301 de 24. 10. 1987, p. 21 .
f) JO n? L 212 de 21 . 7. 1982, p. 48 .
(8) JO n? L 10 de 13. 1 . 1984, p. 32.
O JO n? L 221 de 18 . 8 . 1984, p. 28 .
(10) JO n? L 316 de 11 . 11 . 1986, p. 9.
(") JO n? L 279 de 19. 10. 1985, p. 18.
H JO n? L 19 de 25. 1 . 1986, p. 8 .
H JO n? L 103 de 15. 4. 1987, p. 10.
(M) JO n? L 135 de 23. 5. 1987, p. 18.
H JO n? L 357 de 19. 12. 1987, p. 24.

restituições, há motivo para conceder a restituição apenas
represente mais de um terço ;

Considerando que é igualmente conveniente conceder

restituições para os pedaços desossados, frescos ou conge
lados, mesmo não embalados individualmente, bem como

para a carne picada e precisar a redacção das subposições
pautais para os pedaços desossados frescos,
Considerando que existem, relativamente às carnes da

espécie bovina desossadas, salgadas e secas, correntes
comerciais tradicionais com destino à Suíça ; que, na
medida necessária para manter esse comércio, é conve
niente fixar a restituição num montante que cubra a
margem entre os preços no mercado suíço e os preços na
exportação dos Estados-membros ; que há possibilidades
de exportar esta carne e carne salgada, seca e fumada para

certos países terceiros de África, do Próximo Oriente e do

Médio Oriente ; que é necessário tomar em consideração
esta situação e fixar uma restituição em consequência ;

Considerando que, em relação a certas outras apresenta
ções e conservas de carne ou miudezas constantes do

anexo, nas subposições 1 602 50 90 e 1 602 90 69, a partici
pação da Comunidade no comércio internacional pode ser
mantida concedendo uma restituição de um montante

definido tendo em conta a concedida às exportações até
ao presente ;
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câmbio de cada uma dessas moedas, em numerário,

Considerando que, relativamente aos outros produtos do
sector da carne de bovino, a participação da Comunidade
no comércio mundial torna inoportuna a fixação de uma

verificadas em relação às moedas da Comunidade refe
ridas no travessão anterior durante um período deter

restituição ;

minado e no coeficiente referido ;

Considerando que, na sequência da instauração da
Nomenclatura Combinada pelo Regulamento (CEE) n?
2658/87 do Conselho ('), a nomenclatura aplicável a partir
de 1 de Janeiro de 1988 às restituições à exportação dos
produtos agrícolas foi estabelecida pelo Regulamento
(CEE) n? 3846/87 (2) ;

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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

Artigo 1 ?

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

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último
parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1676/85 do Conselho (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1636/87

A lista dos produtos relativamente à exportação dos quais
é concedida a restituição prevista no artigo 18 ? do Regula
mento (CEE) n? 805/68 e os montantes dessa restituição
constam do anexo .

Artigo 2?

0'
— relativamente às restantes moedas, uma taxa de
conversão baseada na média aritmética das taxas de

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 23 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 256 de 7. 9. 1987, p. 1 .
(2) JO n? L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 .
f) JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Dezembro de 1987, que fixa as restituições à
exportação no sector da carne de bovino
(Em ECU/100 kg)
Código do produto

Destino

Montante

das restituições (®)

das restituições (®)
— Peso em vivo —

0102 10 00 190

01

80,00

0102 10 00 390

01

80,00

0102 90 31 900

02

06

68,50
68,50
55,50
55,50
25,50

02

68,50

03

68,50

04

55,50

05

55,50

06

25,50

03
04

05

0102 90 33 900

0102 90 35 900

0102 90 37 900

02

72,00

03

72,00

04

58,50

05

58,50

06

27,50

02

72,00

03

05

72,00
58,50
58,50

06

27,50

04

— Peso líquido —
0201 10 10 100

0201 10 10 900

0201 10 90 1 1 0 C)

0201 10 90 190

02

79,50

03

73,50

04

65,00

05

65,00

06

32,50

02

107,50

03

101,50

04

88,00

05

88,00

06

44,00

02

94,50

03

88,50

04

71,50

05

71,50

06

36,00

02

79,50
73,50
65,00

03
04

05

65,00

06

32,50
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(Em ECU/100 kg)
Código do produto

Destino

Montante

das restituições (8)

das restituições (')

— Peso líquido —

0201 10 90 910 0

0201 10 90 990

0201 20 11 000

0201 20 19 100 (')

0201 20 19 900

0201 20 31 000

0201 20 39 100 (')

0201 20 39 900

0201 20 51 100

02

128,50

03

122,50

04

97,00

05

97,00

06

48,50

02

107,50

03

101,50

04

88,00

05

88,00

06

44,00

02

107,50

03

101,50

04

88,00

05

88,00

06

44,00

02

128,50

03

122,50

04

97,00

05

97,00

06

48,50

02

107,50

03

101,50

04

88,00

05

88,00

06

44,00

02

79,50

03

-, 73,50

04

65,00

05

65,00

06

32,50

02

94,50

03

88,50

04

71,50

05

71,50

06

36,00

02

-

79,50

03

73,50

04

65,00

05

65,00

06

32,50

02

135,50

03

129,00

04

110,50

05

110,50

06

56,00
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(Em ECU/100 kg)
Código do produto

Destino

Montante

das restituições (8)

das restituições (')

— Peso líquido —
0201 20 51 900

0201 20 59 1 10 (')

0201 20 59 190

0201 20 59 910 (')

0201 20 59 990

0201 20 90 100 0

0201 20 90 300 (2)

0201 20 90 500 (2)

02

79,50

03

73,50

04

65,00

05 .

65,00

06

32,50

02

162,00

03

156,00

04

123,00

05

123,00

06

61,00

02

135,50

03

129,00

04

110,50

05

110,50

06

56,00

02

94,50

03

88,50

04

71,50

05

71,50

06

36,00

02

79,50

03

73,50

04

65,00

05

65,00

06

32,50

02

128,50

03

122,50

04

97,00

05

97,00

06

48,50

02

94,50

03

88,50

04

71,50

05

71,50

06

36,00

02

162,00

03

156,00

04

123,00

05

123,00

06

61,00
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(Em ECU/100 kg)
Código do produto

Destino

Montante

das restituições (8)

das restituições (®)

— Peso líquido —
02

79,50

03

73,50

04

65,00

05

65,00 *

06

32,50

0201 30 00 050 0

07

90,00

0201 30 00 100 (3)

02

231,50

03

223,00

04

175,50

05

175,50

06

88,00

08

223,00

02

153,50

03

144,50

04

125,00

05

125,00

06

62,50

08

144,50

09

90,00

02

109,50

03

102,50

04

84,00

05

84,00

0201 20 90 700

0201 30 00 130

0201 30 00 190 0

0201 10 00 100

0201 10 00 900

0201 20 10 000

06

42,00

08

102,50

09

90,00

02

72,50

03

66,50

04

66,50

05

66,50

06

32,00

02

95,50

03

89,50

04

89,50

05

89,50

06

43,00

02

95,50

03

89,50

04

89,50

05

89,50

06

43,00
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(Em ECU/100 kg)
Código do produto

Destino

Montante

das restituições (8)

das restituições (9)

— Peso líquido —
02

72,50

03

66,50

04

66,50

05

66,50

06

32,00

02

118,50 ■

03

112,50

04

112,50

05

112,50

06

53,50

02

72,50

03

66,50

04

66,50

05

66,50

06

32,00

02

72,50

03

66,50

04

66,50

05

66,50

06

32,00

0202 30 90 100 0

07

90,00

0202 30 90 300

02

171,50

03

163,00

04

163,00

05

163,00

06

77,50

08

163,00

02

109,50

03

102,50

04

84,00

05

84,00

0202 20 30 000

0202 20 50 100

0202 20 50 900

0202 20 90 100

0202 30 90 500 0

06

42,00

08

102,50

09

90,00

0202 30 90 900

09

90,00

0206 10 95 000

02

109,50

03

102,50

04

84,00

05

84,00

06

42,00

08

102,50
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(Em ECU/100 kg)
Código do produto

Destino

Montante

das restituições (8)

das restituições (')

— Peso líquido —
0206 29 91 000

0210 20 90 100

0210 20 90 300

0210 20 90 500 (4)

1602 50 10 110

1602 50 10 130

1602 50 10 150

1602 50 10 170

02

109,50

03

102,50

04

84,00

05

84,00

06

42,00

08

102,50

10

102,50

11

60,50

02

102,50

03

102,50

02

102,50

03

102,50

02

115,50

03

108,00

04

108,00

05

108,00

06

108,00

02

102,50

03

96,00

04

96,00

05

96,00

06

96,00

02

77,00

03

77,00

04

77,00

05

77,00

06

77,00

02

51,00

03

51,00

04

51,00

05

51,00

06

51,00

1602 50 90 110

01

1602 50 90 190

01

1602 50 90 310

01

1602 50 90 390

01

65,00

1602 50 90 510

01

77,00 i6)

1602 50 90 590

01

48,50

1602 50 90 700

01

32,50

1602 50 90 800

01

16,00

116,00 (6)
73,00

1 03,00 (*)
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(Em ECU/100 kg)
Código do produto

Destino

Montante

das restituições (8)

das restituições (')

— Peso liquido —
02

51,00

03

51,00

04

06

51,00
51,00
51,00

1602 90 69 100

01

32,50

1602 90 69 500

01

16,00

1602 90 61 110

05

(') A admissão nesta subposição está dependente da apresentação do certificado que consta do anexo do Regula
mento (CEE) n? 32/82 da Comissão (JO n? L 4 de 8. 1 . 1982, p. 11 ).

(2) A admissão nesta subposição está dependente do respeito pelas condições previstas no Regulamento (CEE) n?
74/84 da Comissão (JO n? L 10 de 13. 1 . 1984, p. 32).

(3) A admissão nesta subposição está dependente do respeito pelas condições previstas no Regulamento (CEE) n?
1964/82 da Comissão (JO n? L 212 de 21 . 7. 1982, p. 48).

(4) A restitução para a carne de bovino em salmoura é concedida sobre o peso líquido da carne, dedução feita do
peso da salmoura.

(5) JO n? L 336 de 29. 12. 1979, p. 44.

O JO n? L 221 de 18 . 8. 1984, p. 28.

Ç) O teor de carne de bovino magra com exclusão da gordura e determinado de acordo com o processo de análise
que consta do anexo do Regulamento (CEE) n? 2429/86 da Comissão (JO n? L 210 de 1. 8. 1986, p. 39).
(8) Os destinos são identificados do seguinte modo :
01 países terceiros,

02 países terceiros da África do Norte, do Próximo Oriente e do Médio Oriente,

03 países terceiros da África Ocidental, Central, Oriental e Austral, com exclusão do Botswana, do Quénia, de
Madagáscar, de Suazilândia e do Zimbabwe,

04 Paquistão, Sri Lanka, Birmânia, Tailândia, Vietname, Indonésia, Filipinas, China, Coreia do Norte e Hong
Kong,

05 Países terceiros europeus, as ilhas Canárias, Ceuta, Melilha e Gronelândia, com exclusão da Áustria, Suécia e
Suíça,

06 Áustria, Suécia e Suíça,

07 Estados Unidos da América, de acordo com o Regulamento (CEE) n? 2973/79 (JO n? L 336 de 29. 12. 1979,
p. 44),
08 Polinésia francesa e Nova Caledónia,

09 Canadá,

10 Países terceiros da África do Norte, Ocidental, Central, Oriental e Austral, com exclusão do Botswana, do
Quénia, de Madagáscar, da Suazilândia e do Zimbabwe,
01 Suiça.

O Por força do artigo 7°. do Regulamento (CEE) n? 885/68, não será concedida nenhuma restituição na exportação
do produtos importados de países terceiros e reexportados para países terceiros.
NB : Os países são definidos pelo Regulamento (CEE) n? 3639/86 (JO

ti? L 336 de 29 .

11 . 1986, p. 46).

N? L 371 /51

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

30. 12. 87

REGULAMENTO (CEE) N? 3965/87 DA COMISSÃO
de 22 de Dezembro de 1987

que fixa os preços de eclusa e os direitos niveladores no sector da carne de suíno
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? 2759/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a
organização comum de mercado no sector da carne de
suíno ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3906/87 (2), e, nomeadamente, o
seu artigo 8 ? e o n? 1 do seu artigo 12?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 616/86 da
Comissão, de 28 de Fevereiro de 1986, relativo à aplicação
dos direitos niveladores à importação dos produtos do
sector da carne de suíno proveniente de Portugal (*)
suspendeu a aplicação dos direitos niveladores às importa
ções dos produtos do sector da carne de suíno prove
nientes de Portugal devido à diferença mínima de preço
praticada na Comunidade por um lado e em Portugal por
outro lado ; que esta situação continua a manifestar-se ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão da Carne de Suíno,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que os preços de eclusa e os direitos nivela
dores em relação aos produtos referidos no n? 1 do artigo
1 ? do Regulamento (CEE) n? 2 759/75 devem ser fixados
previamente para cada trimestre de acordo com os
métodos de cálculo indicados no Regulamento (CEE) n?
2083/87 da Comissão, de 15 de Julho de 1987, que fixa os
direitos niveladores e os preços de eclusa no sector da
carne de suíno (3) ;
Considerando que, enquanto não era alterado o Regula
mento (CEE) n? 2759/75, a Comissão limitou, excepcio
nalmente, através do Regulamento (CEE) n? 3225/87 (4), a
fixação dos preços de eclusa e dos direitos niveladores, no
sector da carne de suíno, a um período que termina em
31 de Dezembro de 1987 ; que, após a adopção, pelo
Conselho, do Regulamento (CEE) n? 3906/87, consecutivo
à instauração da Nomenclatura Combinada, os montantes

relativos ao mês de Janeiro de 1988 podem ser fixados
com base nos elementos de cálculo que serviram para a
fixação dos preços e dos direitos niveladores pelo Regula
mento (CEE) n? 3225/87 e tendo em conta os coeficientes
para o cáculo dos direitos niveladores relativos aos
produtos derivados tal como decorrem do Regulamento
(CEE) n? 3944/87(0 ;
Considerando que, em relação aos produtos do sector da
carne de bovino relativamente aos quais a taxa do direito

Artigo 1 ?

1 . Relativamente ao período compreendido entre 1 e
31 de Janeiro de 1988 os preços de eclusa previstos no
artigo 12? do Regulamento (CEE) n? 2759/75 em relação
aos produtos referidos no artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 2766/75, bem como os direitos niveladores previstos
no artigo 8 ? do Regulamento (CEE) n? 2759/75 em rela
ção aos produtos referidos no n? 1 do artigo 1 ? desse
regulamento, são fixados ao nível dos montantes indi
cados no anexo .

2.

Todavia, em relação aos produtos das subposições

0206 30 21 ,
1501 00 11 ,

0206 30 31 ,
0206 41 91 ,
0206 49 91 ,
1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 e

1602 90 10 da Nomenclatura Combinada relativamente

aos quais a taxa de direito tenha sido consolidada no
âmbito do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e

Comércio (GATT), os direitos niveladores são limitados ao
montante resultante dessa consolidação.

3. Para as importações dos produtos referidos no n? 1
provenientes de Portugal, e que aí se encontrassem em
livre circulação, a aplicação dos direitos niveladores refe

ridos nos n°s 1 e 2 fica suspensa.

foi consolidada no âmbito do Acordo Geral sobre Pautas

Aduaneiras e Comércio (GATT), os direitos niveladores
são limitados aos montantes que resultam dessa consoli

Artigo 2?

dação ;
(')
(2)
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

282
370
195
307
373

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
30. 12. 1987.
16. 7. 1987, p. 15.
29. 10. 1987, p. 27.
31 . 12. 1987.

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

fl JO n? L 58 de 1 . 3. 1986, p. 45.
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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 22 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice -Presidente
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 22 de Dezembro de 1987, que fixa os preços-comporta e
os direitos niveladores no sector da carne de suíno

Código NC

Preço-comporta

ECUs/ 100 kg

Montante
dos direitos
niveladores

Taxa do direito
convencional
consolidado

ECUs/ 100 kg

no GATT (%)

0103 91 10

65,30

61,78

0103 92 11

55,54

0103 92 19

65,30

52,54
61,78

0203 11 10

84,92

80,34

0203 12 11

123,13

0203 12 19

95,11

0203 21 10

84,92

116,49
89,98
89,98
130,15
69,90
130,15
130,15
80.34

0203 22 1 1

123,13

116,49

0203 22 19

95,11

89,98

0203 29 1 1

95,11

89,98

0203 29 13

137,57

130,15

0203 19 11

95,11

0203 19 13

137,57

0203 19 15

73,88

0203 19 55

137,57

0203 19 59

137,57

0203 29 15

73,88

69,90

0203 29 55

137,57

130,15

0203 29 59

137,57

130,15

0206 30 21

102,75

97,21

7

0206 30 31

74,73

70,70

4

0206 41 91

102,75

97,21

7

0206 49 91

74,73

70,70

4

0209 00 1 1

33,97

32,14

0209 00 19

37,36

35.35

0209 00 30

20,38
123,13

116,49

0210 1111

19,28

0210 11 19

95,11

0210 11 31

239,47

89,98
226,56

0210 11 39

188,52

178,36

0210 12 11

73,88

69,90

0210 12 19

123,13

116,49

0210 19 10

108,70

102,84

0210 19 20

118,89

112,48

0210 19 30

95,11

89,98

0210 19 40

137,57

130,15

0210 19 51

137,57

130,15

0210 19 59

137,57

130,15

0210 19 60

188,52

178,36

0210 19 70

236,93

224,15

0210 19 81

239,47

0210 19 89

239,47

226,56
226,56

0210 90 31
0210 90 39

102,75
74,73

97,21
70.70

1501 00 11

27,17

25.71

1501 00 19

27,17

25,71

1601 00 10

118,89

128,98

1601 00 91

199,56

218,92

3

24

30 . 12. 87

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 371 /54

Código NC

Preço-comporta
ECUs/ 100 kg

1601 00 99

135,87

1602 10 00

95,11

1602 20 90

110,40

1602 41 10

208,05

*

Montante
dos direitos
niveladores

Taxa do direito
convencional
consolidado

ECUs/ 100 kg

no GATT (%)

145,06
110,77
155,45
224,05

1602 42 10

174,09

184,74

1602 49 11

208,05

224,05

1602 49 13

174,09

184,74

1602 49 15

174,09

184,74

1602 49 19

114,64

1602 49 30

95,11

122,59
110,77

1602 49 50

56,90

78,23

1602 90 10

110,40

155,45

1602 90 51

114,64

1902 20 30

56,90

122,59
78,23

\

26
25

26
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REGULAMENTO (CEE) N° 3966/87 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1987

que prorroga a vigilância comunitária das importações de magnetoscópios
originários da Coreia do Sul
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

essencial ; que, por conseguinte, convém prorrogar o

regime de vigilância em relação a estes produtos,

Económica Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 288/82 do

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Conselho, de 5 de Fevereiro de 1982, relativo ao regime

comum aplicável às importações ('), alterado pelo Regula
mento (CEE) n? 1243/86 (2), e, nomeadamente, o n? 1 do

Artigo 1 ?

seu artigo 10?,

No artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 235/86, a data de

Após consulta no âmbito do comité previsto no referido

Dezembro de 1988 ».

« 31 de Dezembro de 1987 » é substituída pela de « 31 de

regulamento,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 235/86 da
Comissão (3), prorrogado pelo Regulamento (CEE)
n? 4087/86 da Comissão (4), até 31 de Dezembro de 1987
prorroga a vigilância comunitária das importações de
magnetoscópios originários da Coreia do Sul ;

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

Considerando que os motivos que fundamentam o Regu
lamento (CEE) n? 235/86 se mantém válidos quanto ao

Janeiro de 1988 .

Artigo 2?

Comunidades Europeias.

O presente regulamento é aplicável a partir de 1 de

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão

Willy DE CLERCQ
Membro da Comissão

(>)
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

35 de 9. 2. 1986, p. 1 .
113 de 30. 4. 1986, p. 1 .
29 de 4. 2. 1986, p. 12.
371 de 31 . 12. 1986, p. 59.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3967/87 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1987

que altera o Regulamento (CEE) n? 805/86 no que diz respeito à aplicação de
uma taxa sobre o leite em pó desnatado e desnaturado proveniente de Espanha
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal e, nomeadamente, o n° 1 do seu artigo 90?,

Considerando que foram importadas em Espanha quanti
dades importantes de leite em pó desnatado antes de 1 de
Março de 1986, depois de terem sido desnaturados de
acordo com as exigências espanholas, a preços inferiores
ao preço de intervenção comunitário ;

disponíveis em Espanha quantidades relativamente
importantes do produto em questão ; que é conveniente
prorrogar, por um ano, a data de 31 de Dezembro de
1987 ;

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

*

Considerando que, a fim de evitar que este leite em pó
desnatado seja reexportado para outros Estados-membros
com aplicação de um montante compensatório « adesão »
igual a zero ou para países terceiros beneficiando de uma
restituição, foi instaurada, pelo Regulamento (CEE)
n? 805/86 da Comissão ('), com a última redacção que lhe

foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1412/87 (2), uma
taxa à exportação, aplicável até 31 de Dezembro de 1987,
a qual cobre a diferença entre o preço de intervenção nos
outros Estados-membros ; que se verificou que estão ainda

Artigo 1 ?
A data de « 31 de Dezembro de 1987 » que consta do n? 1
do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 805/86 é substi
tuída pela data de « 31 de Dezembro de 1988 ».
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 23 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(■) JO n? L 75 de 20. 3 . 1986, p. L').

j2) JO n? L 135 de 23. 5. 1987, p. 14.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3968/87 DA COMISSÃO
de 28 de Dezembro de 1987

que altera o Regulamento (CEE) n? 3150/87 e eleva a 700 000 toneladas o
concurso permanente para a exportação do trigo duro detido pelo organismo de
intervenção italiano
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, relativo à organiza
ção comum de mercados no sector dos cereais ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 3808/87 (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 venda dos cereais detidos pelos orga
nismos de intervenção (3), com a última redacção que lhe
foi. dada pelo Regulamento (CEE) n? 2418/87 (4),

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3150/87 da
Comissão (5), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n ? 3736/87 (6), abriu um concurso
permanente para a exportação de 500 000 toneladas de
trigo duro detido pelo organismo de intervenção italiano ;
que, pela sua comunicação de 10 de Dezembro de 1987, a
Itália informou a Comissão da intenção do seu organismo
de intervenção de proceder a um aumento de 200 000 de
toneladas da quantidade posta em concurso com vista à
exportação ; que é conveniente elevar a 700 000 toneladas
a quantidade global posta em concurso permanente para a
exportação de trigo duro detido pelo organismo de inter
venção italiano ;

Considerando que, tendo em conta o aumento das quanti
dades postas em concurso, se tornou necessário fazer

modificações na lista das regiões e das quantidades em
stock ; que é conveniente, por isso, nomeadamente, alterar
o Anexo I do Regulamento (CEE) n? 3150/87 ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão dos Cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 3150/87 é substi
tuído pelo texto seguinte :
« Artigo 2?
1 . O concurso refere-se a uma quantidade máxima
de 700 000 toneladas de trigo duro a exportar para as
qualquer país terceiro.
2. As regiões onde estão armazenadas as 700 000
toneladas de trigo duro são indicadas no Anexo I. »'

Artigo 2?
O Anexo I do Regulamento (CEE) n? 3150/87 é substi
tuído pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 3 ?

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

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

/

(■)
O
O
(4)
O
(é)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L
L

281
357
202
223
300
352

de
de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p . 1 .
19 . 12. 1987, p . 12.
9 . 7. 1982, p . 23 .
11 . 8 . 1987, p. 5.
23 . 10 . 1987, p. 13 .
15. 12. 1987, p. 13.
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ANEXO

« ANEXO I

(Em toneladas)
Local de armazenagem

Quantidades

Veneza

8 476,337
2 851,107
12 792,700
14 950,975

Pavia

15 415,673

Cuneo

Turim

Génova

Treviso
Verona

Pádua
Ravenna

Bologna
Ferrara

Reggio Emilia

5 000,000
7 149,397
4 084,826
77 111,490
24 163,602

107 009,752
25 337,757

Rovigo

12781,811

Ancona

1 1 609,536
33 580,565

La Spezia
Florença

7 126,800

Livorno

20 000,000

Grosseto

19 251,310

Siena
Macerata

Perúgia
Chieti
Pescara

8 325,486
1 361,676
555,940

312,612
1 675,396

Viterbo

14 859,859

Roma

22 479,190

Caserta

16 391,625

Nápoles

36 044,060
3 000,000

Brindisi

Foggia

109 649,861

Bari

32 941,849

Matera

10 000,000

Caltanissetta

13 315,299

Palermo

10 602,729

Catania

9 790,780 »
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REGULAMENTO (CEE) N? 3969/87 DA COMISSÃO
de 22 de Dezembro de 1987

que fixa as restituições aplicáveis no mês de Janeiro de 1988 aos produtos dos
sectores dos cereais e do arroz entregues no âmbito de acções comunitárias e
nacionais 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? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a

organização comum de mercado no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3808/87 (2), e, nomeadamente, o n? 2, quarto
parágrafo, do seu artigo 16?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, que estabelece a orga
nização comum do mercado do arroz (3), com a útima
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 3877/87 (4), e, nomeadamente, o n? 2 do seu artigo

Regulamento (CEE) n? 1906/87 (8), definem nos seus
artigos 3? e 6? respectivamente, os critérios específicos a
ter em conta no cálculo da restituição dos cereais e dos

produtos transformados à base de cereais ; que no que diz
respeito às farinhas de trigo, são definidos critérios especí
ficos no artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 2746/75 ;
Considerando que os critérios específicos a tomar em
conta no cálculo da restituição à exportação para o arroz
são definidos no artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1431 /76 do Conselho (9) ;
Considerando que as restituições fixadas pelo presente
regulamento são válidas, sem diferenciação, para todos os
destinos ;

tantes do fornecimento de produtos agrícolas a título de
ajuda alimentar (*), prevê que o Fundo Europeu de Orien
tação e de Garantia Agrícola, secção « Garantia », seja

Considerando que, na sequência da instauração da « No
menclatura Combinada » pelo Regulamento (CEE)
n? 2658/87 do Conselho (I0), a nomenclatura aplicável a
partir de 1 de Janeiro de 1988 às restituições à exportação
dos produtos agrícolas foi estabelecida pelo Regulamento
(CEE) n? 3846/87 (");
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité

responsável pela parte das despesas correspondente às

de Gestão dos Cereais,

11 ?,

Considerando que o artigo 2? do Regulamento (CEE)
n? 2681 /74 do Conselho, de 21 de Outubro de 1974, rela
tivo ao financiamento comunitário das despesas resul

restituições à exportação fixadas nesta matéria em confor
midade com as regras comunitárias ;
Considerando que, para facilitar a elaboração e a gestão do
orçamento das acções comunitárias de ajuda alimentar e a
fim de dar a conhecer aos Estados-membros o nível de

participação comunitária no financiamento das acções
nacionais de ajuda alimentar, é necessário determinar o

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Para as acções de ajuda alimentar comunitárias e nacio
nais, as restituições aplicáveis para o mês de Janeiro de
1988 aos produtos dos sectores dos cereais e do arroz, são

nível das restituições concedidas às referidas acções ;

fixadas em conformidade com o anexo.

Considerando que as regras gerais e as modalidades de
aplicação previstas pelo artigo 16? do Regulamento (CEE)
n? 2727/75 e pelo artigo 17? do Regulamento (CEE)

Artigo 2?
As restituições fixadas no presente regulamento não são
consideradas como restituições diferenciadas segundo o

n? 1418/76 relativas às restituições à exportação são apli
cáveis mutatis mutandis às operações acima citadas ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2746/75 do
Conselho (*), e o Regulamento (CEE) n? 2744/75 do
Conselho P), com a última redacção que lhe foi dada pelo

destino .

Artigo 3 ?
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 22 de Dezembro de 1987. Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

C) JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .

V) JO n? L 370 de 30. 12. 1987.

(3) JO n? L 166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
(4) JO n? L 365 de 24. 12. 1987, p. 1 .

Ò JO n? L 288 de 25. 10. 1974, p. 1 .
(4 JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 78.
P) JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 65.

(8) JO n? L
Q JO n? L
H JO n? L
(") JO n? L

182 de 3. 7. 1987, p. 49.
166 de 25. 6. 1976, p. 36.
256 de 7. 9. 1987, p. 4.
366 de 24. 12. 1987, p. 1 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 22 de Dezembro de 1987, que fixa as restituições aplicáveis no
mês de Janeiro de 1988 aos produtos dos sectores dos cereais e do arroz entregues no âmbito de
acções comunitárias e nacionais de ajuda alimentar
(Em ECUs/tonelada)
Código do produto

Montante

das restituições

1001 10 90 000

162,58

1001 90 99 000

105,00

1002 00 00 000

25,00

1003 00 90 000

105,00

1004 00 90 000
1005 90 00 000

105,00

1006 20 10 000

234,96

1006 20 90 000

234,96

1006 30 11 000
1006 30 19 000

1006 30 91 000

293,70

1006 30 99 900

328.94

1006 40 00 000
1007 00 90 000

105,00

1101 00 00 130

151,00

1102 20 10 100

177,21

1102 90 10 100

190.95

1102 30 00 000
1103 11 10 500

252,00

1103 11 90 100

168,00

1103 13 19 100

227,84

1103 14 00 000
1104 12 90 100

256,42

1104 21 50 100

254,60
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REGULAMENTO (CEE) N? 3970/87 DA COMISSÃO
de 29 de Dezembro de 1987

que fixa as restituições aplicáveis à exportação dos produtos transformados à
base de cereais e de arroz

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, relativo à organiza
ção comum dos mercados no sector dos cereais ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 3808/87 (2) e, nomeadamente, o n? 2, quarto parágrafo,
do seu artigo 16?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, relativo à organização
comum do mercado do arroz (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3877/87 (4),
e, nomeadamente, o n? 2, quarto parágrafo, do seu artigo
17?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2744/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, relativo ao regime
de importação e de exportação dos produtos transfor
mados à base de cereais e de arroz (7), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1906/87 (8), no seu artigo 6?, definiu os critérios espe
cíficos que se devem ter em conta para o cálculo da resti
tuição em relação a estes produtos ;
Considerando que, com base nos critérios previstos pelo
Regulamento (CEE) n? 2744/75, é conveniente ter em
conta, nomeadamente, os preços e as quantidades de
produtos de base tomados em consideração para o cálculo
do elemento móvel do direito nivelador ; que, por força
do artigo 8 ? do Regulamento (CEE) n? 2744/75 e do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1077/68 da Comis
são (9), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 2764/71 (10),
em relação a determinados produtos, é conveniente dimi
nuir o montante da restituição à exportação da incidência
da restituição atribuída ao produto de base ;

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

Considerando que a aplicação destas modalidades à situa
ção actual dos mercados no sector dos produtos transfor

Considerando que, nos termos do artigo 16? do Regula
mento (CEE) n? 2727/75 e do artigo 1 7? do Regulamento
(CEE) n? 1418/76, a diferença entre as cotações ou os
preços no mercado mundial dos produtos referidos no
artigo 1 ? destes regulamentos e os preços destes produtos
na Comunidade pode ser coberta por uma restituição à

mados à base de cereais e de arroz leva a fixar a restituição

exportação ;

Considerando que, por força do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 2746/75 do Conselho (*), e do artigo 2? do Regu
lamento (CEE) n? 1431 /76 do Conselho (*), que estabele
cem, respectivamente, no que respeita aos sectores dos
cereais e do arroz, as normas gerais relativas à concessão
das restituições à exportação e aos critérios de fixação do
seu montante, as restituições devem ser fixadas tomando

em consideração a situação e as perspectivas de evolução,
por um lado, das disponibilidades em cereais, em arroz e
em trincas de arroz bem como o seu preço no mercado da
Comunidade e, por outro lado, os preços dos cereais, do
arroz, das trincas de arroz e dos produtos do sector dos
cereais no mercado mundial ; que, por força dos mesmos
artigos, importa também assegurar aos mercados dos
cereais e do arroz uma situação equilibrada e um desen
volvimento natural no plano dos preços e das trocas

comerciais e, por outro, ter em conta o aspecto económico
das exportações em questão e o interesse em evitar pertur
bações no mercado da Comunidade ;
(')
(2)
O
(4)
0
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JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

281
357
166
365
281

de
de
de
de
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1 . 11 . 1975, p. 1 .
19. 12. 1987, p. 12.
25. 6. 1976, p. 1 .
24. 12. 1987, p. 1 .
1 . 11 . 1975, p. 78 .

M JO n? L 166 de 25. 6. 1976, p. 36.

num montante que visa cobrir a diferença entre os preços
na Comunidade e os do mercado mundial ;

Considerando que a restituição é calculada tendo em
conta a quantidade de matéria-prima que determina o
elemento móvel do direito nivelador ; que, em relação a
determinados produtos transformados, a quantidade de
matéria-prima utilizada pode variar segundo a utilização
final do produto ; que, segundo o processo de fabrico
utilizado, além do produto principal desejado, são obtidos
outros produtos cuja quantidade e valor podem variar
conforme a natureza e a qualidade do produto principal
desejado ; que a acumulação das restituições relativas aos
diversos produtos resultantes de um mesmo processo de
fabrico a partir do mesmo produto de base poderia tornar
possível, em certos casos, exportações para os países
terceiros a preços inferiores às cotações praticadas no
mercado mundial ; que é conveniente, por isso, em rela
ção a alguns destes produtos, limitar a restituição a um
montante que, permitindo o acesso ao mercado mundial
asseguraria o respeito pelos objectivos da organização
comum dos mercados ;

Considerando que é conveniente graduar a restituição a
atribuir a determinados produtos transformados, conforme
os produtos, em função do seu teor em cinzas, em celu
lose bruta, em tegumentos, em proteínas, em matérias
f) JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 65.
(8) JO n? L 182 de 3. 7. 1987, p. 49.
0 JO n? L 181 de 27. 7. 1968, p. 1 .
10) JO n? L 283 de 24. 12. 1971 , p. 30 .
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gordas ou em amido, sendo este teor particularmente
significativo da quantidade de produto de base incorpo
rado, de facto, no produto transformado ;
Considerandfò que, no que diz respeito às raízes de
mandioca e outras raízes e tubérculos tropicais, bem como
às suas farinhas, o aspecto económico das exportações que
poderiam ser previstas, tendo em conta subretudo a natu

reza e a origem destes produtos, não necessita actualmente
de fixação de uma restituição à exportação ; que, em rela
ção a determinados produtos transformados à base de
cereais, a fraca importância da participação da Comuni
dade no comércio mundial não torna actualmente neces

parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE) n?
1676/85 do Conselho (4), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1636/87 (*),
— em relação às outras moedas, uma taxa de conversão
baseada na média aritmética da taxa de câmbio de

cada uma destas moedas, verificada durante um

período determinado, em relação às moedas da Comu
nidade referidas no travessão precedente e ao coefi
ciente anteriormente citado ;

Considerando que a restituição deve ser fixada uma vez
por mês ; que pode ser alterada no intervalo ;

tornar necessária a diferenciação da restituição, em relação

Considerando que o artigo 275? do Acto de Adesão de
Espanha e de Portugal prevê que possam ser concedidas
restituições à exportação para Portugal ; que o exame da
situação e dos diferentes níveis de preços conduz à decisão
de não fixar qualquer restituição à exportação para Portu

a certos produtos, segundo o seu destino ;

gal ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2806/71 da
Comissão (') estabeleceu as normas complementares rela

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité

saária a fixação de uma restituição à exportação ;

Considerando que a situação do mercado mundial ou as
exigências específicas de determinados mercados podem

tivas à concessão da restituição à exportação em relação a
determinados produtos transformados à base de cereais e
de arroz ;

de Gestão dos Cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que, na sequência da instauração da « No
menclatura Combinada » pelo Regulamento (CEE) n?
2658/87 do Conselho (2), a nomenclatura aplicável a partir
de 1 de Janeiro de 1988 às restituições à exportação dos
produtos agrícolas foi estabelecida pelo Regulamento
(CEE) n? 3846/87 (3) ;

Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime das restituições, è conveniente tomar em consi
deração para o cálculo destas :

Artigo 1 ?

As. restituições à1 exportação dos produtos referidos na
alínea d) do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 2727/75 e
no n? 1 , alínea c), do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 1418/76 e submetidos ao Regulamento (CEE) n?
2744/75 são fixadas em conformidade com o anexo do

presente regulamento.

Não é fixada restituição à exportação para Portugal.

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

Artigo 2?

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeirp

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

de 1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 29 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n6. L 284 de 28. 12. 1971 , p. 9.

O JO n? L 256 de 7. 9. 1987, p. 1 .
O JO n? L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 .

O JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
O JO n? L 153 de 13. 6. 1987, p. 1 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 de Dezembro de 1987, que altera as restituições à
exportação dos produtos transformados à base de cereais e de arroz
(Em ECUs/t)

Código do produto

1102 20
1102 20
1102 20
1102 20
1102 20

10
10
10
90
90

100 0
300 0
900 0
100 0
900 0

Montante das

restituições

177,93

(Em ECUs/t)

Código do produto

190,70

1104 22
1104 22
1104 22
1104 22
1104 22
1104 23
1104 23

1102 90 10 900

129,67

1104 23 10 900

1102 90 30 100

235,49

1104 29 10 100 (2)

152,51
152,51

1102 30 00 000
1102 90 10 100

235,49

228,76

1104 30 10 000

177,93

1104 30 90 000

152,51

1107 10 11 000
1107 10 91 000

1103 13 11 900

1103 13 19 100 Oí6)
1103 13 19 300 OH6)
1103 13 19 500 OH6)

228,76
177,93
152,51
152,51

190,64
146,15

1108 11 00 100

115,00
115,00
31,58
31,77
224,87
226,29
224,66

1108 11 00 900

110 » 12 00 100

187.34

1108 13 00 100

187,34

1108 14 00 100

1103 14 00 000
1103 19 10 000

115,00

1103 19 30 100

197,05

1103 19 30 900

1103 29 20 000

222,41

1108 13 00 900

1103 13 90 900

1103 21 00 000

209.33

1108 12 00 900

1103 13 19 900

1103 13 90 100 OH6)

1104 29 91 000
1104 29 95 000

1103 12 00 900

1103 13 11 100 OH6)
1103 13 11 300 OH6)
1 103 13 11 500 (»)

100 (2)
900 (2)
100 (2)
900 (2)
000 (3)
100 (2)(6)
300 OH6)

restituições

1104 29 10 900

1102 90 30 900
1103 12 00 100

10
10
30
30
50
10
10

Montante das

128,86
129,67

1103 29 30 000

1108 14 00 900
1108 19 10 100

260,12

1108 19 10 900
1108 19 90 100
1108 19 90 900
1109 00 00 100

112.33

1109 00 00 900

1103 29 40 000

129,63

1104 11 90 100

190,70

1104 11 90 900
1104 12 90 100

261,66

1104 12 90 300

209.33

1104 12 90 900

1702 30
1702 30
1702 40
1702 90

91
99
90
50

000 0
000 (4)
000 (4)
100 (4)

244,72
187.34
187,34
187,34

1702 90 50 900
1702 90 75 000

256,43
177,98

1104 19 10 000

128,86

1702 90 79 000

1104 19 50 110

203.34

2106 90 55 000

1104 19 50 130

165,22

2302 10 10 000

187,34
30,44

1104 19 50 150

2302 10 90 100

30,44

1104 19 50 190

2302 10 90 900

1104 19 50 900

2302 20 10 000

30,44

1104 19 91 000

2302 20 90 100

30,44

1104 21
1104 21
1104 21
1104 21
1104 21
1104 21

10
10
30
30
50
50

100 (2)
900 (2)
100 (2)
900 0
100 (3)
300 (3)

1104 21 50 900

190,70

2302 20 90 900
2302 30 10 000

190,70

2302 30 90 000
2302 40 10 000

254,26
203,41

2302 40 90 000
2303 10 11 100
2303 10 11 900

30,44
30,44
30,44
30,44
93,67
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Notas

(') Beneficiam da restituição à exportação as sêmolas de milho :

— que tenham uma percentagem inferior ou igual a 30% que passe através duma peneira cujas malhas tenham uma abertura de 315 mícrones,
— que tenham uma percentagem inferior a 5 % de produto que passe através duma peneira cujas malhas tenham uma abertura de 150 mícrones.
(2) Os grãos descascados são os que correspondem à definição indicada no anexo do Regulamento (CEE) n? 821 /68 (JO n? L 149 de
29. 6. 1968, p. 46).

(3) Os grãos em pérola são os que correspondem à definição indicada no anexo do Regulamento (CEE) n? 821 /68 (JO n? L 149 de
29. 6. 1968, p. 46).

(4) O produto das subposições 1702 30 51 e 59 beneficia, ao abrigo do Regulamento (CEE) n? 2730/75, da mesma restituição à exportação que o das subposi
ções 1702 30 91 e 99, 1702 40 90 e 1702 90 50.

(5) O método analítico utilizado na determinação do teor em matérias gordas é o indicado no Anexo I (procedimento A) da Directiva 84/4/CEE (JO n? L 15
de 18 . 1 . 1984, p. 28)..

(®) O processo a seguir para a determinação do teor em matéria gorda é o seguinte :
— a amostra deve ser triturada de tal forma que mais de 90 % possa atravessar uma peneira com uma abertura de malhas de 500 mícrones e 100 %
possam atravessar uma peneira com uma abertura de malhas de 1000 mícrones,
— o método analítico a utilizar em seguida é o indicado no Anexo I (procedimento A) da Directiva 84/4/CEE da Comissão (JO n?
L 15 de 18. 1 . 1984, p. 28).
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REGULAMENTO (CEE) N? 3971/87 DA COMISSÃO
de 29 de Dezembro de 1987

que fixa as restituições aplicáveis à exportação de alimentos para animais
compostos à base de cereais
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,

cereais deve ser determinada tendo apenas em conta
certos produtos que entram no fabrico de alimentos
compostos e em relação aos quais pode ser fixada uma
restituição ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1913/69 da
Comissão, de 29 de Setembro de 1969, relativo à conces

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, relativo à organiza
ção comum dos mercados no sector dos cereais ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 3808/87 (2) e, nomeadamente, o n? 2, quarto parágrafo,
do seu artigo 16?,
Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

são e à prefixação da restituição à exportação dos
alimentos para animais compostos à base de cereais (*),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1349/87 Ç), prevê que o cálculo da restituição à
exportação deve ser baseado nas médias das restituições
concedidas e dos direitos niveladores calculados para os
cereais de base mais vulgarmente utilizados, ajustadas em
função do preço limiar em vigor no mês em curso ; que
este cálculo deve também ter em conta o teor em

Considerando que, nos termos do artigo 16? do Regula
mento (CEE) n? 2727/75, a diferença entre as cotações ou
os preços no mercado mundial dos produtos referidos no
artigo 1 ? deste regulamento e os preços destes produtos na
Comunidade pode ser coberta por uma restituição à

produtos cerealíferos ; que, por isso, é conveniente classifi
car, tendo em vista uma simplificação, os alimentos
compostos em categorias e fixar a restituição relativa a
cada categoria com base na quantidade de produtos cerea
líferos contidos na categoria em questão ; que, por outro

exportação ;

lado, o montante da restituição deve também ter em conta

Considerando que, por força do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 2746/75 do Conselho, de 29 de Outubro de
1975, que estabelece, no sector dos cereais, as normas
gerais relativas à concessão das restituições à exportação e
os critérios de fixação do seu montante (3), as restituições
devem ser fixadas tomando em consideração e as perspec
tivas de evolução, por um lado, das disponibilidades em
cereais bem como do seu preço no mercado da Comuni
dade e, por outro, dos preços dos cereais e dos produtos
do sector dos cereais no mercado mundial ; que, nos
termos do mesmo artigo, importa também assegurar aos
mercados de cereais uma situação equilibrada e um desen
volvimento natural no plano dos preços e das trocas

as possibilidades e condições de venda dos produtos em
causa no mercado mundial, o interesse em evitar pertur
bações no mercado da Comunidade e o aspecto econó
mico das exportações ;
Considerando, todavia, que em relação à fixação da resti
tuição, parece apropriado no período actual basear-se na
diferença verificada, no mercado comunitário e no

mercado mundial, dos custos das matérias-primas utili
zadas geralmente nestes alimentos compostos, o que
permite tomar em consideração de forma mais precisa a
realidade económica das exportações dos referidos produ
tos ;

comerciais ;

Considerando que a aplicação destas modalidades à situa
ção actual dos mercados, no sector dos alimentos

compostos à base de cereais, leva a fixar a restituição num
montante que visa cobrir a diferença entre os preços na
Comunidade e no mercado mundial ;

Considerando que, por força do n? 1 do artigo 7? do
Regulamento (CEE) n? 2743/75 do Conselho, de 29 de
Outubro de 1975, relativo ao regime aplicável aos
alimentos para animais compostos à base de cereais (4),
alterado pelo Regulamento (CEE) n? 944/87 (*), a restitúi
ção à exportação dos alimentos compostos à base de
(')
0
0
(<)
0

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
357 de 19. 12. 1987, p. 12.
281 de 1 . 11 . 1975, p. 78 .
281 de 1 . 11 . 1975, p. 60.
90 de 2. 4. 1987, p. 2.

Considerando que a situação no mercado mundial ou as

exigências específicas de determinados mercados podem
tornar necessária a diferenciação da restituição aos

alimentos compostos segundo a sua composição e o seu
destino ; que, para permitir pôr em prática esta diferencia
ção, é oportuno utilizar as zonas de destino determinadas
no Anexo II do Regulamento (CEE) n? 1124/77 da
Comissão, de 27 de Maio de 1977, relativo à nova delimi

tação das zonas de destino no que diz respeito às restitui
ções ou aos direitos niveladores à exportação e determi
nados certificados de exportação nos sectores dos cereais e
do arroz (8), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 1 548/
87 0 :
(«)
O
(8)
0

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

246
127
134
144

de
de
de
de

30. 9. 1969, p. 11 .
16. 5. 1987, p. 14.
28. 5. 1977, p. 53.
4. 6. 1987, p. 14.
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Considerando que, na sequência da instauração da « No
menclatura Combinada » pelo Regulamento (CEE) n?
2658/87 do Conselho ('), a nomenclatura aplicável a partir

de 1 de Janeiro de 1988 às restituições à exportação dos
produtos agrícolas foi estabelecida pelo Regulamento

Considerando que o artigo 275° do Acto de Adesão de
Espanha e de Portugal prevê que possam ser concedidas
restituições à exportação para Portugal ; que o exame da
situação e dos diferentes níveis de preços conduz à decisão
de não fixar qualquer restituição à exportação para Portu

(CEE) n? 3846/87 (2) ;

gal ;

Considerando que, a fim de permitir o funcionamento
normal do regime das restituições, é conveniente tomar
em consideração para o seu cálculo :

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

-— 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,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último
parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE) n?
1676/86 do Conselho (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1636/87 (4)
-— em relação às outras moedas, uma taxa de conversão
baseada na média aritmética da taxa de câmbio em
numerário de cada uma destas moedas, verificada

durante um período determinado, em relação às

Artigo 1 ?

As restituições à exportação dos alimentos compostos
dependentes do Regulamento (CEE) n? 2727/75 e subme
tidas ao Regulamento (CEE) n? 2743/75 são fixadas em
conformidade com o anexo do presente regulamento.
Não é fixada a restituição à exportação para Portugal.

moedas da Comunidade referidas no travessão anterior
e com o coeficiente anteriormente referido ;

Considerando que a restituição deve ser fixada uma vez
por mês ; que pode ser alterada no intervalo ;

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 aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 256 de 7. 9. 1987, p. 1 .
0 JO n? L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 .
(3) JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .

M JO n? L 153 de 13. 6. 1987, p. 1 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 de Dezembro de 1987, que fixa as restituições aplicá
veis à exportação de alimentos para animais compostos à base de cereais (')
(Em ECUs/t)

Código do produto

Destino das

Montante das

restituições (2)

restituições

2309 90 31 050

2309 90 31 110

01

6,82 (3)

02

2309 90 31 190

01

6,80

02

2309 90 31 210

01

1 3,65 (3)

02

2309 90 31 290

01

13,61

02

2309 90 31 310

01

27,30 (3)

02

2309 90 31 390

01

27,22

02

2309 90 31 900
2309 90 33 050
2309 10 33 110

01

6,82 (3)

02

2309 90 33 190

01

6,80

02

2309 90 33 210

01

1 3,65 (3)

02

2309 90 33 290

01

13,61

02

2309 90 33 310

01

27,30 (3)

02

2309 90 33 390

01

27,22

02

2309 90 33 900
2309 90 41 050
2309 90 41 110

01

6,82 (3)

02

2309 90 41 190

01

6,80

02

2309 90 41 210

01

1 3,65 (3)

02

2309 90 41 290

01

13,61

02

2309 90 41 310

01

27,30 (3)

02

2309 90 41 390

01

27,22

02

2309 90 41 410

01

40,95 (3)

02

2309 90 41 490

01

40,82

02

2309 90 41 510

01

54,60 (3)

02 •

2309 90 41 590
i

01
02

54,43
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(Em ECUs/t)
Destino das

Montante das

Código do produto

restituições (2)

restituições

2309 90 41 610

01

68,25 (3)

02

2309 90 41 690

01

68,04

02

2309 90 41 900
2309 90 43 050
2309 90 43 110

01

6,82 (3)

02

2309 90 43 190

01

6,80

02

2309 90 43 210

01

1 3,65 (3)

02

2309 90 43 290

01

13,61

02

2309 90 43 310

01

27,30 (3)

02

2309 90 43 390

01

27,22

02

2309 90 43 410

01

40,95 (3)

02

230990 43 490

01

40,82

02
2309 90 43 510

01

54.60 (3)

02

2309 90 43 590

01

54,43

02

2309 90 43 610

01

68,25 (3)

02

2309 90 43 690

01

68,04

02

2309 90 43 900
2309 90 51 050
2309 90 51 110

01

6,82 (3)

02

2309 90 51 190

01

6,80

02

2309 90 51 210

01

13,65 (3)

02

2309 90 51 290

01

13.61

02

2309 90 51 310

01

27,30 (3)

02

2309 90 51 390

01

27,22

02

2309 90 51 410

01

40,95 (3)

02

2309 90 51 490

01

40,82

02

2309 90 51 510

01

54,60 (3)

02

2309 90 51 590

01

54,43

02

2309 90 51 610

01

68,25 (3)

02

2309 90 51 690

01
02

68,04
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(Em ECUs/t)

Código do produto
2309 90 51 710

Destino das

Montante das

restituições (2)

restituições

01

81,90 (3)

02

2309 90 51 790

01

81,65

02

2309 90 51 810

01

89,34 (3)

02

2309 90 51 890

01

89,07

02

2309 90 51 900
2309 90 53 050
2309 90 53 110

01

6,82 (3)

02

2309 90 53 190

01

6,80

02

2309 90 53 210

01

1 3,65 (3)

02

2309 90 53 290

01

13,61

02

2309 90 53 310

01

27,30 (3)

02

2309 90 53 390

01

27,22

02
2309 90 53 410

01

40,95 (3)

02

2309 90 53 490

01

40,82

02

2309 90 53 510

01

54,60 (3)

02

2309 90 53 590

01

54,43

02

2309 90 53 610

01

68,25 (3)

02

2309 90 53 690

01

68,04

02

2309 90 53 710

01

8 1,90 (3)

02

2309 90 53 790

01

81,65

02

2309 90 53 810

01

89,34 (3)

02

2309 90 53 890

01

89,07

02

2309 90 53 900

(') Regulamento (CEE) n? 2743/75.
(2) Os destinos são identificados do seguinte modo :
01 zonas A, B, C, D e E definidas no Anexo II do Regulamento (CEE) n? 1124/77,
02 outros destinos.

(3) Na medida em que for respeitado este mínimo de milho e/ou sorgo, a pedido do interessado, são aplicáveis
também no caso em que o teor em produtos cerealíferos ultrapasse o teor máximo previsto na mesma linha.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3972/87 DA COMISSÃO
de 29 de Dezembro de 1987

que fixa os direitos niveladores à importação em relação ao açúcar branco e ao
açúcar em bruto

de que a Comissão tem conhecimento, implica a alteração

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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

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

(CEE) n? 229/87 (2), e, nomeadamente, o n? 8 do seu
artigo 16?,

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação de açúcar branco e de açúcar em bruto foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 2054/87 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3827/87 (4) ;
Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CEE) n? 2054/87 aos dados

dos direitos niveladores actualmente em vigor em confor
midade com o anexo do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Os direitos niveladores à importação referidos no n? 1 do

artigo 16? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 são, em
relação ao açúcar em bruto da qualidade-tipo e ao açúcar
branco fixados no anexo.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 30 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 29 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(>) JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.

(2) JO n? L 25 de 28. 1 . 1987, p. 1 .
M JO n? L 192 de 11 . 7. 1987, p. 38.

(<) JO n? L 357 de 19. 12. 1987, p. 54.
ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 de Dezembro de 1987, que fixa os direitos niveladores
à importação em relação ao açúcar branco e ao açúcar em bruto

(ECUs/100 kg)
N? da pauta
aduaneira

Montante

Designação das mercadorias

comum

17.01

do direito

nivelador

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

50,08

B. Açúcar em bruto

40,61 (')

(') O presente regulamento é aplicável ao açúcar em bruto de um rendimento de 92 %. Se o rendimento do açúcar
em bruto exportado se afastar de 92 %, o montante do direito nivelador aplicável será calculado em conformi
dade com as disposições do artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 837/68.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3973/87 DA COMISSÃO
de 29 de Dezembro de 1987

que altera os direitos niveladores aplicáveis à importação de produtos
transformados à base de cereais e de arroz

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

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

parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE) n?

(CEE) n? 3808/87 (2) e, nomeadamente, o n? 4 do seu
artigo 14?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) ri? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, que estabelece uma
organização comum do mercado do arroz (3), com a última

redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1907/87 (4) e, nomeadamente, o n? 4 do seu artigo 12?,
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 (*), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1 636/87 (*), e,
nomeadamente, o seu artigo 3?,
Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,
Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação de produtos transformados à base de cereais e
de arroz foram fixados pelo Regulamento (CEE)
n? 3574/87 da Comissão Ç), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3903/87 (8) ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1906/87 do
Conselho (®) alterou o Regulamento (CEE) n? 2744/75 do
Conselho (10) no que diz respeito aos produtos da subposi
ção 23.02 A da pauta aduaneira comum ;
Considerando que, a fim de permitir o normal funciona
mento do regime dos direitos niveladores, é conveniente
tomar em consideração para o cálculo destes últimos :
— para as moedas cuja paridade se matém dentro de um
desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 % , uma
taxa de conversação com base na sua taxa central,

1676/85 ;
— em relação às outras moedas, uma taxa de conversão
baseada na média aritmética das taxas de câmbio de
cada uma destas moedas verificada durante um

período determinado, relativamente às moedas da
Comunidade referidas no travessão anterior, e do
coeficiente acima referido,
sendo estas cotações as verificadas em 28 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 o direito nivelador aplicável ao produto
de base, fixado em último lugar, se desvia da média dos
direitos niveladores em mais de 3,02 ECUs por tonelada
de produto de base ; que os direitos niveladores actual
mente em vigor devem, deste modo, por força do artigo 1 ?
do Regulamento (CEE) n? 1579/74 da Comissão (") ser
alterados em conformidade com o anexo do presente
regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Os direitos niveladores a cobrar aquando da importação
dos produtos transformados à base de cereais e de arroz,
abrangidos pelo Regulamento (CEE) n? 2744/75, com a

última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1906/87 e fixados no anexo do Regulamento (CEE)
n? 3574/87 alterado, são alterados em conformidade com
o

anexo .

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 30 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 29 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 281
(2) JO n? L 357
(3) JO n? L 166
O JO n? L 182
O JO n? L 164
O JO n? L 153
f) JO n? L 338
(8) JO n? L 365
O JO n? L 182
10) JO n? L 281

de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
de 19. 12. 1987, p. 12.
de 25. 6. 1976, p. 1 .
de 3. 7. 1987, p. 51 .
de 24. 6. 1985, p. 1 .
de 13. 6. 1987, p. 1 .
de 28. 11 . 1987, p. 23.
de 24. 12. 1987, p. 70.
de 3. 7. 1987, p. 49.
de 1 . 11 . 1975, p. 65.

(") JO n ? L 168 de 25. 6. 1974, p. 7.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 de Dezembro de 1987, que altera os direitos niveladores
aplicáveis a importação dos produtos transformados à base de cereais e de arroz
(Em ECUs/t)
Montantes

N? da pauta
aduaneira comum

Países terceiros

excepto ACP ou PTOM

1 1.01 El (2)
11.01 E II (2)
1 1.02 A V a) 1 (z)
1 1.02 A V a) 2 (2)
1 1 .02 A V b) (2)
1 1 .02 B II a) (2)
1 1 .02 B II c) (2)
1 1 .02 C I (2)
1 1 .02 C V (2)
11.02 D I (2)
1 1 .02 D V (2)
1 1 .02 E II a) (2)
1 1.02 E II c) (2)
11.02 FI (2)
1 1 .02 F V (2)
1 1.02 G I
1 1.02 G II

1 1.04 C II a)
11.04 C II b)
1 1 .07 A I a)
1 1 .07 A I b)
11.08
11.08
11.08
11.08

318,86
180,29

300,86
318,86
180,29
263.34
281,08
316.19
281,08
202,66
180,29
358.35
318,86
358,35
318,86
152,84
136,38
284,25
300.35
359,28

AI
A III
A IV
AV

11.09

17.02
1 7.02
17.02
17.02

B II a) (3)
B II b) (3)
F II a)
F II b)

21.07 F II
23.03 A I

271.20
284,25
420.36
284,25
284.25
908.26

440,68
330,19
457,06
317,09
330,19
508,92

ACP ou PTOM

312,82
177,27
294,82
312,82
177,27
260,32
278,06
313,17
278.06
199,64
177,27
352,31
312,82
352.31
312,82
146.80
130,34

260.07 0
276,17 0
348,40
260.32
263,70
399.81
263,70

131,85 0
726,92
343,96
263,70
360,34
250,60
263,70
327,58

(2) Para distinção entre os produtos das posições 11.01 e 11.02, por um lado, e os da subposição 23.02 A, por outro,
consideram-se como sendo das posições 11.01 e 11.02 os produtos que tenham simultaneamente :

— um teor em amido (determinado pelo método polarimétrico de Ewers modificado) superior a 45 % (em peso)
na matéria seca,

— um teor em cinzas (em peso) na matéria seca (deduzidas as matérias minerais que possam ter sido adicionadas)
inferior ou igual a 1,6 % em relação ao arroz, 2,5 % em relação ao trigo ou ao centeio, 3 % em relação à
cevada, 4 % em relação ao' trigo mourisco, 5 % em relação à aveia e 2 % em relação aos outros cereais.
Todavia, os germes de cereais, inteiros, esmagados, em flocos ou moídos, incluem-se sempre no n? 11.02.

(3) Este produto da subposição 17.02 B I é, por força do Regulamento (CEE) n2730/75, abrangido pelo mesmo
direito nivelador que os da subposição 17.02 B II.

(*) Em conformidade com o Regulamento (CEE) n486/85, o direito nivelador não é cobrado em relação aos produtos
seguintes originários dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico, e dos países e territórios ultramarinos :
— rações d'arrow-root constantes da subposição ex 07.06 A,
— farinhas e sêmolas d'arrow-root constantes da subposição 11.04 C,
— féculas d'arrow-root constantes da subposição ex 1 1 .08 A V.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3974/87 DA COMISSÃO
de 29 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? 3808/87 (2) e, nomeadamente, o n? 2, quinto
parágrafo, do seu artigo 16?,
Considerando que as restituições aplicáveis à exportação
dos cereais e das farinhas, dos grumos e das sêmolas de
trigo ou de centeio foram fixadas pelo Regulamento (CEE)
n? 3801 /87 da Comissão (3), alterado pelo Regulamento
(CEE) n? 3936/87 (4) ;
Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CEE) n ? 3801 /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? 3801 /87 alterado, são alteradas em conformidade com

o anexo do presente regulamento.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 30 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 29 de Dezembro de 1987.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .

(2) JO n? L 357 de 19. 12. 1987, p. 12.
(3) JO n? L 356 de 18 . 12. 1987, p. 46.

V) JO n? L 369 de 29. 12. 1987, p. 87.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 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 :

10.01 B II

— a Suíça, a Áustria e o Liechtenstein

95,00

— os outros países terceiros

25,00

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

— a Argélia
— os outros países terceiros
10.02

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

Centeio

relativamente às exportações para :

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

10,00
20,00
15,00

— os outros países terceiros

25,00

— o Japão

10.03

Cevada

relativamente às exportações para :

— a Suíça a Áustria e o Liechtenstein
— a Arábia Saudita

— outros países terceiros
10.04

95,00
122,00
25,00

Aveia

relativamente às 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
— 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

95,00
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)

N? da pauta

Designação das mercadorias

aduaneira comum

Montante
das

restituições

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

1 1 .02 A I a)

Grumos e sêmolas de trigo duro :
— teor em cinzas de 0 a 1 300 (')
— teor em cinzas de 0 a 1 300 (2)
— teor em cinzas de 0 a 1300
— teor em cinzas : mais de 1300

ex 1 1 .02 A I b)

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

298,00
282,00
252,00
238,00

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.

(*) 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? 1 5é9/77, 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? 1124/77 (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 cuia publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 14 de Dezembro de 1987

relativa a regras comunitárias de troca rápida de informações em caso de
emergência radiológica
(87/600/Euratom)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia da Energia Atómica e, nomeadamente, o seu
artigo 31 ?,
Tendo em conta a proposta da Comissão, apresentada
com base no parecer de um grupo de personalidades desi
gnadas pelo Comité Científico e Técnico,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu ('),

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (2),

Considerando que a alínea b) do artigo 2? do Tratado
exige que a Comunidade estabeleça normas de segurança
uniformes destinadas à protecção sanitária da população e
dos trabalhadores ;

Considerando que o Conselho adoptou, em 2 de Fevereiro
de 1959, directivas que fixaram normas de base relativas à
protecção sanitária da população e dos trabalhadores e
contra os perigos resultantes de radiações ionizantes (3),
cuja última redacção foi dada pelas Directivas 80/836/Eu
ratom (4) e 84/467/Euratom (*) ;

Considerando que o n ? 5 do artigo 45? da Directiva
80/836/Euratom já exige que todo e qualquer acidente
que envolva exposição da população deve ser urgente
mente declarado, sempre que as circunstâncias o exijam,
aos Estados-membros vizinhos e à Comissão :

(')
O
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

C 318
C 105
11 de
L 246
L 265

de
de
20 .
de
de

30 . 11 . 1987.
21 . 4. 1987, p. 9 .
2. 1959, p. 221 /59,
17. 9 . 1980, p . 1 .
5. 10. 1984, p. 4.

Considerando que os artigos 35? e 36? do Tratado ja
exigem que os Estados-membros criem as instalações
necessárias para efectuar o controlo permanente do grau
de radioactividade da atmosfera, das águas e do solo, e
comuniquem essas informações à Comissão, a fim de que
esta seja mantida ao corrente do grau de radioactividade a
que se encontra exposta a população ;
Considerando que o artigo 13? da Directiva 80/836/Eu
ratom exige que os Estados-membros comuniquem regu
larmente à Comissão os resultados dos controlos e das

estimativas referidas nesse artigo ;
Considerando que o acidente ocorrido ne central nuclear
de Chernobyl (na União Soviética) demonstrou que, a fim
de poder desempenhar as suas atribuições no caso de um
emergência radiológica, a Comissão necessita de receber
rapidamente todas as informações relevantes de acordo
com o sistema acordado ;

Considerando que alguns Estados-membros já acordaram
regras bilaterais e que todos os Estados-membros assi
naram a Convenção da Agência Internacional da Energia
Atómica (AIEA) relativa à Notificação Rápida em caso de
Acidente Nuclear ;

Considerando que essas regras comunitárias assegurarão
que todos os Estados-membros sejam imediatamente
informados em caso de emergência radiológica, a fim de
garantir que as normas relativas à protecção da população,
tal como fixadas pelas directrizes adoptadas em conformi
dade com o Título II, Capítulo III, do Tratado, sejam apli
cadas em toda a Comunidade ;

Considerando que o estabelecimento de regras comunitá
rias para a troca rápida de informações não afecta os
direitos e obrigações dos Estados-membros decorrentes
dos Tratados ou Convenções bilaterais ou multilaterais ;
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Considerando que, como reforço da cooperação interna
cional, a Comunidade participará na Convenção AIEA
relativa à Notificação Rápida em caso de Acidente
Nuclear,
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b) Fornecer com prontidão a Comissão e aos Estados
-membros que sejam ou possam vir a ser afectados as
informações úteis disponíveis para minimizar as conse
quências radiológicas previsíveis, se o forem, nos refe
ridos Estados-membros .

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

2. Os Estados-membros devem, sempre que possível,
notificar a Comissão e os Estados-membros que possam
vir a ser afectados da sua intenção de tomar imediata

• Artigo 1 ?
1 . As presentes disposições aplicam-se à notificação e
ao fornecimento de informações sempre que um Estado
-membro decida tomar medidas de grande envergadura a
fim de proteger o público em geral em caso de emer
gência radiológica, na sequência :
a) De um acidente no seu território relacionado com as
instalações ou actividades referidas no n? 2 do qual
resulte ou possa resultar uma libertação significativa de
materiais radioactivos ;
ou

b) Da detecção, dentro ou fora do seu território, de níveis
anormais de radioactividade que possam ser prejudi
ciais à saúde pública nesse Estado-membro ;
ou

c) De outros acidentes não especificados na alínea a), que

mente medidas como as referidas no artigo 1 ?
Artigo 3 ?
1.

As informações a fornecer em conformidade com o

n? 1 , alínea b), do artigo 2?, devem incluir, caso seja
possível e se justifique, e sem que sejam postos em perigo
aspectos da segurança nacional, os seguintes dados :
a) Natureza e o momento da occorrência, a localização
exacta e a instalação ou actividade envolvida ;

b) A causa presumível ou comprovada e as implicações
previsíveis do acidente no que se refere a libertação de
materiais radioactivos ;

c) As características gerais da libertação radioactiva,
incluindo a natureza, a forma física e química prová
veis e a quantidade, composição e nível real da liberta
ção radioactiva ;

ção significativa de materiais radioactivos ;

d) Informações sobre as condições meteorológicas e
hidrológicas verificadas e previstas necessárias à previ
são da dispersão da libertação radioactiva ;

ou

e) Os resultados do controlo das condições ambientais ;

envolvam as instalações ou actividades referidas no
n? 2 e dos quais resulte ou possa resultar uma liberta

d) De outros acidentes dos quais resulte ou possa resultar
uma libertação significatva de materiais radioactivos.
2.

As instalações ou actividades referidas no n? 1 ,

alíneas a) e c), são as seguintes :
a) Qualquer reactor nuclear, independentemente da sua
localização ;

f) Os resultados das medições nos géneros alimentícios,
nos alimentos para animais e na água potável ;
g) As medidas de salvaguarda tomadas ou previstas ;
h) As medidas tomadas ou previstas para informação do
público ;
i) O comportamento futuro previsível das emissões radio
activas.

b) Qualquer outra instalação de ciclo de combustível
nuclear ;

c) Qualquer estação de gestão de resíduos radioactivos ;
d) O transporte e armazenamento de combustíveis

2. As informações serão complementadas a intervalos
adequados por novos dados relevantes, que incluirão a
evolução da situação de emergência e o seu termo, real ou
previsível.

nucleares ou resíduos radioactivos ;

e) O fabrico, utilização, armazenamento, descarga e trans
porte de radio-isótopos para fins agrícolas, industriais,
médicos e fins científicos e de investigação com eles
relacionados ;

3 . Nos termos do artigo 36? do Tratado, o Estado
-membro a que se refere o artigo 1 ? deve continuar a
informar a Comissão com intervalos adequados sobre os
níveis de radioactividade, de acordo com o estabelecido

nas alíneas e) e f) do n? 1 .

e

f) A utilização da radio-isótopos para a geração de energia
em engenhos espaciais.

Artigo 4?

Artigo 2?

Qualquer Estado-membro deve, após recepção das infor
mações previstas nos artigos 2? e 3? :

1 . Sempre que um Estado-membro decida tomar
medidas como as referidas no artigo 1 ?, esse Estado
-membro deve :

a) Notificar imediatamente a Comissão e os Estados
-membros que sejam ou possam vir a ser afectados de
tais medidas e das razões da sua adopção ;

a) Informar imediatamente a Comissão das medidas
tomadas e das recomendações formuladas após a recep
ção de tais informações ;

b) Informar a Comissão, com intervalos adequados, dos
níveis de radioactividade registados pelas suas instala
ções

de

controlo

na

alimentação

humana,

nos

alimentos para animais, na água potável e no ambiente.
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Artigo 5 ?

1 . Ao receber as informações previstas nos artigos 2?,
3? e 4?, a Comissão, ao abrigo do artigo 6?, comunicá

2. As informações recebidas pela Comissão relativas a
uma das unidades do Centro Comum de Investigação não
circularão nem serão transmitidas sem o consentimento
do Estado-membro de acolhimento dessa unidade .

-las-á imediatamente às autoridades competentes de todos
os outros Estados-membros. A Comissão comunicará

igualmente a todos os Estados-membros toda e qualquer
informação que receba relativamente a aumentos signifi
cativos do nível de radioactividade ou relativamente a

acidentes nucleares em países não pertencentes à Comu
nidade e, em especial, nos adjacentes à Comunidade.
2.

A Comissão e as autoridades competentes dos Esta

Artigo 7?

A presente decisão não afecta os direitos e obrigações recí
procas dos Estados-membros resultantes de acordos bilate
rais ou multilaterais ou de convenções existentes ou a

celebrar no domínio abrangido pela presente decisão e em
conformidade com as suas finalidades e objectivos.

dos-membros adoptarão procedimentos promenorizados
para a transmissão das informações referidas nos artigos 1 ?

Artigo . 8 ?

a 4? e testá-los-ão com intervaos regulares.

3 . Cada Estado-membro indicará à Comissão quais as
autoridades nacionais competentes e os pontos de
contacto designados para transmitirem ou receberem as
informações indicadas nos artigos 2? a 5? A Comissão, por
seu turno, comunicará essas informações e indicará qual o
serviço da Comissão designado às autoridades compe

Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias para
darem cumprimento à presente decisão no prazo de três

tentes dos outros Estados-membros.

Os Estados-membros são os destinatários da presente

4. Os pontos de contacto e o serviço da Comissão que
for designado estarão disponíveis 24 horas por dia.
Artigo 6P
1.

meses a contar da data da sua notificação.

Artigo 9?
decisão .

Feito em Bruxelas, em 14 de Dezembro de 1987.

As informações recebidas em conformidade com os

artigos 2?, 3? e 4? podem ser utilizadas sem restrições,
excepto nos casos em que essas informações sejam forne
cidas confidencialmente pelo Estado-membro que as noti
fique.

Pelo Conselho
O Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CEE) n? 822/87 do Conselho, de 16 de Março de 1987, que
estabelece a organização comum do mercado vitivinícola

(« Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n? L 84 de 27 de Março de 1987)
Na página 40, artigo 86? :

— No n? 2, primeiro parágrafo, deve ler-se :
« 2. As referências aos regulamentos revogados por força do n? 1 , bem como ao Regulamento
(CEE) n? 816/78 (2), devem entender-se como feitas ao presente regulamento.»;

— É acrescentada a seguinte nota de pé-de-página :
«(2) JO n? L 99 de 5. 5. 1970, p. 1 .».

Rectificação ao Regulamento (CEE) n? 1512/87 do Conselho, de 26 de Maio de 1987, rela

tivo à suspensão temporária dos direitos autónomos da Pauta Aduaneira Comum quanto a
determinados produtos agrícolas

(« Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n? L 142 de 2 de Junho de 1987)
Na página 2, quadro II do anexo, os n?s de código da Nomenclatura Combinada devem ser substi
tuídos pelos n?s de código seguintes :
— Na .página 2, primeiro produto :
« 0303 10 00
0303 22 00 » :

— Na pagina 3 : — segundo produto : « 0305 20 00 »,
— penúltimo produto : « 1 604 30 90 »,
— último produto :
« 1 604 1 1 00
1604 20 10 ».

Rectificação ao Regulamento (CEE) n? 1865/87 do Conselho, de 25 de Junho de 1987, rela
tivo à abertura, repartição e modo de gestão de um contingente pautal comunitário de
vinhos de Jumilla, Piorato, Rioja, e Valdepenas, da subposição ex 22.05 C da Pauta Adua

neira Comum, originários de Espanha (1987/1988)
(« Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n ? L 176 de 1 de Julho de 1987)
Na página 16, n? 1 do artigo 1 ? :
— No quadro, para a subposição ex 22.05 C III a) 2, a coluna « Código da Nomenclatura Combina
da » é alterada como segue :
em vez de :

« ex 2204 21 25
ex
ex
ex
ex

2204
2204
2204
2204

21
21
21
21

29
33
35
39

ex 2204 21 49 »,

deve ler-se :

« ex 2204 21 49 » ;

— Na nota de pé-de-página (') deve ler-se :

« (') Os números que constam da coluna "Código da Nomenclatura Combinada" substituirão os
que constam da coluna "N? da Pauta Aduaneira Comum" a partir de 1 de Janeiro de 1988 . »
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Rectificação ao Regulamento (CEE) n? 1890/87 do Conselho, de 2 de Julho de 1987, que
altera, nomeadamente, o Regulamento (CEE) n? 1678/85 que fixa as taxas de conversão
aplicáveis no sector agrícola

(« Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n? L 182 de 3 de Julho de 1987)
Na página 23, Anexo IX A, a linha « Forragens secas » deve ler-se :
« Forragens secas
2,67387
30. 4. 1988
2,64704
1 . 5. 1988 ».
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