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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE) N? 1314/88 DO CONSELHO
de 26 de Abril de 1988

relativo ao regime de importação aplicável para o ano de 1988 aos produtos dos
códigos NC 0714 10 90 e 0714 90 10, originários de determinados países terceiros
não membros do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT),
com excepção da República Popular da China
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 113?,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando que, pelo Regulamento (CEE) n? 430/87 ('),
o Conselho definiu o regime aplicável à importação dos
produtos dos códigos NC 0714 10 90 e 0714 90 10 (07.06

A da Pauta Aduaneira Comum), originários de países
terceiros, para os anos de 1987, Í988, 1989 e, segundo o
caso, 1990 ; que, todavia, para os produtos importados de
países terceiros não membros do GATT, com excepção da
República Popular da China, referidos na alínea e) do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 430/87, as quanti
dades que beneficiam do regime em causa apenas foram
determinadas para o ano de 1987 ;
Considerando que é conveniente determinar as quanti
dades para o ano de 1988, tomando em consideração, por
um lado, as medidas que a Comunidade terá que adoptar

para estabilizar as produções agrícolas e, por outro, a
necessidade de manter a corrente de trocas comerciais

com esses países, velando, ao mesmo tempo, para que o
equilíbrio do mercado interno dos produtos cerealíferos
não seja prejudicado ;
Considerando que a quota permitida pode ser objecto de

pedidos de importação superiores ; que, entre os pedidos,
alguns deles, representando um volume limitado, visam
tradicionalmente outras utilizações que não a alimentação
dos animais ; que, a fim de os não eliminar totalmente, é
conveniente prever consequentemente que a importação
dos produtos em questão no âmbito do regime em causa

não fique sujeita às limitações quantitativas fixadas para os
produtos utilizados na alimentação dos animais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Para os produtos dos códigos NC 071410 90 e
071490 10, a cobrança do direito nivelador aplicável à

importação com um plafond de 6 % ad valorem fica
limitada, para o ano de 1988, a 30 000 toneladas originá
rias de países terceiros não membros do GATT, com
excepção da República Popular da China, referidos na
alínea e) do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 430/87.
A limitação quantitativa prevista no primeiro parágrafo
não se aplica, todavia, à importação de produtos que
apenas sejam utilizados para o consumo humano directo.
Artigo 2?
A Comissão, de acordo com o processo previsto no artigo
26? do Regulamento (CEE) n? 2727/75 do Conselho, de
29 de Outubro de 1975, que estabelece a organização
comum de mercado no sector dos cereais (2), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n?
1097/88 (3), adoptará as regras de execução do presente
regulamento e determinará os produtos referidos no
segundo parágrafo do artigo 1 ? do presente regulamento.

Artigo 3?

Ò 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 no Luxemburgo, em 26 de Abril de 1988 .
Pelo Conselho

0 Presidente
H.-D . GENSCHER

(') JO n? L 43 de 13. 2. 1987, p. 9.

O JO n ? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(3) JO n ? L 110 de 29. 4. 1988, p. 7.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1315/88 DO CONSELHO
de 3 de Maio de 1988

que altera o Regulamento (CEE) n? 2658/87 relativo à nomenclatura pautal e
estatística e à Pauta Aduaneira Comum e o Regulamento (CEE) n? 918/83 rela
tivo ao estabelecimento do regime comunitário das franquias aduaneiras
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

neiro forfetário de 10 % sobre a fracção do valor que

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

exceda esse montante ;

Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 28?,

Considerando que convém, nesta ocasião, aumentar de

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),
Considerando que o ponto C do título II das Disposições
preliminares da Nomenclatura Combinada ao Regula
mento (CEE) n? 2658/87 (4) prevê que um direito adua
neiro forfetário de 10 % ad valorem seja aplicado às
mercadorias que sejam objecto de pequenas remessas
enviadas a particulares ou contidas nas bagagens pessoais
dos viajantes, desde que se trate de importações sem
carácter comercial e que o valor global dessas mercadorias
não exceda, por remessa ou por viajante, 115 ECUs ;
Considerando que, em conformidade com o n? 3 do
ponto C do titulo II das referidas disposições prelimi
nares, o direito forfetário de 10 % sobre as mercadorias

contidas nas bagagens pessoais de viajantes apenas se
aplica à fracção de valor que exceda os montantes admi
tidos com franquia de direitos de importação, em aplica
ção dos artigos 45? a 49? do Regulamento (CEE)
n? 91 8/83 (5), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 3822/85 (®) ; que, pelo
contrário decorre do n? 2, terceiro travessão, do artigo 29?
do Regulamento (CEE) n? 918/83 que o direito forfetário
de 10 % se aplica a todas as mercadorias que sejam
objecto de pequenas remessas enviadas a particulares,
desde que o valor total das referidas remessas exceda o
montante fixado para a sua admissão com franquia, ou
seja, 45 ECUs ;
Considerando que esta última regulamentação apresenta o
inconveniente de privar de qualquer franquia os destinatá

rios de pequenas remessas cujo valor global exceda^ ainda

que minimamente, o montante de 45 ECUs ; que, um
exame da situação mostrou que a aplicação, neste domínio
especial, de disposições análogas às aplicáveis às mercado
rias contidas nas bagagens pessoais dos viajantes não
deveria criar sérias dificuldades administrativas ; que,
consequentemente, é necessário proceder à adaptação,
tanto do ponto C do título II das Disposições prelimi
nares da Nomenclatura Combinada, bem como do título

VII do Regulamento (CEE) n? 918/83, de modo a
permitir a concessão da franquia, dentro do limite de 45
ECUs, aquando ' da importação de pequenas remessas
enviadas a particulares e a cobrar apenas o direito adua
(')
O
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

C
C
C
L
L

254 de 11 . 10. 1986, p. 7.
13 de 18. 1 . 1988, p. 173.
105 de 21 . 4. 1987, p. 4.
256 de 7. 9. 1987, p. 1 .
105 de 23. 4. 1983, p. 1 .

(6) JO n? L 370 de 31 . 12. 1985, p. 22.

115 ECUs para 200 ECUs ò valor das remessas para

aquém do qual as que são enviadas a particulares podem
ficar sujeitas ao direito aduaneiro forfetário de 10 % , tal
como foi já proposto pela Comissão em 16 de Novembro
de 1984 O ; que, com o intuito de uma maior clareza jurí
dica, convém proceder ao conjunto dessas alterações
dando nova redacção ao ponto C do título II das Disposi
ções preliminares da Nomenclatura Combinada e ao
título VII do Regulamento (CEE) n? 918/83 ;
Considerando que, de acordo com o n? 3 do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 918/83, a ilha de Helgoland é
considerada como um país terceiro ; que resulta do
disposto no Regulamento (CEE) n? 2151 /84 do Conselho,
de 23 de Julho de 1984, relativo ao território aduaneiro da
Comunidade (8), com a última redacção que lhe foi dada

pelo Acto de Adesão de Espanha e de Portugal, que todos
os territórios excluídos do território aduaneiro da Comu

nidade se encontram na mesma situação jurídica que a
ilha de Helgoland ; que o referido n? 3 do artigo 1 ? deve
ser alterado em conformidade ;

Considerando, além disso, que os artigos 137? e 138? do
Regulamento (CEE) n? 918/73 fixaram as condições
segundo as quais, até ao estabelecimento de disposições
comunitárias no domínio em causa, os Estados-membros
podem conceder franquias especiais aquando da importa
ção de instrumentos e aparelhos utilizados na investigação
médica, no estabelecimento de diagnósticos ou na realiza
ção de tratamentos médicos ;

Considerando que a experiência resultante da aplicação
destas disposições por um Estado-membro mostra que a
admissão desses instrumentos e aparelhos com franquia,
desde que se verifique que nenhum aparelho ou instru
mento equivalente seja presentemente fabricado na
Comunidade, não causa qualquer prejuízo grave à
economia comunitária ; que, pelo contrário, a admissão
com franquia permitirá ajudar eficazmente a despistagem
e o tratamento de doenças graves que podem afectar os
residentes na Comunidade ; que é conveniente, enfim,
estimular as possíveis doações desses instrumentos ou
aparelhos aos estabelecimentos médicos aprovados para tal
fim pelas autoridades competentes ; que, consequente
mente, se deve transformar em disposições definitivas,
aplicáveis no conjunto da Comunidade, as disposições
facultativas e provisórias previstas nos artigos 137? e 138?
do Regulamento (CEE) n? 918/83 em favor dos instru
mentos e aparelhos utilizados na investigação médica, no
estabelecimento de diagnósticos ou na realização de trata
mentos médicos e, para esse efeito, substituir os artigos
O JO n? C 324 de 5. 12. 1984, p. 5.
(") JO n? L 197 de 27. 7. 1984, p. 1 .
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referidos por um título XIV A consagrado a esse caso
especial de franquia ;

Considerando que convém, igualmente, completar o
Regulamento (CEE) n? 918/83 para ter em conta os
trabalhos efectuados pela Organização Mundial de Saúde
instituindo uma franquia de direitos de importação em
favor das substâncias de referência necessárias para o
controlo da qualidade dos medicamentos ;

N ? L 123/3

pessoais de viajantes, em quantidades que exqedam
os limites fixados, consoante o caso, no artigo 31 ?
ou no artigo 46? do Regulamento (CEE) n? 918/
/83 (').
2. Consideram-se sem carácter comercial :

a) Tratando-se de mercadorias contidas em
remessas enviadas de particular a particular, as
importações de remessas que, simultaneamente :

Considerando que os trabalhos efectuados no âmbito do
Comité das Franquias Aduaneiras, após a entrada em

— apresentem carácter ocasional,

vigor do Regulamento (CEE) n? 918/83, permitiram veri
ficar que um determinado número de disposições transi
tórias, previstas no seu artigo 136?, poderiam ser dora
vante transformadas em disposições definitivas, sob certas
condições, ou limitadas no tempo, ou ainda eliminàdas ;
que convém, consequentemente, adaptar os artigos 133? a
136?, de modo a eliminar, na medida do possível, qual
quer incerteza quanto ao alcance das suas disposições e
qualquer disparidade na aplicação do regime comunitário
das franquias instituído pelo Regulamento (CEE)

— contenham

exclusivamente

mercadorias

reservadas ao uso pessoal ou familiar dos
destinatários, não devendo a sua natureza ou

quantidade traduzir qualquer preocupação de
ordem comercial,

— sejam enviadas, sem qualquer espécie de
pagamento, pelo expedidor ao destinatário ;
b) Tratando-se de mercadorias contidas nas baga
gens pessoais de viajantes, as importações que,

n? 918/83 ;

simultaneamente :

Considerando que convém aproveitar a ocasião destas

— apresentem carácter ocasional e
— respeitem exclusivamente a mercadorias
reservadas ao uso pessoal ou familiar de
viajantes, ou se destinem a ser oferecidas
como presentes, nãç devendo a sua natureza
ou quantidade traduzir qualquer preocupa

diversas alterações ao Regulamento (CEE) n? 918/83 para
se proceder a adaptações de' algumas outras das suas
disposições, a fim de permitir uma aplicação mais
conforme com os objectivos prosseguidos ou de garantir a
observância de disposições adoptadas no âmbito de deter
minadas organizações internacionais e, nomeadamente, da
decisão/recomendação do Conselho da Organização para a

Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE),
adoptada em 27 de Novembro de 1985, relativa à política
no domínio do turismo internacional,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O ponto C do título II das Disposições preliminares da
Nomenclatura Combinada anexa ao Regulamento (CEE)
n? 2658/87 passa a ter a seguinte redacção :

« C. Tributação forfetária

1 . Aplica-se um direito aduaneiro forfetário de 10 %
ad valorem às mercadorias :

— contidas nas remessas enviadas de particular a
particular, ou
— contidas nas bagagens pessoais de viajantes,

desde que se trate de importações sem carácter

ção de ordem comercial.

3. O direito aduaneiro forfetário não se aplica às
mercadorias importadas nas condições definidas
nos n?s 1 e 2, relativamente às quais o interessado,
antes da imposição do referido direito, tenha
pedido a aplicação dos direitos de importação que
lhes dizem respeito. Nesse caso, a todas as merca
dorias que constituem a importação serão aplicados
os direitos de importação que lhes dizem respeito,
sem prejuízo das franquias previstas nos artigos 29?
a 31 ? e 45? a 49? do Regulamento (CEE)
n? 918/83 .

Para efeitos da aplicação do primeiro parágrafo,
consideram-se direitos de importação, tanto os
direitos aduaneiros e encargos de efeito equivalente,
como os direitos niveladores agrícolas e outras
imposições à importação previstos no âmbito da
política agrícola comum ou no dos regimes especí
ficos aplicáveis a determinadas mercadorias resul
tantes da transformação de produtos agrícolas.
4. Os Estados-membros podem arredondar o valor
que resulta da conversão nas moedas nacionais do
montante de 200 ECUs.

comercial.

Este direito aduaneiro forfetário de 10 % aplica-se
desde que o valor das mercadorias sujeitas a direitos
de importação não exceda, por remessa ou por
viajante, 200 ECUs.

Excluem-se da aplicação do direito aduaneiro forfe
tário as mercadorias incluídas no capítulo 24 que
estejam contidas numa remessa ou nas bagagens

5. Os Estados-membros podem manter inalterado o
contravalor em moeda nacional do montánte de

200 ECUs se, aquando da adaptação anual prevista
no n? 2, primeiro parágrafo, do artigo 2? do Regu
lamento (CEE) n? 2779/78, com a última redacção

que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 289/84 (2), a conversão desse montante resultar,
antes do arredondamento previsto no n? 4, numa

N? L 123/4
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alteração do contravalor expresso em moeda
nacional de menos de 5 % ou numa redução deste
contravalor.

0) JO n? L 105 de 23. 4. 1983, p. 1 .
(2) JO n? L 33 de 4. 2. 1984, p. 2. »

Artigo 2?

O Regulamento (CEE) n? 918/83 é alterado do seguinte
modo :

1 . O n? 3 do artigo 1 ? passa a ter a seguinte redacção :
« 3. Salvo disposição em contrário do presente
regulamento, para efeitos da aplicação do capítulo I, a
noção de país terceiro compreende igualmente as
partes do território' dos Estados-membros excluídas do
território aduaneiro da Comunidade, em aplicação do
Regulamento (CEE) n? 2151 /84 (').

montante para aquelas mercadorias que, importadas
separadamente, poderiam ter beneficiado da . referida
franquia, sendo que o valor de uma mercadoria não
pode ser fraccionado.'
Artigo 31 ?
Relativamente às mercadorias a seguir mencionadas, a

franquia referida no n? 1 do artigo 29? limita-se, por
remessa, às quantidades a seguir fixadas para cada
uma delas :

a) Produtos de tabaco :
50 cigarros

entanto, exceder 1 000 ECUs. »

3. O título VII passa a ter a seguinte redacção :

v

ou

25 cigarrilhas (charutos com o peso máximo de 3
gramas por unidade)
ou

10 charutos

ou 50 gramas de tabaco para fumar
ou um sortido proporcional destes diferentes

(') JO n? L 197 de 27. 7. 1984, p. 1 . »
2. O n? 2 do artigo 11 ? passa a ter a seguinte redacção :
« 2. Beneficiarão igualmente da franquia de direitos
de importação, nas mesmas condições, os presentes
habitualmente oferecidos por ocasião de uríi casa
mento, recebidos por uma pessoa que se encontre nas
condições previstas no n? 1 por pessoas que tenham
a sua residência habitual num país terceiro. O valor
de cada presente a admitir com franquia não pode, no
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produtos ;

b) Álcoois e bebidas alcoólicas :
— bebidas destiladas e bebibas espirituosas com
teor alcoólico superior a 22 % vol ; álcool
etílico não desnaturado de 80 % vol ou mais :
1 litro
ou

— bebidas destiladas e bebidas espirituosas, aperi
tivos que tenham por base vinho ou álcool,
tafiá, saké ou bebidas similares com teor alcoó

« TÍTULO VII

lico igual ou inferior a 22 % ; vinhos espu

Remessas enviadas de particular a particular

mantes e espumosos, vinhos licorosos : 1 litro
ou um sortido proporcional destes diferentes
produtos

Artigo 29?
1 . Sem prejuízo do disposto nos artigos 30? e 31 ?,
são admitidas com franquia de direitos de importação
as mercadorias que sejam objecto de remessas expe
didas de um país terceiro por um particular para
outro particular que se encontre no território adua
neiro da Comunidade, desde que se trate de importa
ções sem carácter comercial.

A franquia prevista no presente número não se aplica
às remessas provenientes da ilha de Helgoland.
2. Para efeitos do n? 1 , entende-se por « importa
ções sem carácter comercial » as importações relativas
a remessas que, simultaneamente :
— tenham um carácter ocasional,

e

— vinhos tranquilos : 2 litros ;
c) Perfumes : 50 gramas
ou

águas de toucador : 0,25 litro. »

4. O n? 1 do artigo 46? passa a ter a seguinte redacção :
« 1.

Relativamente às mercadorias* abaixo mencio

nadas, a franquia referida no n? 1 do artigo 45? limi
ta-se, por viajante, às quantidades a seguir fixadas para
cada uma delas :

a) Produtos de tabaco :
200 cigarros

— contenham exclusivamente mercadorias reservadas

ou

ao uso pessoal ou familiar dos destinatários, não
devendo a sua natureza ou quantidade traduzir
qualquer preocupação de ordem comercial,
— sejam enviadas, sem qualquer espécie de paga
mento, pelo expedidor ao destinatário.
Artigo 30?
A franquia referida no n? 1 do artigo 29? é aplicada
sobre um valor de 45 ECUs por remessa, incluindo o
valor das mercadorias referidas no artigo 31 ?
Quando o valor global de várias mercadorias exceder,
por remessa, o montante referido no primeiro pará
grafo, a franquia será concedida até ao limite desse

100 cigarrilhas charutos com o peso máximo de 3
gramas por unidade)
ou

50 charutos

ou 250 gramas de tabaco para fumar
ou um sortido proporcional destes diferentes
produtos ;

b) Álcoois e bebidas alcoólicas :
— bebidas destiladas e bebidas espirituosas com
um teor alcoólico superior a 22 % vol ; álcool
etílico não desnaturado de 80 % vol ou mais :
1 litro
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« TÍTULO XIV A

ou

— bebidas destiladas e bebidas espirituosas, aperi
tivos que tenham por base vinho ou álcool,
tafiá, saké ou bebidas similares com um teor

Instrumentos e aparelhos destinados à investi
gação, ao estabelecimento de diagnósticos ou à

alcoólico igual ou inferior a 22 % vol ; vinhos
espumantes e espumosos, vinhos licorosos : 2

realização de tratamentos médicos

litros

Artigo 63 ?A

ou um sortido proporcional destes diferentes
produtos
e

— vinhos tranquilos : 2 litros ;

1 . São admitidos com franquia de direitos de
importação os instrumentos e aparelhos destinados à
investigação médica, ao estabelecimento de diagnós
ticos ou à realização de tratamentos médicos, doados,

c) Perfumes : 50 gramas
e

águas de toucador : 0,25 litro ;
d) Medicamentos :

quantidade correspondente
pessoais dos viajantes. »

N? L 123/5

às

necessidades

5. No n? 2 do artigo 49?, é aditada a seguinte frase ao
primeiro travessão :
« os Estados-membros podem prever derrogações a
esta última disposição ; »

6. O artigo 60? passa a ter a seguinte redacção :

« Artigo 60?
1 . São admitidos com franquia de direitos de
importação :
a) Os animais especialmente preparados para uso
laboratorial ;

b) As substâncias biológicas ou químicas que

quer por uma organização com fins caritativos ou
filantrópicos quer por uma pessoa singular, a orga
nismos de saúde, a serviços dependentes de hospitais
ou a institutos de investigação médica aprovados pelas
autoridades competentes dos Estados-membros para
receber esses objectos com franquia, ou que sejam
comprados por esses organismos de saúde, hospitais
ou institutos de investigação médica, inteiramente
através de fundos fornecidos por uma organização
com fins caritativos ou filantrópicos ou por meio de
contribuições voluntárias, desde que se verifique que :
a) Instrumentos e aparelhos equivalentes não são
presentemente fabricados no território aduaneiro
da Comunidade ;

b) A doação desses instrumentos e aparelhos não
contém qualquer preocupação de ordem Comercial
por parte do doador ; e

c) O doador não tem relação alguma com o fabri
cante dos instrumentos e aparelhos que são
objecto do pedido de franquia.

constem de uma lista estabelecida de acordo com

o processo referido nos n?s 2 e 3 do artigo 143? e
que sejam importadas exclusivamente para fins
não comerciais .

2. A franquia referida no n? 1 limita-se aos animais
e às substâncias biológicas ou químicas que se desti
nem :

— quer a estabelecimentos públicos ou de utilidade
pública que tenham como actividade principal o
ensino ou a investigação científica, assim como
aos serviços dependentes de um estabelecimento
público ou de utilidade pública que tenham como
actividade principal o ensino ou a investigação
científica,

— quer a estabelecimentos de carácter privado que
tenham como actividade principal o ensino ou a
investigação científica, aprovados pelas autoridades
competentes dos Estados-membros para receber
essas mercadorias com franquia.

3. Apenas podem figurar na lista referida na alínea
b) do n? 1 as substâncias biológicas ou químicas de
que não exista produção equivalente no território
aduaneiro da Comunidade e cuja especificidade ou
grau de pureza lhe confira o carácter de substâncias
exclusiva ou principalmente aptas para a investigação
científica. »

7. São inseridos os seguintes títulos :

2.

A franquia aplica-se, igualmente, nos mesmos

termos :

a) Às peças sobressalentes, elementos e acessórios
especificamente destinados aos instrumentos e
aparelhos, desde que tais peças sobressalentes,
elementos e acessórios sejam importados ao
mesmo tempo que esses instrumentos ou
aparelhos ou, no caso de serem importados poste
riormente, se reconheça que se destinam a instru
mentos ou aparelhos anteriormente admitidos com
franquia ;

b) Às ferramentas a utilizar na manutenção, controlo,
calibragem ou reparação de instrumentos ou
aparelhos, desde que essas ferramentas sejam
importadas ao mesmo tempo que esses instru
mentos ou aparelhos ou, no caso de serem impor

tadas posteriormente, se reconheça que se
destinam a instrumentos ou aparelhos anterior
mente admitidos com franquia.

Artigo 63?B
Para efeitos da aplicação do artigo 63?A, e nomeada
mente em relação aos instrumentos ou aparelhos e
aos organismos beneficiários nele referidos, são apli
cáveis, mutatis mutandis, o quarto travessão do artigo
54? e os artigos 55?, 57? e 58 ?

N? L 123/6
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TÍTULO .XIV B

— mais de nove pessoas, incluindo o condutor,

Substâncias de referência para o controlo da

— mercadorias,

qualidade dos medicamentos

assim como qualquer veículo rodoviário para uso
especial que não seja o transporte propriamente

Artigo 63?C

dito ;

São admitidas com franquia de direitos de importação
as remessas que contenham amostras de substâncias

de referência autorizadas pela Organização Mundial
de Saúde e destinadas ao controlo de qualidade das
matérias utilizadas na fabricação de medicamentos e

que áejam enviadas a destinatários aprovados pelas
autoridades competentes dos Estados-membros para

alínea a) ;
c) « Reservatórios normais » :

— os reservatórios fixados com carácter perma
nente pelo construtor em todos os veículos

automóveis do mesmo tipo que o veículo em

receber tais remessas com franquia. »

causa e cuja instalação permanente permita a
utilização directa do carburante, tanto para a

8. Ao artigo 86? é aditada a seguinte alínea :
« d) As recompensas, troféus e lembranças de carácter
simbólico e de pouco valor destinadas a ser distri
buídas gratuitamente a pessoas que tenham a sua
residência habitual em países terceiros, por
ocasião de congressos de negócios ou de manifes
tações semelhantes de carácter internacional e
que não apresentem, pela sua natureza, valor
unitário ou outras características, qualquer preo
cupação de ordem comercial. »

9. Ao artigo 109? é aditada a seguinte alínea :

« q) Selos fiscais e análogos que comprovem o paga
mento de tributos em países terceiros. »

10. O título do título XXVII passa a ter a seguinte redac
ção :

« Carburantes e lubrificantes transportados em
veículos a motor terrestres e contidos em reci

pientes destinados a usos especiais ».

11 . Os artigos 112? e 113? passam a ter a seguinte redac
ção :

tracção dos veículos como, se for caso disso,

para o funcionamento, durante o transporte,
dos sistemas de refrigeração e de outros siste
mas .

Consideram-se
igualmente
reservatórios
normais os reservatórios a gás adaptados a

veículos a motor que permitam a utilização
directa do gás como carburante, assim como os
reservatórios adaptados aos outros sistemas com
que o veículo pode estar equipado,
— os reservatórios fixadós com carácter perma
nente pelo construtor em todos os recipientes
do mesmo tipo do recipiente em causa e. cuja
instalação permanente permita a utilização
directa do carburante para o funcionamento,
durante o transporte, dos sistemas de refrigera
ção e de outros sistemas com o quais são equi
pados os recipientes destinados a usos espe
ciais ;

d) « Recipiente destinado a usos especiais » : qualquer
recipiente equipado com dispositivos especial
mente adaptados para os sistemas de refrigeração,
oxigenação, isolamento térmico, ou outro.

« Artigo 112?

1.

b) « Veículo automóvel de turismo » : qualquer
veículo automóvel não abrangido pela definição da

Sem prejuízo do disposto nos artigos 113 ? a

Artigo 113 ?

115?, são admitidos com franquia de direitos de
importação :

Relativamente ao carburante contido nos reservatórios
normais dos veículos automóveis comerciais e dos

a) O carburante contido nos reservatórios normais :

recipientes destinados a usos especiais, os Estados
-membros podem limitar a 200 litros a aplicação da
franquia por veículo, por recipiente destinado a usos
especiais e por viagem. »

— dos veículos automóveis de

turismo,

dos

veículos automóveis comerciais e dos motoci

clos,

— dos recipientes destinados a usos especiais,
que entrem no território aduaneiro da Comu
niade ;

b) O carburante contido em reservatórios portáteis
transportados em veículos automóveis de turismo e
motociclos até 10 litros por veículo e sem prejuízo
das disposições nacionais em matéria de detenção
e de transporte de carburante.
2.

Para efeitos do n? 1 , entende-se por :

a) « Veículo automóvel comercial » : qualquer veículo
rodoviário a motor (incluindo os tractores com ou
sem reboque) que, pelo seu tipo de construção e
equipamento, esteja apto e se destine a transportar
com ou sem remuneração :

12. No artigo 132?, o segundo parágrafo passa a ter a
seguinte redacção :

« Os Estados-membros têm igualmente a faculdade de
manter inalterado o contravalor em moeda nacional

do montante fixado em ECUs, se, aquando da adapta
ção anual prevista no n? 2, primeiro parágrafo», do
artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 2779/78 ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 289/84 (2), a conversão desse montante resul
tar, antes do arredondamento previsto no parágrafo
anterior, numa alteração do contravalor expresso em
moeda nacional de menos de 5 % ou numa redução
desse contravalor.

0) JO n? L 333 de 30. 11 . 1978, p. 5.
(2) JO n? L 33 de 4. 2. 1984, p. 2. »
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13. Ao n? 1 do artigo 133? é aditada a seguinte alínea :

« g) De franquias concedidas no âmbito de acordos

N? L 123/7

c) Pelos Estados-membros, ate ao limite de 210
ECUs, das franquias que ultrapassem as referidas
no artigo 47? e que fossem concedidas, se fosse o
caso, à data de 1 de Janeiro de 1983, aos mari
nheiros da marinha mercante afectos ao tráfego

concluídos, com base na reciprocidade, com
países terceiros signatários da Convenção relativa
à Aviação Civil Intèrnacional (Chicago, 1944)
para a aplicação das práticas recomendadas 4.42 e
4.44 do Anexo 9 dessa Convenção (oitava edição
— Julho de 1980). »

Artigo 136?
1 . Até ao estabelecimento de disposições comuni

14. O n? 1 do artigo 134? passa a ter a seguinte redacção :

tárias no domínio em causa, os Estados-membros

« 1.

Os Estados-membros comunicarão à Comissão

as disposições aduaneiras contidas nas convenções e
acordos internacionais do tipo dos referidos no n? 1 ,
alíneas b), c), d), e), f) e g), e no n? 3 do artigo 133?,
concluídos após a entrada em vigor do presente regu
lamento. »

15. Os artigos 135? e 136? passam a ter a seguinte redac
ção :

« Artigo 135?
O presente regulamento não prejudica a manutenção :
a) Pela Grécia, do estatuto especial concedido ao
Monte Athos tal como é garantido pelo artigo 105?
da Constituição helénica ;

b) Pela Espanha e pela França, até à entrada em vigor
de um regime que regule as relações comerciais
entre a Comunidades e Andorra, das franquias
resultantes das Convenções, respectivamente de 13
de Julho de 1867 e de 22 e 23 de Novembro de
1867, entre esses países e Andorra ;

internacional.

podem conceder franquias especiais às forças armadas
que não sirvam sob a sua bandeira, mas que estejam
estacionadas no seu território em cumprimento de
acordos internacionais.

2. Até ao estabelecimento de disposições comuni
tárias do domínio em causa, o presente regulamento
não obsta à manutenção, por parte dos Estados-mem
bros, de franquias concedidas aos trabalhadores que
regressem ao país de origem após uma estadia de pelo
menos seis meses fora do território aduaneiro da

Comunidade por motivos de ordem profisional. »
16. São suprimidos os artigos 137? e 138 ?
17. Nos artigos 1 ?, 4?, 22?, 45?, 52? a 56?, 65?, 72?, 73 ?,
86?, 87?, 117? e 120?, o termo « Comunidade » é

substituído pela expressão « território aduaneiro da
Comunidade ».

Artigo 3 ?

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1989.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de- Maio de 1988 .
Pelo Conselho
O Presidente
M. BANGEMANN
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REGULAMENTO (CEE) N? 1316/88 DA COMISSÃO
de 16 de Maio de 1988

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 , último

parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,

n? 1676/85,

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

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de

cada uma destas moedas, verificada durante um

Portugal,

período determinado, relativamente às moedas da

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? 1097/88 (2), e, nomeadamente, o n? 5 do seu
artigo 13?,

ciente acima referido,

Comunidade referidas no travessão anterior, e o coefi

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? 4047/87 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

sendo estas cotações as verificadas em 13 de Maio de
1988 ;

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? 4047/87 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.

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,

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 7 de Maio de
1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 16 de Maio de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n? L 110 de 29. 4. 1988, p. 7.

(4 JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
(4) JO n? L 153 de 13. 6. 1987, p. 1 .
0 JO n? L 378 de 31 . 12. 1987, p. 99 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 16 de Maio de 1988 , que fixa os direitos niveladores à
importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e sêmolas de trigo ou de centeio
(Em ECUs/t)
Direitos niveladores

Código NC
Portugal
0709 90 60
0712 90 19

1001 10 10
1001 10 90

1001 90 91 .
1001 90 99
1002 00 00

1003 00 10
100300 90

1004 00 10
1004 00 90
1005 10 90
1005 90 00

1007 00 90
1008 10 00

16,55
16,55
73,91
73,91
11,45
11,45
51,75

45,43
45,43
101,89
101,89
16,55
16,55
40,05
45,43
45,43
45,43

Países terceiros

178,12
178,12

254,10 00
254,10(')O
193,48
193,48

167,59 0
176,50
176,50
150,53
150,53

178,1200
178,12 (2)0
186,05 (4)
102,10

1008 90 10

0

148,12 (4)
64,77 0
0

1008 90 90

45,43
31,23
87,65
128,41
31,32

64,77 .
285,22
249,83
407,70
305,63

1008 20 00

1Ò08 30 00

1101 00 00
1102 10 00
1103 11 10
1103 11 90

'

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

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

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

(4) Em relação ao milho painço e ao sorgo originário dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico ou dos países
e territórios ultramarinos, o direito nivelador à importação na Comunidade é diminuído de 50 % .
(*) Em relação ao trigo duro e ao alpista produzidos na Turquia e directamente transportados deste país para a
Comunidade, o direito nivelador é diminuído de 0,60 ECUs por tonelada.
O O direitq 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.

f7) Aquando da importação do produto da subposição 1008 90 10 (triticale), é cobrado o direito nivelador aplicável ao
centeio.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1317/88 DA COMISSÃO
de 16 de Maio de 1988

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

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

paragrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1676/85,
— em relação às outras moedas, uma taxa de conversão
baseada na média aritmética das taxas de câmbio de

cada uma destas moedas, verificada durante um

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, 24 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? 1097/88 (2), e, nomeadamente, o n? 6 do seu
artigo 15?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1676/85 do
Conselho, de 11 de. Junho de 1985, relativo ao valor da
unidade de conta e às taxas de câmbio a aplicar no âmbito
da política agrícola comum (3), com a última redacção que
lhe foi dada pêlo Regulamento (CEE) n? 1 636/87 (4), e,
nomeadamente, o seu artigo 3?,
Tendo em conta o. parecer do Comité Monetário,

Considerando que os prémios que acrescem aos direitos
niveladores em relação aos cerais e ao malte foram fixados

pelo Regulamento (CEE) n? 4048/87 da Comissão 0 e
pelos regulamentos posteriores que o alteraram ;

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

período determinado, relativamente às moedas da
Comunidade referidas no travessão anterior, e o coefi
ciente acima referido,
sendo estas cotações as verificadas em 13 de Maio de
1988 ;

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

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

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

zero .

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

— 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 17 de Maio de

corrigida pelo coeficiente previsto no n? í, último

1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 16 de Maio de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n? L 110 de 29. 4. 1988, p. 7.
(3) JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .

b) JO n? L 153 de 13. 6. 1987, p. 1 .
O JO n? L 378 de 31 . 12. 1987, p. 102.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 16 de Maio dê 1988, que fixa os prémios que acrescem aos
direitos niveladores à importação em relação aos cereais, à farinha e ao malte
A. Cereais e farinhas

(Em ECUs/t)
Corrente

1 ? período

2? período

3? período

5

6

7

8

Código NC

\

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

10011010

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

100510 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

Ò

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

B. Malte

(Em ECUs/t)
Corrente

Código NC
5

2° período

3? período

4? período

6

7

8

9

1 ? período
'

110710 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107.10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

\
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REGULAMENTO (CEE) N? 1318/88 DA COMISSÃO
de 10 de Maio de 1988

que determina para os Estados-membros, a perda de rendimento, bem como o

montante do prémio pagável por ovelha e por cabra para a campanha de
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

perda de rendimento deve ser diminuída da média ponde
rada dos prémios variáveis efectivamente concedidos para

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

com o disposto no n? 6 do referido artigo ; que o n? 3 do
artigo 5? fixa igualmente o montante do prémio por
fêmea da espécie caprina em 80 % do prémio por ovelha ;
que, nos termos dó n? 9 do artigo 5?, do montante do
prémio por fêmea da espécie ovina, com exclusão das
ovelhas que possam beneficiar do prémio, é igualmente
fixado em 80 % do prémio por ovelha ;

a campanha de 1987, sendo esta média obtida de acordo

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1837/80 do
Conselho, de 27 de Junho de 1980, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector das carnes de ovino

e de caprino ('), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 1115/88 (2), e, nomeada
mente, o n? 4 do seu artigo 5°.,
Considerando que o n? 1 do artigo 5? do Regulamento
(CEE) n? 1837/80 estatui um prémio para compensar a
eventual perda de rendimento dos produtores de carne de
ovino e, em determinadas zonas, de carne de caprino ; que
estas zonas estão definidas no Anexo III do referido regu
lamento e no artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 1065/86 da Comissão, de 11 de Abril de 1986, que
determina as zonas de montanha nas quais o prémio em

benefício dos produtores de carne de caprino é concedido

(3), que o n? 9 do artigo 5? do Regulamento (CEE)
n? 1837/80 prevê a possibilidade de conceder prémios
aos produtores que possuam fêmeas da espécie ovina de
determinadas raças de montanha, com exclusão das

ovelhas que possam beneficiar do prémio, em determi
nadas zonas ; que estas ovelhas e estas zonas estão defi
nidas no anexo do Regulamento (CEE) n? 872/84 do

Conselho, de 31 de Março de Í984, que estabelece as
regras gerais de concessão de prémios aos produtores de
carne de ovino (4), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 3524/85 (*) ;
Considerando que, nos termos do n? 2 do artigo 5? do
Regulamento (CEE) n? 1837/80, a perda de rendimento
representa, por cem quilogramas peso carcaça a diferença
eventual entre o preço de base e a média aritmética dos
preços de mercado verificados para cada região ;
Considerando que, nos termos do n? 3 do artigo 5? do
Regulamento (CEE) n? 1837/80, o montante do prémio
por ovelha e por região é obtido multiplicando a perda de
rendimento, referida no n? 2, por um coeficiente que
expresse, para cada região, a produção média anual normal
de carne de borrego por ovelha, expressa em 100 quilo
gramas/peso carcaça ; que, todavia, para a região 5, esta

Considerando que, pelo Regulamento (CEE) n? 2345/87
da Comissão Q, os Estados-membros foram autorizados a
efectuar um pagamento por conta aos produtores situados
nas zonas agrícolas desfavorecidas ; que tal pagamento foi
efectuado durante a campanha de 1987 aos produtores em
questão ;

Considerando que, em conformidade com o n? 4 do
artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 3007/84 da Comis
são f), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 1514/86(®), os Estados-membros da
região 1 não podem efectuar pagamentos por conta do
prémio referido no n? 5 do artigo 5? do Regulamento
(CEE) n? 1837/80 ; que, todavia, tendo em conta a situa
ção, excepcional dos mercados na região 1 , foi permitido à
Grécia e à Itália em derrogação do referido n? 4 do artigo
4?, efectuar o pagamento por conta do referido prémio ;
Considerando que o Governo francês decidiu ajudar os
criadores cuja exploração se situe numa zona não desfavo
recida ; que, para o efeito, o Governo francês previu, igual
mente, pagar-lhes, mas com fundos nacionais, uma soma
correspondente a 50 % do prémio por ovelha a que esses
criadores podem ter direito no final da campanha ;
Considerando que o Governo francês notificou este
projecto de auxílio nacional à Comissão, em conformi
dade com o n? 3 do artigo 93? do Tratado ;

Considerando que o Conselho considerou, pela decisão de
23 de Julho de 1987, o auxílio nacional sob forma de

adiantamento sobre o prémio por ovelha concedido pelo
Governo francês aos criadores franceses de carne de ovino

cuja exploração se situe nas zonas não desfavorecidas de
França, compatível com o mercado comum, no limite de

50 % do prémio estimado e até ao final da campanha de
1987 ;

(')
0
0
O
0

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n°.
n?
n?

L
L
L
L
L

183 de 16. 7. 1980, p. 1 .
110 de 29. 4. 1988, p. 36.
97 de 12. 4. 1986, p. 25.
325 de 20. 11 . 1986, p. 17.
90 de 1 . 4. 1984, p. 40.

(«) JO n? L 336 de 14. 12. 1985, p. 5.
O JO n? L 210 de 1 . 8. 1987, p. 85.
(*) JO n? L 283 de 27. 10. 1984, p. 28 .
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Considerando que o premio pagável por animal elegível
só é pago se o montante fixado por ovelha for igual ou
superior a um ECU ;

premio, e por região nas zonas referidas no anexo do
Regulamento (CEE) n° 872/84 é o seguinte :
Região

ECUs

5

7,647

Considerando que é necessário fixar, em conformidade
com o n? 4 do artigo 5? do Regulamento (CEE)
n? 1 837/80 o montante do prémio definitivo e o saldo a
pagar nas zonas agrícolas desfavorecidas ;

Considerando que o Comité de Gestão da Carne de
Ovinos e Caprinos não emitiu qualquer parecer no prazo
limite estabelecido pelo seu presidente,

N? L 123/ 13

Artigo 3 ?

1 . Em aplicação do n? 4 do artigo 5? do Regulamento
(CEE) n? 1837/80, o saldo a pagar aos produtores de
carne de ovino situados nas zonas agrícolas desfavorecidas
e, no caso de França, a todos os produtores de carne de
ovino, a título da campanha de 1987, é fixado do seguinte
modo :

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO

Saldo do prémio
pagável por ovelha

Região

(em ECUs)

1 , da qual

Artigo 1 ?
A perda de rendimento durante a campanha de 1987,
verificada em relação às seguintes regiões, é a abaixo indi
cada :

Região

Diferença em ECUs
por 100 Kg

2

118,060
123,654
136,360
61,672
104,881
95,693

3
4

5
6
7

Artigo 2?

Região

ECUs

1
2

21,841
21,841
27,822
23,863
9,559
18,354
16,901

3
4

5
6
7

2

5
6
7

Espanha

2. Em aplicação do n? 4 do artigo 5? do Regulamento
(CEE) n? 1837/80, o saldo a pagar aos produtores de
carne de caprino situados em zonas agrícolas desfavoreci
das, incluídas nas zonas designadas no n? 1 , a título da
campanha de 1987, é fixado do seguinte modo :

da qual : Italia

ECUs

1
2
7

17,473
17,473
13,521

3. O montante do prémio pagável por fêmea da espécie
ovina, com exclusão das ovelhas que possam beneficiar do

8,727
9,867
8,726 ~
7,000

Grécia
2

7

Espanha

3. Em aplicação do n? 4 do artigo 5? do Regulamento
(CEE) n? 1837/80, o saldo a pagar aos produtores que
possuam fêmeas da espécie ovina, com exclusão das
ovelhas que possam beneficiar do prémio, situados em
zonas agrícolas desfavorecidas, incluídas nas zonas refe
ridas no n? 1 , a título da campanha de 1987, é fixado do
seguinte modo :
Região

Região

Saldo do prémio
pagável por fêmea da
espécie
caprina
(em
ECUs)

Região

2. O montante do prémio pagável por fêmea da espécie
caprina e por região, nas zonas designadas no Anexo III

do Regulamento (CEE) n? 1837/80 e no artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 1065/86, a título da campanha de
1987, é o seguinte :

10,972
12,392
10,974
10,412
5,268
8,394
8,766

\4

1,

1 . O montante do prémio pagável por ovelha e por
região, a título da campanha de 1987, é o seguinte :

Italia
Grécia

Saldo do prémio
pagável por fêmea da
espécie ovina, com
exclusão das ovelhas

que possam beneficiar
do prémio (em ECUs)
4,214

5

Artigo 4?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.
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O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 10 de Maio de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente
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N? L 123/ 15

REGULAMENTO (CEE) N? 1319/88 DA COMISSÃO
de 11 de Maio de 1988

,

relativo à entrega de azeite à República de Cabo Verde a título de ajuda
alimentar

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3972/86 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1986, relativo à política
e à gestão da ajuda alimentar ('), alterado pelo Regula
mento (CEE) n? 3785/87 (2), e, nomeadamente, o n? 1 ,
alínea c), do seu artigo 6?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1420/87 do
Conselho, de 21 de Maio de 1987, que fixa as regras de
execução do Regulamento (CEE) n? 3972/86, relativo à
política e à gestão da ajuda alimentar (3), estabelece a lista
dos países e organismos susceptíveis de serem objecto das
acções de ajuda e determina os critérios gerais relativos ao
transporte da ajuda alimentar para lá do estádio FOB ;
Considerando que, pela sua decisão de 15 de Abril de

(CEE) n? 2200/87 da Comissão, de 8 de Julho de 1987,
que estabelece as regras gerais de mobilização na Comuni
dade de - produtos a fornecer a título de ajuda alimentar

comunitária (4) ; que é necessário precisar nomeadamente
os prazos e condições de fornecimento bem como o
procedimento a seguir para determinar as despesas daí
resultantes,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

É aberto um concurso para atribuição de um forneci
mento de azeite em benefício da República de Cabo
Verde, em conformidade com o disposto no Regulamento
(CEE) n? 2200/87 e nas condições que constam do anexo.

1987, relativa à atribuição de uma ajuda alimentar em

Artigo 2?

favor da República de Cabo Verde, a Comissão concedeu
a este país 200 toneladas de azeite ;

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

O presente regulamento entra em vigor no 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 11 de Maio de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 370 de 30. 12. 1986, p. 1 .
(*) JO n? L 356 de 18 . 12. 1987, p. 8 .
O JO n? L 136 de 26. 5. 1987, p. 1 .

(4) JO n? L 204 de 25. 7. 1987, p. 1 .
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Jornal Oficial das Comunidades Europeias
ANEXO

1 . Acção n?('): 259/88
2. Programa : 1988

3. Beneficiario : República de Cabo Verde

4. Representante do beneficiário (2) : ,
Empresa Pública de Abastecimento (Empa) A
Praia :
CP 104 (Tel. : 24 93 05 — Telex 54 Empa CV)
Mindelo : CP 148 (Tel.: 23 69 27 81 — Telegrama : Empa — S. Vicente)
5. Local ou pais de destino : Cabo Verde
6. Produto a mobilizar : azeite

7. Características e qualidade da mercadoria (3) :
Ver a lista publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n? C 216 de 14 de Agosto de 1987,
página 3 (ponto IIIA.4)
8. Quantidade total : 200 toneladas líquidas

9. Numero de lotes : 2 (lote 1 : 120 toneladas ; lote 2 : 80 toneladas)
10. Acondicionamento e marcação :

Ver a lista publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n? C 216 de 14 de Agosto de 1987,
página 3 (ponto III. B)
— caixas metálicas de 1 litro ou 1 quilograma,
— as caixas devem ser acondicionadas em embalagens de cartão, 20 ou 24 caixas por embalagem de
cartão,

— as caixas devem levar inscrito o seguinte texto :

« ACÇÃO N? 259/88 / ÓLEO / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA A
REPÚBLICA DE CABO VERDE »

1 1 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

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

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário : —
15. Porto de desembarque : lote 1 : Praia ; lote 2 : Mindelo

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

17. Período de colocação à disposição no porto de embarque em caso de atribuição do forneci
mento no estádio porto de embarque : de 1 a 31 de Julho de 1988
18. Data limite para o fornecimento : 31 de Agosto de 1988
19. Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso
20. Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 31 de Maio de 1988, às 12 horas.
As propostas são consideradas válidas até às 24 horas do dia 1 de Junho de 1988

21 . Em caso de segundo concurso :
a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 14 de Junho de 1988, às 12 horas. As
propostas são consideradas válidas até às 24 horas do dia 15 de Junho de 1988
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque em caso de atribuição do fornecimento no
estádio porto de embarque : de 15 de Julho a 1 5 de Agosto de 1 988
c) Data limite para o fornecimento : 15 se Setembro de 1988
22. Montante da garantia do concurso : 45 ECUs/tonelada

23. Montante da garantia de entrega : 10 % do montante da proposta expressa em ECUs
24. Endereço para o envio das propostas (4) :
Bureau de 1'aide alimentaire,
à lattention de Monsieur N. Arend,
bâtiment Berlaymont, bureau 6/73,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles

(Telex AGREC 22037 B)

25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatário (*) :
Restituição aplicável em 1 de Maio de 1988, fixada pelo Regulamento (CEE) n? 1169/88 (JO n? L 111 de
30. 4. 1988, p. 18).
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Notas :

(') O número da acção deve ser incluído em toda a correspondência.
(2) Delegado da Comissão a contactar pelo adjudicatário : Delegação da Comissão em Cabo Verde, CP 122,

Praia (tel. : 61 37 50 ; telex 6071 DELCE CV).

(3) O adjudicatário apresentará ao beneficiário um certificado passado por uma instância oficial e que
comprove que, para o produto a entregar, não foram ultrapassadas, no Estado-membro em causa, as
normas em vigor relativas à radiação nuclear.
(4) A fim de não sobrecarregar o telex, solicita-se aos proponentes que forneçam, antes da data e da hora
fixada no ponto 20 de presente anexo, a prova da constituição da garantia de concurso referida no n? 4,
alinea a), do artigo 7? do Regulamento (CEE) n? 2200/87, de preferência :
— por portador ao serviço referido no ponto 24 do presente anexo,
— por telecopiador para um dos números seguintes em Bruxelas :
— 235 01 32,

— 236 10 97,
— 235 01 30,
— 236 20 05.

(*) O Regulamento (CEE) n? 2330/87 (JO n? L 210 de 1.8. 1987, p. 56) e aplicável no que diz respeito à
restituição à exportação e, se for caso disso, aos montantes compensatórios monetários e de adesão, à taxa
representativa e ao coeficiente monetário. A data referida no artigo 2? do regulamento atrás citado é a refe

rida no ponto 25 do presente anexo.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1320/88 DA COMISSÃO
de 11 de Maio de 1988

que altera o Regulamento (CEE) n? 1187/88 e eleva a 110 000 toneladas o

concurso permanente para a exportação do trigo mole panificável detido pelo
organismo de intervenção francês
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? 1097/88 (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? 1187/88 da
Comissão (*) abriu um concurso permanente para a expor
tação de 55 000 toneladas de trigo mole panificável detido
pelo organismo de intervenção francês ; que, pela sua
comunicação de 6 de Maio de 1988, a França informou a

Comissão da intenção do seu organismo de intervenção de
proceder a um aumento de 55 000 toneladas da quanti
dade posta em concurso com vista à exportação ; que é
conveniente elevar a 110 000 toneladas a quantidade
global posta em concurso permanente para a exportação
de trigo mole panificável detido pelo organismo de inter
venção francês ;
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? 1187/88 ;
Considerando que o Comité de Gestão dos Cereais não
emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo
seu presidente,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 1187/88 é substi
tuído pelo texto seguinte :
« Artigo 2?
1 . O concurso refere-se a uma quantidade máxima
de 110 000 toneladas de trigo mole panificável a
exportar para Marrocos.

2. As regiões onde estão armazenadas as 110 000
toneladas de trigo mole panificável são indicadas no
Anexo I ».

Artigo 2?
O Anexo I do Regulamento (CEE) n? 1187/88 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 11 de Maio de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n? L 110 de 29. 4. 1988, p. 7.

h) JO n? L 202 de 9. 7. 1982, p. 23.
{*) JO n? L 223 de 11 . 8 . 1987, p. 5.
O JO n? L 111 de 30. 4. 1988, p. 73.
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ANEXO

« ANEXO I

(Em toneladas)
Local de armazenagem
Châlons-sur-Marne

Quantidades

5 300

Nantes

27 000

Orléans

61 800

Paris

15 900 »

N° L 123/ 19

N ? L 123/20

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

17. 5. 88

DECISÃO N? 1321/88/CECA DA COMISSÃO
de 11 de Maio de 1988

que prorroga o direito anti-dumping provisório sobre as importações de certas
chapas de ferro macio ou de aço originárias da Jugoslávia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço,
Artigo 1 ?

Tendo em conta a Decisão n? 2177/84/CECA da Comis

são, de 27 de Julho de 1984, relativa à defesa contra as
importações que são objecto de dumping ou de subven
ções por parte de países não membros da Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço ('), e, nomeadamente, o seu
artigo 119,

Os direitos anti-dumping provisórios sobre as importa
ções de certas chapas de ferro macio ou de aço originárias
de Jugoslávia, instituídos pela Decisão n? 229/88/CECA
alterada, são prorrogados por um período não superior a
dois meses.

Considerando que pela Decisão n? 229/88/CECA (2), alte
rada pela Decisão n? 980/88/CECA, a Comissão institui
um direito anti-dumping provisório sobre as importações
de certas chapas de ferro macio ou de aço, originárias da
Jugoslávia ;
Considerando que os exportadores interessados, que
representam todas as transacções em causa, apresentaram
à Comissão um requerimento no sentido de que os
direitos provisórios instituídos sejam prorrogados por um
novo período de dois meses ;

Artigo 2?
A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

Considerando que a Comissão considera necessitar de
uma prorrogação desses direitos a fim de proceder à deter

Sem prejuízo do artigo 11 ? da Decisão n? 2177/84/CECA
e de qualquer outra decisão que a Comissão venha a
tomar, a presente decisão é aplicável até à entrada em
vigor de um acto da Comissão que adopte medidas , defini

minação definitiva dos factos,

tivas.

A presente decisão e obrigatória em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 11 de Maio de Í988.
Pela Comissão

Willy DE CLERCQ
Membro da Comissão

(') JO n? L 201 de 30. 7. 1984, p. 17.

V) JO n? L 23 de 28. 1 . 1988, p. 13.
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DECISÃO N? 1322/88/CECA DA COMISSÃO
de 11 de Maio de 1988

que prorroga o direito anti-dumping provisório sobre as importações de certos
esboços em rolos de ferro macio ou de aço, originários da Argélia, do México e
da Jugoslávia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que a Comissão considera necessitar de
uma prorrogação desses direitos a fim de proceder à deter

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço,

minação definitiva dos factos,

Tendo em conta a Decisão n? 2177/84/CECA da Comis

são, de 27 de Julho de 1984, relativa à defesa contra as
importações que são objecto de dumping ou de subven
ções por parte de países não membros da Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço ('), e, nomeadamente, o seu
artigo 11 ?,
Considerando que, pela Decisão n? 163/88/CECA (2), alte
rada pela Decisão n? 979/88/CECA (3), a Comissão insti
tuiu um direito ànti-dumping provisório sobre as impor
tações de certos esboços em rolos de ferro macio ou de

aço, originários da Argélia, do México e da Jugoslávia ;
Considerando que os exportadores jugoslavos interessados,
que representam uma percentagem significativa das tran
sacções em causa, apresentaram à Comissão um requeri
mento no sentido de que os direitos provisórios insti
tuídos sejam prorrogados por um novo período de dois

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

Os direitos anti-dumping provisórios sobre as importa
ções de certos esboços em rolos de ferro macio ou de aço,

originários da Argélia, do México e da Jugoslávia, insti
tuídos pela Decisão n? 163/88/CECA alterada, são prorro
gados por um período não superior a dois meses.
Artigo 2?
A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

Sem prejuízo do artigo 11 ? da Decisão n? 2177/84/CECA
e de qualquer outra decisão que a Comissão venha a
tomar, a presente decisão é aplicável até à entrada em
vigor de um acto da Comissão que adopte medidas defini
tivas.

meses :

,

A presente decisão e obrigatória em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 11 de Maio de 1988 .
Pela Comissão

Willy DE CLERCQ
Membro da Comissão

(') JO n? L 201 de 30. 7. 1984, p. 17.
0 JO n? L 18 de 22. 1 . 1988 , p. 31 .
O JO n? L 98 de 15. 4. 1988, p. 32.
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REGULAMENTO (GEE) N? 1323/88 DA COMISSÃO
de 16 de Maio de 1988

que suprime o direito de compensação na importação de limões frescos

originários de Espanha (excepto das ilhas Canárias)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1035/72 do
Conselho, de 18 de Maio de 1972, que estabelece a orga
nização comum de mercados no sector das frutas e

produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 1117/88 (2), e, nomeada
mente, o n? 2, segundo parágrafo, do artigo 27?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1258/88 da
Comissão (3) instituiu um direito de compensação na
importação de limões frescos originários de Espanha
(excepto das ilhas Canárias) ;
Considerando que a evolução dos preços destes produtos
verificados nos mercados representativos referidos no
Regulamento (CEE) n? 2118/74 da Comissão (4), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 381 1 /85 í5), registados ou calculados em conformidade
com o disposto no artigo 5? do referido regulamento,
permite constatar que a aplicação do n? 1 , primeiro pará
grafo, do artigo 26? do Regulamento (CEE) n? 1035/72

levaria a fixação do montante do direito de compensação
em zero ; que em consequência, as condições previstas no
n? 1 , segundo parágrafo, do artigo 26? do Regulamento
(CEE) n? 1035/72 são satisfeitas para a revogação da taxa
compensatória à importação destes produtos originários
de Espanha (excepto das ilhas Canárias);
Considerando que, por força do n? 2 do artigo 136? do
Acto de Adesão de Espanha e de Portugal (6), durante a
primeira fase do período de transição, o regime aplicável
às trocas comerciais entre um novo Estado-membro, por
um lado, e a Comunidade na sua composição em 31 de
Dezembro de 1985, por outro lado, é o que era aplicado
antes da adesão,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n? 1258/88 é revogado.
Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 1 7 de Maio de
1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 16 de Maio de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente
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O
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N ? L 123/23

REGULAMENTO (CEE) N? 1324/88 DA COMISSÃO
de 16 de Maio de 1988

que suprime o direito de compensação na importação de cabaças originárias de
Espanha (excepto das ilhas Canárias)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1035/72 do
Conselho, de 18 de Maio de 1972, que estabelece a orga
nização comum de mercados no sector das frutas e

produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 1117/88 (2), e, nomeada
mente, o n? 2, segundo parágrafo, do artigo 27?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1259/88 da
Comissão (J) instituiu um direito de compensação na
importação de cabaças originárias de Espanha (excepto das
ilhas Canárias) ;
Considerando que a evolução dos preços destes produtos
verificados nos mercados representativos referidos no
Regulamento (CEE) n? 2118/74 da Comissão (4), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 3811 /85 (*), registados ou calculados em conformidade
com o disposto no artigo 5? do referido regulamento,
permite constatar que a aplicação do n? 1 , primeiro pará
grafo, do artigo 26? do Regulamento (CEE) n? 1035/72

levaria a fixação do montante do direito de compensação
em zero ; que em consequência, as condições previstas no
n? 1 , segundo parágrafo, do artigo 26? do Regulamento
(CEE) n? 1035/72 são satisfeitas para a revogação da taxa
compensatória à importação destes produtos originários
de Espanha (excepto das ilhas Canárias) ;
Considerando que, por força do n? 2 do artigo 136? do
Acto de Adesão de Espanha e de Portugal (*), durante a
primeira fase do período de transição, o regime aplicável
às trocas comerciais entre um novo Estado-membro, por
um lado, e a Comunidade na sua composição em 31 de
Dezembro de 1985, por outro lado, é o que era aplicado
antes da adesão,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O Regulamento (CEE) n? 1259/88 é revogado.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 7 de Maio de
1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 16 de Maio de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente
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REGULAMENTO (GEE) N? 1325/88 DA COMISSÃO
de 16 de Maio de 1988

que altera o Regulamento (CEE) n? 1240/88 o qual institui um direito de
compensação na importação de tomates originários de Marrocos
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

altera um direito instituído por força do artigo 25? do
referido regulamento ; que a tomada em consideração
dessas condições leva a que se altere o direito de compen
sação na importação de tomates originários de Marrocos,

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

nização comum de mercados no sector das frutas e

produtos hortícolas (*), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 1117/88 (2), e, nomeada
mente, o n? 2 segundo parágrafo do artigo 27,

Artigo 1?
O montante de 3,26 ECUs constante do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 1240/88 passa a ser de 21,46
ECUs.

Considerando que no Regulamento (CEE) n? 1240/88 da
Comissão (3), se instituiu um direito dé compensação na
importação de tomates originários de Marrocos ;
Considerando que no n? 1 do artigo 26? do Regulamento
(CEE) n? 1035/72 se fixaram as condições em que se

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 17 de Maio de
1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 16 de Maio de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
0 JO n? L 107 de 28. 4. 1988, p. 1 .
0 JO n? L 117 de 5. 5. 1988, p. 20.
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N? L 123/25

REGULAMENTO (CEE) N? 1326/88 DA COMISSÃO
de 16 de Maio de 1988

que fixa os montantes a cobrar no sector da carne de bovino relativamente aos
produtos que tenham abandonado o Reino Unido durante a semana de 25 de
Abril a 1 de Maio de 1988

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1347/86 do
Conselho, de 6 de Maio de 1986, relativo à concessão no

Reino Unido de um prémio no abate de certos bovinos
adultos destinados ao talho ('), alterado pelo Regulamento
(CEE) n? 467/87 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1695/86 da
Comissão, de 30 de Maio de 1986, que estabelece as

modalidades de aplicação no Reino Unido do prémio de
abate de certos bovinos adultos destinados ao talho (2), e,
nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 7°.,

Considerando que, por força do artigo 3 ? do Regulamento
(CEE) n? 1347/86, é cobrado um montante equivalente ao
do prémio variável de abate concedido no Reino Unido,
nas carnes e preparados provenientes de animais que
beneficiaram desse prémio na expedição para os outros
Estados-membros ou na exportação para países terceiros ;
Considerando que, de acordo com o n? 1 do artigo 7? do
Regulamento (CEE) n? 1695/86 os montantes a cobrar na
saída do território do Reino Unido pelos produtos cons
tantes do anexo do referido regulamento são fixados em
cada semana pela Comissão ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2658/87 do
Conselho (4) instaurou, a partir de 1 de Janeiro de 1988,

uma nova « Nomenclatura Combinada » que satisfaz,
simultaneamente, as exigências da Pauta Aduaneira
Comum e das estatísticas do comércio externo da Comu

nidade e que substitui a nomenclatura anterior ;

Considerando que é conveniente, por isso, fixar os
montantes a cobrar pelos produtos que tenham abando
nado o Reino Unido durante a semana de 25 de Abril a 1

de Maio de 1988 ,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Em aplicação do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1347/86 alterado, e relativamente aos , produtos refe
ridos no n? 1 do artigo 7? do Regulamento (CEE)
n? 1695/86 que tenham abandonado o território do Reino
Unido durante a semana de 25 de Abril a 1 de Maio de
1988 , os montantes a cobrar constam do anexo.

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

É aplicável a partir de 25 de Abril de 1988.

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

Feito em Bruxelas, em 16 de Maio de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente
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ANEXO

Montantes a cobrar pelos produtos que tenham abandonado o território do Reino Unido
durante a semana de 25 de Abril a 1 de Maio de 1988

(Em ECUs/100 kg peso líquido)
Código NC

Montantes

0201 10 10

26,26474

0201 10 90

26,26474

0201 20 11 '

26,26474

0201 20 19

26,26474

0201 20 31

21,01179

0201 20 39

21,01179

0201 20 51

31,51769

0201 20 59

31,51769

0201 20 90

21,01179

0201 30

35,98269

0202 10 00

26,26474

0202 20 10

26,26474

0202 20 30

21,01179

0202 20 50

31,51769

0202 20 90

21,01179

0202 30 10

35,98269

0202 30 50

35,98269

0202 30 90

35,98269

0206 10 95

35,98269

0206 29 91

35,98269

0210 20 10

21,01179

0210 20 90

29,94180

0210 90 41

29,94180

1602 50 10 (')
1602 50 10 (2)

29,94180
21,01179

(l) Contendo 80 % ou mais, em peso, de carnes de bovinos.
(*) Outros.
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N? L 123/27

REGULAMENTO (CEE> N? 1327/88 DA COMISSÃO
de 16 de Maio de 1988

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

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

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum dos mercados no sector do açúcar ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3993/87 (2) e, nomeadamente, o n? 8 do seu
artigo 16?,

Considerando que os direitos niveladores à importação
para os xaropes e alguns outros produtos do sector do
açúcar foram fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1166/88
da Comissão (3) ;

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

Artigo 1 ?

Os montantes de base do direito nivelador aplicável na
importação dos produtos referidos no n? 1 , alínea d), do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 , fixado no
anexo do Regulamento (CEE) n? 1166/88, são modifi
cados de acordo com os montantes referidos no anexo do

presente regulamento.
Artigo 2?

Considerando que a aplicação das modalidades estabele
cidas no Regulamento (CEE) n? 1 1 66/88 aos dados de que

O presente regulamento entra em vigor em 17 de Maio de

a Comissão tem conhecimento leva a alterar o montante

1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 16 de Maio de 1988.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
(J) JO n? L 377 de 31 . 12. 1987, p. 23.
(3) JO n? L 111 de 30. 4. 1988, p. 11 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 16 de Maio de 1988, que altera o montante de base do direito

nivelador à importação para os xaropes e alguns outros produtos do sector do açúcar
(Em ECUs)

Montante de base para 1 %
Código NC

1702 20 10
1702 20 90

1702 30 10
1702 40 10

1702 60 10
1702 60 90
1702 90 30
1702 90 60

1702 90 71
1702 90 90
2106 90 30
2106 90 59

de teor em sacarose e

Montante do direito nivelador

para 100 kg líquidos
do produto em causa

para 100 kg de matéria seca

0,4863
0,4863
—

—

—

—

59,36
59,36
59,36

0,4863

—

—

59,36

0,4863
0,4863
0,4863
—

0,4863

—

—

—

59,36
—
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N ? L 123/29

REGULAMENTO (CEE) N? 1328/88 DA COMISSÃO
de 16 de Maio de 1988

que fixa os direitos niveladores à importação em relação ao açúcar branco e ao
açúcar em bruto
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercados no sector do açúcar ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3993/87 (2), e, nomeadamente, o n? 8 do seu

Comum

e

das estatísticas

do

comércio externo

Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CEE) n? 2054/87 aos dados
de que a Comissão tem conhecimento, implica a alteração
dos direitos niveladores actualmente em vigor em confor
midade com o anexo do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

artigo 16?,

Artigo 1 ?

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? 1280/88 (4);
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2658/87 do
Conselho 0, instaurou, a partir de 1 de Janeiro de 1988,
uma nova Nomenclatura Combinada que satisfaz,
simultaneamente, as exigências da Pauta Aduaneira

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 17 de Maio de
1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 16 de Maio de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 16 de Maio de 1988 , que fixa os direitos niveladores

à importação em relação ao açúcar branco e ao açúcar em bruto
(ECUs/100 kg)
Código NC

Montante do direito nivelador

1701 11 10

39,85 (')

1701 11 90

39,85 (')

1701 12 10

39,85 (')

1701 12 90

39,85 (')

1701 91 00

48,63

1701 99 10

48,63

1701 99 90

48,63

(') O presente regulamento e aplicavel 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? x837/68 .
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N? L 123/31

REGULAMENTO (CEE) N? 1329/88 DO CONSELHO
de 16 de Maio de 1988

que altera o Regulamento (CEE) n? 1022/88 no que diz respeito a certas

máquinas de escrever electrónicas montadas na Comunidade pela Kyushu
Matsushita (UK) Ltd
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

montadas na Comunidade deve ser alterado no que

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

diz respeito à Kyushu Matsushita,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2176/84 do
Conselho, de 23 de Julho de 1984, relativo à defesa contra
as importações que são objecto de dumping ou de subven
ções por parte de países não membros da Comunidade
Económica Europeia ('), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 1761 /87 (2), e, nomeadamente, o n? 10 do seu artigo
13?,

Tendo em conta a proposta da Comissão, apresentada
após consultas realizadas no âmbito do comité consultivo
como previsto no regulamento acima referido,
Considerando o que segue :

(1 )

Pelo Regulamento (CEE) n? 1022/88 (3), o Conselho
tornou extensivo o direito anti-dumping instituído
pelo Regulamento (CEE) n? 1698/85 (4) a certas
máquinas de escrever montadas na Comunidade
pela Canon Bretagne (F), Kyushu Matsushita (RU),
Sharp (RU) e Silver Reed (RU).
Em Março de 1988, a Kyushu Matsushita ofereceu

(2)

um compromisso ; a Comissão verificou, nas

próprias instalações da empresa em questão, que o
compromisso eliminava as condições que justifi
cavam a extensão, pelo Regulamento (CEE) n?
1022/88, do direito ant-dumping às máquinas de
escrever montadas na Comunidade.

(3)

Após consultas, a Comissão aceitou o presente
compromisso por decisão da mesma data.
Nestas circunstâncias, o Regulamento (CEE) n?
1022/88 que torna extensivo o direito anti-dum
ping a certas máquinas de escrever electrónicas

(4)

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1022/88 passa a ter
a seguinte redacção :
« Artigo 1 ?
1 . O direito anti-dumping definitivo instituído
pelo Regulamento (CEE) n? 1698/85 sobre as importa
ções de máquinas de escrever electrónicas, com ou

sem mecanismos de cálculo incorporados, originárias
do Japão, é igualmente instituído sobre as máquinas
de escrever electrónicas, com ou sem mecanismos de

cálculo incorporados, subsumíveis aos códigos NC
8469 10 00, ex 8469 21 00 e ex 8469 29 00, colocadas

no mercado comunitário após terem sido montadas na
Comunidade pelas :
— Canon Bretagne (F),
— Sharp (RU), e
— Silver Reed (RU).
2. A taxa do direito será fixada como a seguir se
indica, por unidade montada pelas empresas em ques
tão :

— Canon Bretagne (F) :
— Sharp (RU):
— Silver Reed (RU) :

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

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

Feito em Bruxelas, em 16 de Maio de 1988.
Pelo Conselho
0 Presidente
I. KIECHLE

(')
O
0
P)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

201
167
101
163

de
de
de
de

30.
26.
20.
22.

7.
6.
4.
6.

1984,
1987,
1988,
1985,

p.
p.
p.
p.

1.
9.
4.
1.

44,00 ECUs,
21,82 ECUs,
56,14 ECUs.»
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II

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

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO

de 27 de Abril de 1988
*
relativa aos pedidos de reembolso e ao pagamento de adiantamentos respeitantes
às ajudas concedidas no âmbito do Regulamento (CEE) n? 1400/86
(Apenas faz fé o texto em língua francesa)

(88/286/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEO
GA),

Tendo em conta o Tratado que institui a Çomunidade
Económica Europeia,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1400/86 do
Conselho, de 6 de Maio de 1986, que institui uma acção

comum destinada à promoção da agricultura através da '
melhoria da criação de gado bovino de raças para carne
em certas zonas desfavorecidas de França ('), e, nomeada
mente, o n? 4 do seu artigo 8 ?,

Artigo 1 ?

1 . Os pedidos de reembolso referidos no n? 1 do artigo
8? do Regulamento (CEE) n? 1400/86 devem estar em
conformidade com os quadros que constam dos Anexos I
a III.

Considerando que os pedidos de reembolso e os pedidos
de pagamento de adiantamentos a apresentar pela França
ao Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola
(FEOGA), secção « Orientação », devem incluir determi
nados dados a fim de permitir a análise da conformidade
das despesas com o disposto no Regulamento (CEE) n?
1400/86 e no programa apresentado pela França aprovado
pela Comissão, de acordo com o n? 3 do artigo 3? do
citado regulamento ;
Considerando que, para permitir um controlo eficaz, a
França deve manter os documentos comprovativos à
disposição da Comissão durante um período de três anos a
contar do pagamento do último reembolso ;

Considerando que, para levar a efeito o pagamento dos
adiantamentos previstos no n? 3 do artigo 8 ? do Regula
mento (CEE) n? 1400/86, é necessário precisar as respec
tivas regras e procedimentos ;

2. A França comunicará à Comissão, juntamente com o
primeiro pedido de reembolso, os textos das disposições
nacionais de aplicação e de controlo e das instruções
administrativas, bem como os formulários e quaisquer
outros documentos relativos à execução administrativa da
acção.

Artigo 2?

A França manterá à disposição da Comissão, durante um
período de três anos a contar do pagamento do último
reembolso, o conjunto dos documentos comprovativos, ou
as cópias autenticadas que tenha em seu poder, com base
nos quais as ajudas previstas pelo Regulamento (CEE) n?
1400/86 são decididas e estabelecidos os pedidos de reem
bolso e de adiantamentos.

Artigo 3 ?

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité do

Os pedidos de adiantamentos referidos no n? 3 do artigo
8? do Regulamento (CEE) n? 1400/86 devem estar em
conformidade com os quadros que constam dos Anexos

(') JO n? L 128 de 14. 5. 1986, p. 1 .

IV e V.l a V.6.
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Artigo 4?

1 . Os adiantamentos do FEOGA, secção « Orientação »,
podem ser equivalentes, no máximo, a 80 % do montante
da comparticipação comunitária no financiamento das
despesas previstas durante o ano de referência.

2. Os adiantamentos que não forem despendidos
durante o ano para o qual foram pagos serão deduzidos do
adiantamento a pagar a título do ano seguinte.
3.

Não podem ser pagos adiantamentos a título do ano

seguinte, antes da documentação anteriormente referida
ser transmitida à Comissão :

— seja um relatório estabelecido de acordo com o quadro
que consta do Anexo VI, respeitando ao desenrolar das

N ? L 123/33

operações durante o ano anterior, para o qual foram
pagos adiantamentos,
— seja o pedido de reembolso definitivo, estabelecido de

acordo com o n? 1 do artigo 1 ?
Artigo 5?
A França é destinatária da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 27 de Abril de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente
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ANEXO I

Pedido de reembolso das despesas efectuadas durante o ano de 19 . . no âmbito do Regulamento (CEE)

n? 1400/86, que institui uma acção comum destinada à promoção de agricultura através da melhoria da

criação de gado bovino de raças para carne em certas zonas desfavorecidas de França (')
QUADRO RECAPITULATIVO
(Em francos franceses)
1

2

3

4

5

Despesas

Adiantamento

efectuadas

Despesas
elegíveis

Reembolso

Tipos de medidas

pedido

pago pelo

pela França
Medidas

colectivas

efectuadas

pela França

ao FEOGA

FEOGA

6

Saldo a
reembolsar

fundiárias

(totais do Anexo II.1 )
Melhoria das condições de cria

ção de gado bovino [totais do
Anexo II.2 a) e b)]
Intensificação do controlo do

rendimento dos touros (totais do
Anexo 113)
Medidas florestais (totais do
Anexo II.4)
Melhoramento da infra-estrutura

rural (totais do Anexo II.5)

Medidas de promoção (totais do
Anexo II.6)

'

Total

Recuperações (total do Anexo
III)

Total líquido

Declaração a apresentar com o pedido de reembolso relativo as despesas efectuadas em aplicação do
Regulamento (CEE) n? 1400/86
Confirma-se que :

a) Os trabalhos e as despesas para os quais é pedido um reembolso foram realizados em conformidade com as dispo
sições previstas no programa aprovado pela Comissão ;
b) A França dispõe dos meios para um controlo eficaz dos elementos que servem para calcular as ajudas pagas, elegí
veis a título do Fundo ;

b) As acções são levadas a efeito nas zonas desfavorecidas do maciço central, na acepção da Directiva 75/268/CEE (2),
onde a superfície dos prados permanentes representa, pelo menos, 65 % da superfície agrícola útil por comuna, à
excepção das regiões referidas no Regulamento (CEE) n? 2088/85 do Conselho (3) ;
(') Recorda-se que as informações previstas no artigo 7? do regulamento devem ser, igualmente, transmitidas a Comissão.
No caso de certas ajudas previstas no presente regulamento serem incluídas nos programas integrados ulteriores, será necessário
indicar em destaque as respectivas despesas.
0 JO n? L 128 de 19. 5. 1975, p. 1 .

¥) JO n? L 197 de 27. 7. 1985, p. 1 .

v
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d) Ás ajudas em favor da criação de gado bovino só dizem respeito aos bovinos de raças para carne, ou aos vários
cruzamentos dessas raças ;

e) Não é pedido reembolso das despesas relativas a investimentos ou trabalhos que beneficiam de ajudas a título dos
artigos 17? ou 20? do Regulamento (CEE) n? 797/85 do Conselho (') ou que podem beneficiar de ajudas comuni
tárias no âmbito de outras acções comuns na acepção do n? 1 do artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 729/70 do
Conselho (*) ;

f) As despesas elegíveis resultam de despesas reais e respeitam os limites e condições indicados no n? 2 do artigo 6?
do Regulamento (CEE) n? 1400/86 ;
g) Ás datas das decisões de concessão das ajudas são posteriores a 1 de Agosto de 1987 ;
h) Os beneficiários das ajudas foram devidamente informados da percentagem de verbas provenientes da Comuni
dade ;

i) Nos casos de recursos a contratos de direito público, foram respeitadas as regras comunitárias de abertura dos
contratos de direito público de obras e fornecimentos, citadas nas Directivas 71 /305/CEE (3) e 77/62/CEE (4) do
Conselho.

Data, carimbo e assinatura da autoridade competente :

(') JO n ? L 93 de 30. 3. 1985, p. 1 .

0 JO n? L 94 de 28. 4. 1970, p. 13.

0 JO n? L 185 de 16. 8. 1971 , p. 5.
í4) TO n? L 13 de 15. 1 . 1977, p. 1 .

e

Total

trabalhos

Despesas
elegíveis

8

Reembolso

9,

-

efectuadas

I

pedido ao
FEOGA
pela França
(em francos franceses) (em francos franceses)
(em francos franceses)

reais

Despesas

7

Europeias

(') Indicar a natureza das operações, para o conjunto dos departamentos.
(*) Superfícies com base nas quais são calculadas as ajudas.

conexos

0

0)

(em francos franceses)

Custo total
dos trabalhos

6

Oficial das Comunidades

Emparcelamento

pastagens

pelos trabalhos
(ha, a, ca)

das operações

explorações

agrupamentos

afectadas

Superfícies
Natureza

Número de

5

Número de

4

3

2

Jornal

Trabalhos de melhoramento das

Trabalhos de drenagem

Departamentos

1

Medidas colectivas fundiárias : n? 4, alínea a), do artigo 1 ? do regulamento

Pedido de reembolso das despesas efectuadas durante o ano de 19 . . no âmbito do Regulamento (CEE) n? 1400/86

ANEXO III
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Total

(')

Número de

Número de
investimentos

Natureza dos

investimentos

agrupamentos

4

3

2

Total

-

sanitárias

Tipos de acções

2

Despesa reais
efectuadas pela França
(em francos franceses)
0

Custo total

(em francos franceses)
(')

das acções

4

3

(em francos franceses)

Custo total
dos investimentos

6

(')

Despesas elegíveis

-

Despesas

8

(')

(em francos franceses)

ao FEOGA

6

(em francos franceses)

ao FEOGA

pedido

Reembolso

9

Reembolso pedido

elegíveis
(em francos franceses)

(em francos franceses)

5

pela França
(em francos franceses)

efectuadas

Despesas reais

7

Oficial das Comunidades Europeias

(') Discriminar por tipo de acção sanitaria e por departamento.

Departamentos

1

b) Melhoria sanitária do efectivo bovino

explorações

Número de

5

Jornal

(') Indicar a natureza de cada tipo de investimento, para o conjunto dos departamentos.

l

Departamentos

1

a) Equipamento em comum para a produção de forragens (com exclusão do equipamento de exploração florestal)

Melhoria das condições de criação de gado bovino de raças para carne : n? 4, alínea b), do artigo 1? do regulamento

Pedido de reembolso das despesas efectuadas durante o ano de 19 .. no âmbito do Regulamento (CEE) n? 1400/86

ANEXO II.2
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Tipos de acções

Departamentos
em causa

de explorações

Numero

3

(seleccão inicial)

Numero de touros

4

das operações
(em francos franceses)

Custo total

5

pela França
(em francos franceses)

efectuadas

Despesas reais

6

Despesas elegíveis
(em francos franceses)

7

pedido ao FEOGA
(em francos franceses)

Reembolso

8

Jornal
Oficial das Comunidades

Europeias

Total

2

1

Intensificação do controlo do rendimento dos touros para carne : n? 4, alínea c), do artigo 1? do regulamento

Pedido de reembolso das despesas efectuadas durante o ano 19 . . no âmbito do Regulamento (CEE) n? 1400/86

ANEXO II.3
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(em francos franceses)

França

Despesas reais
efectuadas pela

5

-

-

Despesas
elegíveis
(em francos franceses)

6

FEOGA

(em francos franceses)

pedido ao

Reembolso

7

0 Unicamente equipamentos colectivos necessários à gestão das parcelas florestadas.

do].
0 Fazer a distinção, se for caso disso, entre florestação e reflorestação, utilizando duas linhas distintas.

Europeias

(') Indicar a superfície (em ha, a, ca), excepto para as rubricas • Vias de acesso florestais > (indicar o comprimento em metros) e « Equipamento de exploração florestal > [indicar a quantidade (número) de equipamento compra

Total

Equipamento de exploração florestal 0

Acções fundiárias

(em francos franceses)

Custos

4

Oficial das Comunidades

Vias de acesso florestais

Sebes

0

Unidades de
investirtiento

Número de

explorações

3

2

Jornal

Melhoramento florestal

Florestação 0

Departamentos

1

Medidas florestais : n? 4, alínea d) do artigo 1? do regulamento

Pedido de reembolso das despesas efectuadas durante o ano de 19 .. no âmbito do Regulamento (CEE) n? 1400/86

ANEXO II.4
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l

(') Contribuição financeira do beneficiário não inferior a 10 % do custo dos trabalhos.

X
X

(en metros)

em causa

(em francos
franceses)

Custo total
dos trabalhos

4

I

(em francos
franceses)

(em francos
franceses)

V

totais

(')

Despesas
da França

Contribuições

6

financeiras dos
beneficiários

5

I

Despesas
elegíveis
(em francos
franceses)

7

(em francos
franceses)

ao FEOGA

1 pedido

Reembolso

8

Europeias

Total

Melhoramento de caminhos

que dependem
da agricultura
das aldeias/vilas

outros

habitantes

habitantes

do caminho

Comprimento

3

Oficial das Comunidades

Construção de caminhos

Condução de água potável

explorações
agrícolas

Número de fogos, com acesso, respeitantes a

2

Jornal

Electrificação

Departamentos

1

Melhoramento da infra-estrutura rural : n? 4, alínea e), do artigo 1? do regulamento

Pedido de reembolso das despesas efectuadas durante o ano de 19 .. no âmbito do Regulamento (CEE) n? 1400/86

ANEXO II 5
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da

assistência

0

de promoção
(em francos franceses)
0
0

elegíveis
(em francos franceses)

da França

(em francos franceses)

Ajudas

7

totais

Despesas

das acções

Custos reais

(*) Custos reais por técnico, originados no ano em questão.
0 Explicar o sistema de ajuda degressiva durante o período da acção comum (ajuda total limitada a 80 % dos custos reais).

suas funções

Natureza das

6

5

(em francos franceses)

FEOGA

pedido ao

Reembolso

8

Europeias

(') No máximo, çatorze técnicos recrutados recentemente.

-

Total

dos técnicos

4

Oficial das Comunidades

Operações de sensibilização

técnica

Datas dos
recrutamentos

Identificação

(')

3

2

Jornal

Reforço

Departamentos

1

Medidas de promoção : n? 4, alínea f), do artigo 1 ? do regulamento

Pedido de reembolso das despesas efectuadas durante o ano de 19. . no âmbito do Regulamento (CEE) n? 1400/86

ANEXO II.6
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ANEXO III

Recuperações efectuadas durante o ano de 19 . . respeitantes a ajudas concedidas nos termos do
Regulamento (CEE) n? 1400/86

2

1

3

4

5

6

Montante a

Medida em

7

Se for caso disso,

número de código
Número de

código do

Departamentos

beneficiário

Ajuda nacional
recuperada

Ajuda elegível
recuperada

de comunicação,

deduzir da

causa e

conforme o

contribuição

motivo da

do FEOGA

recuperação

Regulamento
(CEE) n? 283/72
do Conselho

00

'

'

-

Total

I

(') JO n? L 36 de 10. 2. 1972, p. 1 .

(2) A apresentação deste quadro não exclui o envio dos documentos previstos pelos artigos 3? e 5? do Regulamento (CEE) n? 283/72, relativo às irregularidades
e à recuperação das importâncias pagas indevidamente no âmbito do financiamento da política agrícola comum assim como a organização de um sistema
de informação nesse domínio.

Em consequência, se a recuperação diz respeito a um caso de irregularidade comunicado pelo regulamento referido anteriormente, deve ser mencionado o
número da respectiva comunicação.

Data, carimbo e assinatura da autoridade competente :

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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N? L 123/43

ANEXO IV

Pedido de pagamento de adiantamento a título do ano de 19 . . respeitante às depesas previstas a efec
tuar no âmbito do Regulamento (ÇEE) n? 1400/86, que institui uma acção comum destinada à promoção
da agricultura através da melhoria da criação de gado bovino de raças para carne em certas zonas desfa
vorecidas de França (')
QUADRO RECAPITULATIVO

(Em francos franceses)
1

2

Tipos de medidas

Despesas
previstas
pela França

Medidas

colectivas

3

4

Despesas

Reembolso

previstas

previsto
a pedir

pela França

ao FEOGA

elegíveis

5

Adiantamento

pedido
ao FEOGA

fundiárias

(totais do Anexo V.l)
Melhoria das condições de criação
de gado bovino [totais do Anexo

V.2 a) e b)]
Intensificação

do

controlo

do

rendimento dos touros (totais do
Anexo V.3)
Medidas florestais (totais do Anexo
V.4)
Melhoramento da infra-estrutura

rural (totais do Anexo V.5)

Medidas de promoção (totais do
Anexo V.6)
Total

Confirma-se que :
a) Os trabalhos e as despesas previstas a realizar estão em conformidade com o disposto no programma aprovado
pela Comissão ;
b) Não é pedida uma comparticipação financeira da Comunidade ao abrigo dó Regulamento (CEE) n? 1400/86 para
investimentos ou trabalhos que beneficiam de ajudas ao abrigo dos artigos 17? ou 20? do Regulamento (CEE) n?
797/85 ou que podem beneficiar de ajudas comunitárias no âmbito de outras acções comuns na acepção do n? 1
do artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 729/70 ;
c) Os custos que constam da coluna 2 ou 3 correspondem às despesas a efectuar durante o ano para O qual os adian
tamentos são pedidos ;
d) As verbas destinadas a cobrir a comparticipação financeira nacional estão disponíveis e serão pagas durante o ano
para o qual os adiantamentos são pedidos ;
e) Os adiantamentos serão postos à disposição dos organismos e dos agricultores que suportam o encargo financeiro
dos trabalhos, durante o ano para o qual os adiantamentos são pedidos ;
f) Os beneficiários referidos anteriormente serão convenientemente informados, aquando do pagamento das ajudas,
da parte das verbas que provêm da Comunidade. (Junta-se ao presente pedido uma nota informativa acerca do
procedimento previsto para o efeito) ;
g) No caso de recurso a contratos de direito público, foram respeitadas as regras comunitárias de abertura dos
contratos de direito público de obras e fornecimentos citados nas Directivas 71 /305/CEE e 77/62/CEE.

Data, carimbo e assinatura da autoridade competente :

(') Se certas ajudas previstas no presente regulamento forem incluídas nos programas integrados ulteriores, será necessário indicar em
destaque as respectivas depesas.

Total

«

previstos
(em ha, a, ca)
0

Natureza

das operações

(')

explorações

agrupamentos

0 Superfícies com base nas quais são calculadas as ajudas.

trabalhos

Superfícies dos

Número de

5

Número de

4

3

2

I

(em francos
franceses)

operações

I

I

pela França
(em francos
franceses)

previstas
(em francos
franceses)

elegíveis

Despesas

a efectuar

Despesas
previstas

Custos totais

previstos das

8

7

6

-

-

previsto a
pedir
(em francos
franceses)

Reembolso

9

(em francos
franceses)

ao FEOGA

pedido

Adiantamento

10

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

(') Indicar a natureza das operações previstas para departamentos.

trabalhos conexos

Emparcelamentos e

melhoramento das pastagens

Trabalhos de

Trabalhos de drenagem

Departamentos

1

Medidas colectivas fundiarias : n? 4, almea a) do artigo 1 ? do Regulamento

Pedido de pagamento de adiantamento a título do ano de 19 . . respeitante às despesàs previstas a efectuar no âmbito do Regulamento (CEE) n? 1400/86

ANEXO V.l

N ? L 123/44
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Total

I

Departamentos

0

Número dos
investimentos

Natureza dos
investimentos
Número de

explorações

agrupamentos

Total

sanitárias

Tipos de acções

2

0 .

(2)

pela França
(em francos franceses)

a efectuar

Despesas previstas

Custo total

previsto das acções
(em francos franceses)

4

3

Despesas elegíveis

5

pela França
(em francos
franceses)

0

I

0

9

Adiantamento

7

franceses)

(em francos

ao FEOGA

pedido

Adiantamento

10

0

(em francos franceses)

pedido ao FEOGA

previsto a
pedir
(em francos
franceses)

Reembolso

previsto a pedir
(em francos franceses)

Reembolso

6

Despesas
elegíveis
previstas
(em francos
franceses)

Despesas previstas
a efectuar

8

7

previstas
(em francos franceses)

(em francos
franceses)

investimentos

previsto dos

Custo total

6

Tornai Oficial das Comunidades Europeias

(z) Discriminar por tipo de acção sanitaria e por departamento.

Departamentos

1

b) Melhoria sanitária do efectivo bovino

5

Número de

4

(') Indicar a natureza de cada tipo de investimento previsto, para o conjunto dos departamentos.

1

3

2

1

a) Equipamento em comum para a produção de forragens (com exclusão do equipamento de exploração florestal)

Melhoria das condições de criação de gado bovino de raças para carne : n? 4, alínea b), do artigo 1° do Regulamento

Pedido de pagameto de adiantamento a titulo do ano de 19 . . respeitante às despesas previstas a efectuar no âmbito do Regulamento (CEE) n? 1400/86
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Tipos de acções
previstas

Departamentos

Total

2

1

em causa

(selecção inicial)

Numero de touros

4

Despesas previstas

t

6

7

8

9

Custo total previsto
das operações

Adiantamento
Despesas elegíveis Reembolso previsto
a efectuar
pedido ao FEOGA
a pedir
previstas
pela
França
(em francos franceses) (em francos franceses) (em francos franceses) (em francos franceses) (em francos franceses)

5

'

explorações

Numero de

3

Intensificação do controlo do rendimento dos touros para carne : n? 4, alínea c), do artigo 1? do regulamento

Pedido de pagamento de adiantamento a título do ano de 19 .. respeitante as despesas previstas a efectuar no âmbito do Regulamento (CEE) n? 1400/86
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l

1

-

pela França
(em francos franceses)

a efectuar

Despesas previstas

5

Despesas elegíveis
previstas
(em francos franceses)

6

previsto
a pedir
(em francos franceses)

Reembolso

7

(em francos franceses)

FEOGA

pedido ao

Adiantamento

8

do].
0 Fazer a distinção, se for caso disso, entre florestação e reflorestação, utilizando duas linhas distintas.
0 Equipamentos colectivos necessários à gestão das parcelas florestadas.

*

Europeias

0 Indicar a superfície (em ha, a, ca), excepto para as rubricas « Vias de acesso florestais » (indicar o comprimento em metros) e « Equipamento de exploração florestal » [indicar a quantidade (número) de equipamento compra

Total

Equipamento de exploração
florestal (3)

Acções fundiárias

Custos previstos
(em francos franceses)

4

Oficial das Comunidades

Vias de acesso florestais

Sebes

(')

Unidades de
investimento

Número de

explorações

3

2

Jornal

Melhoramento florestal

Florestação (*)

Departamentos

1

Medidas florestais : n? 4, alínea d) do artigo 1? do regulamento

Pedido de pagamento de adiantamento a título do ano de 19 .. respeitante às despesas previstas a efectuar no âmbito do Regulamento (CEE) n? 1400/86
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(') Contribuição financeira do beneficiário não inferior a 10 % do custo dos trabalhos.

(em metros)

em causa

(em francos
franceses)

dos trabalhos

previsto

Custo total

4

0

(em francos
franceses)

beneficiários

previstas

financeiras

previstas dos

Despesas

Contribuições

pela França
(em francos
franceses)

a efectuar

6

5

Despesas
elegíveis
previstas
(em francos
franceses)

7

franceses)

/

(em francos
franceses)

ao FEOGA

pedido

a pedir
(em francos

Adiantamento

previsto

9

Reembolso

8

Europeias

Total

Melhoramento de caminhos

habitantes

que dependem
da agricultura
das aldeias/vilas

outros

habitantes

do caminho

Comprimento

3

Oficial das Comunidades

Construção de caminhos

Condução de água potável

explorações
agrícolas

Número de fogos, com acesso, respeitantes a

2

Jornal

Electrificação

Departamentos

1

Melhoramento da infra-estrutura rural : n? 4, alínea e), do artigo 1 ? do regulamento

Pedido de pagamento de adiantamento a título do ano de 19.. respeitante as despesas previstas a efectuar no âmbito do Regulamento (CEE) n? 1400/86
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Datas dos
recrutamentos

0

Identificação

dos técnicos

(')

suas funções

Natureza das

4

No máximo, catorze técnicos recrutados recentemente.
Ou datas previstas para os recrutamentos.
Custos previstos por técnico, a realizar durante o ano em questão.
As despesas totais são limitadas a 80 % dos custos reais em função do sistema de ajuda degressiva.

3

2

Despesas
previstas a
efectuar pela

previstos

7

8

9

0

das acções

; 0

■

0

L_I

ll

Reembolso
Adiantamento
Despesas
elegíveis
previsto
pedido ao
FEQGA
previstas
a
pedir
França
de promoção
(em
francos
franceses)
(em
francos
franceses)
(em
francos
franceses)
(em francos franceses) (em francos franceses)

Custos

6

5

Tornai Oficial das Comunidades Europeias

(')
(*)
(*)
(*)

Total

Operações de sensibilização

Reforço da assistência técnica

Departamentos

1

Medidas de promoção : n? 4, alínea f), do artigo 1? do regulamento

Pedido de pagamento de adiantamento a título do ano de 19. . respeitante as despesas previstas a efectuar no âmbito do Regulamento (CEE) n? 1400/86
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do

controlo

do

\

0
(')

previstas
(')

%

0

Data, carimbo e assinatura da autoridade competente

o

reais

recebidos

0

%

0

reais

0

0

pagos

Adiantamentos

Despesas elegíveis totais

Despesas totais de França

previstas

Números que constam dos Anexos IV e V.l a V.6.
Durante o ano para o qual o adiantamento foi concedido.
Adiantamentos recebidos do FEOGA.
Adiantamentos pagos aos beneficiários que suportam o encargo financeiro das operações.

Total

0

0

%

5

4.

3

0 Se a percentagem for inferior a 80 ou superior a 120, juntar uma explicação em folha em separado.

(')
(*)
O
(*)

Medidas de promoção

rural

Melhoramento da . infra-estrutura

Medidas florestais

rendimento dos touros para carne

real

previsto

das operações

Custo total

2

0

%

Jornal

Intensificação

carne

de gado bovino de raças para

Melhoria das condições de criação

Medidas colectivas fundiárias

Departamentos

1

Relação respeitante à utilização dos adiantamentos pagos a título do ano de 19 . . no âmbito do Regulamento (CEE) n? 1400/86
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 11 de Maio de 1988

relativa ao encerramento do processo de exame relativo à reprodução não autori
zada de suportes de som gravados na Indónesia, na sequência do compromisso
assumido pela República da Indonésia de assegurar, aos suportes de som
gravados dos nacionais dos Estados-membros da Comunidade, uma protecção

idêntica à dos suportes de som gravados dos nacionais indonésios
(88/287/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2641 /84 do
Conselho, de 17 de Setembro de 1984, relativo ao reforço

da política comercial comum, nomeadamente no que
respeita à defesa contra práticas comerciais ilícitas ('),

tadas pelas instituições comunitárias medidas de retorsão

em relação à Indonésia, caso este país não tomasse
medidas que pusessem fim à situação que lhe era prejudi
cial.

Certas associações europeias, nomeadamente a Federação
Internacional dos Músicos, a Associação dos Editorès, a
Federação International dos Actores, bem como a Associa

ção Europeia dos Produtos de Marca, apresentaram as suas
observações, tendo-se todas elas mostrado solidárias com a

Após consulta do comité consultivo instituído pelo refe
rido regulamento,

posição defendida pelo autor da denúncia.

Considerando o seguinte :

A Comissão iniciou o seu inquérito, procurando obter as
informações consideradas necessárias para efeitos de uma

Em 16 de Março de 1987, nos termos do n? 1 do artigo
3? do Regulamento (CEE) n? 2641 /84, a Comissão
recebeu uma denúncia, apresentada pela associação dos
filiados europeus da International Federation of Phono
gram and Videogram Producers (IFPI), em nome da quase
totalidade dos produtores comunitários de fonogramas,
relativa à reprodução não autorizada de suportes de som
registados na Indonésia.

determinação dos factos.

No decurso do processo, as Autoridades indonésias solici
taram à Comissão a suspensão do seu processo de exame.

Em apoio do seu pedido alegaram que o Parlamento

indonésio acabara de adoptar um projecto de lei respei
tante à alteração de lei indonésia de 1982 relativa aos

Esta denúncia continha elementos de prova quanto à exis
tência de práticas comerciais ilícitas e de um prejuízo
delas resultante que, após consulta do comité consultivo,
foram considerados suficientes para justificarem o início
de um processo.

direitos de autor, que as alterações inroduzidas no texto da
antiga lei tinham por consequência, por um lado, o
reforço considerável da protecção assegurada pela legisla
ção indonésia às obras de nacionais indonésios, incluindo
os suportes de som gravados, e, por outro, através de um

novo artigo 48 ?, permitiam o alargamento da protecção
Consequentemente, a Comissão anunciou, em aviso
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias (2), o início de um processo « contra práticas comer
ciais ilícitas » relativo à reprodução não autorizada de
suportes de som registados na Indonésia.

A Comissão avisou oficialmente deste facto os represen
tantes do país em causa, bem como o autor da denúncia, e
deu a todas as partes interessadas a possibilidade de apre
sentarem as suas observações por escrito e de solicitarem
uma audição.

concedida às obras dos nacionais indonésios às dos nacio

nais de países terceiros e, finalmente, que. estavam prontas
a iniciar consultas com a Comissão a fim de se chegar a
uma solução no sentido de assegurar às obras dos nacio
nais dos Estados-membros uma protecção idêntica àquela
de que beneficiam as obras dos nacionais indonésios.
A Comissão, após consulta do comité consultivo, consi
derou ser do interesse da Comunidade satisfazer este

pedido e iniciar consultas com as autoridades indonésias a
fim de chegar a um acordo susceptível de resolver o
problema suscitado pela IFPI.

Os representantes do país em causa e o autor da denúncia
solicitaram, tendo-lhes sido concedida, uma audição e

apresentaram as suas observações por escrito. O autor da
denúncia reiterou o seu pedido no sentido de serem adop

Consequentemente,
a
Comissão,
pela
Decisão
87/553/CEE (3), suspendeu o processo de exame até 29 de

(') JO n? L 252 de 20. 9. 1984, p. 1 .
0 JO n? C 136 de 21 . 5. 1987, p. 3.

O JO n ? L 335 de 25. 11 . 1987, p. 22.

Fevereiro de 1988 .
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Na sequência desta suspensão, realizaram-se consultas
com as autoridades indonésias, primeiramente em Jacarta
(Indonésia) e em seguinda em Bruxelas (Bélgica).

A industria comunitaria em questão foi consultada e deu
o seu acordo ao encerramento do processo de exame,

No final destas consultas, a República da Indonésia

comprometeu-se, aguardando a sua próxima adesão às

DECIDE c

convenções internacionais relevantes, a assegurar aos

suportes de som registados dos nacionais dos Estados
-membros da Comunidade, que assegurem no seu terri
tório uma protecção aos suportes de som dos nacionais
indonésios, uma protecção idêntica àquela de que benefi

É encerrado o processo de exame relativo à reprodução

ciam as obras dos nacionais indonésios na Indonésia.

não autorizada de suportes de som registados na Indoné

A Comissão, após consulta do comité consultivo, consi
derou que esta medida devia ser considerada satisfatória
na acepção do n? 2 do artigo 9° do Regulamento (CEE)
n? 2641 /84, visto ser de natureza a permitir eliminar o
prejuízo resultante da prática comercial imputável à Repú
blica da Indonésia ; que, consequentemente, era conve
niente, no interesse da Comunidade, aceitar esta medida e

encerrar o processo som proceder à adopção de medidas
de defesa nos termos do n? 3 do artigo 10? referido regu
lamento.

Artigo único

sia.

Feito em Bruxelas, em 11 de Maio de 1988 .
Pela Comissão

Willy DE CLERCQ
Membro da Comissão

