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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE) N? 2089/88 DO CONSELHO
de 11 de Julho de 1988

que introduz um direito anti-dumping definitivo sobre as importações de ácido
oxálico originário de Taiwan e da Coreia do Sul
provisório. Nesse sentido, os resultados do inqué
rito apresentados no Regulamento (CEE) n? 699/88

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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

são considerados como definitivos.

D. Prejuízo
(4)

ções por parte de países não membros da Comunidade

comunitária.

Económica Europeia ('), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 1761 /87 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 12?,

As conclusões relativas ao prejuízo apresentadas no
Regulamento (CEE) n? 699/88 são, pois, confirma

Tendo em conta a proposta da Comissão, apresentada

das.

após consultas realizadas no âmbito do comité consultivo
instituído pelo referido regulamento,

Não foi apresentado qualquer novo elemento de
prova relativo ao prejuízo sofrido pela produção

(5)

Considerando o seguinte : .

Por conseguinte, o Conselho partilha da opinião da
Comissão, nos termos dà qual se depreende dos
factos, tal como foram definitivamente estabeleci

dos, que deve ser considerado importante o

A. Medidas provisórias
(1 )

prejuízo causado pelas importações de ácido oxálico
originário de Taiwan e da Coreia do Sul que foram
objecto de dumping.

A comissão introduziu, pelo Regulamento (CEE)
n? 699/88 ('), um direito anti-dumping provisório
sobre as importações de ácido oxálico originário de

E. Ihteresse da Comunidade

Taiwan e da Coreia do Sul .

(6)
B. Sequencia do processo

(2)

Após a introdução do direito anti-dumping provi
sório, algumas das partes interessadas, por entre as
quais a Davsa, a autora da denúncia, deram a
conhecer os seus pontos de vista sobre o direito em

inalteradas as conclusões da Comissão relativas ao

interesse da Comunidade, apresentadas no Regula
mento (CEE) n? 699/88 .
Nessas condições, a protecção do interesse da
Comunidade requer a introdução de medidas anti
-dumping definitivas sobre as importações de ácido
oxálico originário de Taiwan e da Coreia do Sul .

questão.

Algumas de entre elas solicitaram igualmente ser
informadas dos factos e considerações essenciais

com base nos quais a Comissão se propunha reco
mendar medidas definitivas. Foi dada uma resposta
positiva a tais solicitações.

F. Direito definitivo

(7)
C. Dumping

(3)

Não foi recebido qualquer novo elemento de prova
de dumping após a introdução do direito

(') JO n? L 201 de 30. 7. 1984, p. 1 .
O JO n? L 167 de 26. 6. 1987, p. 9.
3) JO n? L 72 de 18 . 3. 1988, p. 12.

Não foram comunicadas quaisquer novas informa
ções relativas ao interesse da Comunidade após a
introdução do direito provisório, mantendo-se, pois,

A indústria comunitáriâ em causa, bem como
outras partes interessadas, alegaram que não era
normal, tendo em conta a falta de cooperação dos
produtores/exportadores do produto coreano, que o
direito aplicável ao produto originário da Coreia do
Sul fosse, afinal, menor do que o aplicável ao
produto originário de Taiwan. Algumas de entre
elas indicaram mesmo, face às diferenças obser
vadas entre os dados verificados e os resultados das
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estatísticas Nimexe, que, se os produtores/exporta
dores sul-coreanos tivessem colaborado plenamente
no inquérito, seria mais que provável que, à semel
hança dos dados utilizados para o cálculo do direito
anti-dumping aplicável em relação a Taiwan, os
dados utilizados para o cálculo do direito anti
-dumping aplicável em relação à Coreia do Sul
viessem igualmente a ser ajustados no sentido da
baixa numa proporção idêntica, o que teria condu
zido, em definitivo, a que o direito anti-dumping
aplicável ao produto sul-coreano se situasse a um
nível comparável àquele aplicável ao produto origi

A Comissão considerou esse compromisso aceitável
e, por conseguinte, admitiu-o e encerrou o processo
sem proceder à introdução de um direito anti

•dumping sobre as exportações do produtor era
causa .

H. Cobrança do direito provisório

(9)

nário de Taiwan.

Após exame de todos os elementos pertinentes de
que dispunha, a Comissão considerou que não se
podia excluir, de forma segura, a hipótese de que,
se os produtores/exportadores sul-coreanos tivessem
colaborado plenamente no inquérito, os dados utili
zados no cálculo do direito anti-dumping provi
sório teriam sido mais desvaritajosos do que os
utilizados pelo Regulamento (CEE) n? 699/88 , e
que admitir que o direito a aplicar ao produto
originário da Coreia do Sul pudesse ser inferior ao
estabelecido em relação a um produto originário de
um país cujos operadores económicos colaboraram
no inquérito equivaleria, em última análise, a
recompensar a falta de colaboração e a dar uma

15. 7. 88

Tendo em conta a gravidade do dumping e do
prejuízo causado, revela-se oportuno cobrar defini
tiva e integralmente os montantes garantidos pelo
direito anti-dumping provisório que foi introdu
zido sobre as importações de ácido oxálico de
Taiwan e da Coreia do Sul,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

1.

É introduzido um direito anti-dumping definitivo

sobre as importações de ácido oxálico, subsumível ao
código NC 2917 11 00, originário de Taiwan e da Coreia
do Sul .

oportunidade de violação dos direitos.

Por esses motivos, considerou-se justificado fixar o
nível do direito definitivo aplicável ao produto
originário, quer de Taiwan, quer da Coreia do Sul,
ao nível do direito anti-dumping provisório intro
duzido sobre a produto originário de Taiwan, isto é,
em 20,21 % do preço líquido franco-fronteira
comunitária do produto em causa.

G. Compromisso
(8)

A Uranus Chemicals Co Ltd, Hsin Chu, Taiwan,
após ter sido informada da confirmação das princi

2. O montante desse direito, expresso em percentagem
do preço líquido franco-fronteira comunitária do produto
não desalfandegado, eleva-se a 20,21 % para o produto
originário de Taiwan e da Coreia do Sul.

Os preços franco-fronteira comunitária serão líquidos se
as condições de venda estipularem que o pagamento deve
ser efectuado no prazo de trinta dias a contar da data de
expedição. Serão majorados ou minorados de 1 % por
mês de atraso ou de antecipação ao prazo fixado.
3. O direito não se aplica ao ácido oxálico produzido e
exportado pela Uranus Chemicals Co Ltd, Hsin Chu,
Taiwan .

4.

São aplicáveis a este direito as disposições em vigor

em matéria de direitos aduaneiros .

pais conclusões do inquérito preliminar no que

respeita ao produto originário de Taiwan, ofereceu
um compromisso relativo às suas exportações com

Artigo 2?

destino à Comunidade .

Esse compromisso tem como principal efeito situar
os preços de, exportação para a Comunidade a um
nível que a Comissão considere suficiente para
eliminar o prejuízo imputável às importações em
causa, tendo em conta, por um lado, o nível de
preços dessas importações e, por outro, a margem
de subcotação que esses preços apresentam em rela
ção a um preço limiar no interior da Comunidade
susceptível de assegurar a um produtor comunitário
eficiente Um rendimento suficiente que lhe permita
prosseguir a sua actividade.

São cobrados definitivamente os montantes garantidos
pelo direito anti-dumping provisório introduzido por
força do Regulamento (CEE) n? 699/88 sobre as importa
ções de ácido oxálico originário de Taiwan e da Coreia do
Sul.

Artigo 3 ?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
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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 Julho de 1988 .
Pelo Conselho

0 Presidente
P. ROUMELIOTIS
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REGULAMENTO (CEE) N? 2090/88 DA COMISSÃO
de 14 de Julho 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,

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

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

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

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

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

cada uma destas moedas, verificada durante um

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), é, nomeadamente, o n? 5 do seu

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

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

artigo 13?,

Considerando que o coeficiente , acima referido corrige

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1676/85 do

incluindo os coeficientes de equivalência ;

Conselho, de 11 de Junho de 1985, relativo ao valor da

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

todos os elementos de cálculo dos direitos niveladores,

unidade de conta e às taxas de câmbio a aplicar no âmbito
da política agrícola comum (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1 636/87 (4), e,
nomeadamente, o seu artigo 3 ?,
Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,
Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação dos cereais, das farinhas de trigo e de centeio
e das sêmolas de trigo foram fixados pelo Regulamento
(CEE) n? 1871 /88 da Comissão ^ e pelos regulamentos
posteriores que o alteraram ;
Considerando que, a fim de permitir o funcionamento
normal do regime dos direitos niveladores, é conveniente
tomar em consideração para o cálculo destes últimos :

mente em vigor em conformidade com o anexo do
presente regulamento ;
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Os direitos niveladores a cobrar à importação dos
produtos referidos nas alíneas a), b) e c) do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 2727/75 são fixados no anexo.
Artigo 2?

— para as moedas cuja paridade se mantém dentro de

um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 % ,

O presente regulamento entra em vigor em 15 de Julho

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

de 1988 .

.

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

Feito , em Bruxelas, em 14 de Julho de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(')
(2)
0
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

281
110
164
153
168

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
29. 4. 1988, p. 7.
24. 6. 1985, p. 1 .
13. 6. 1987, p. L
1 . 7. 1988, p. 8.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 14 de Julho 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 9099
1002 00 00
1003 00 10
1003 00 90
1004 00 10
1004 00 90
1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90

1008 10 00
1008 20 00
1008 3000

1008 90 10
1008 90 90
1101 00 00
1102 10 00

1103 1110
1103 1190

12,38
12,38
24,08
24,08
0,00
0,00
25,83
19,52
19,52
76,15
76,15
12,38
12,38
35,85
19,52
19,52
19,52

0
19,52
7,18
49,16
50,32
7,75

Países terceiros

129,73
129,73

, 154,75 00
154,75(')0
133,80
133,80

98,05 0
106,57
106,57
48,82
48,82

129,73 (2)0
129,73 (2)0
138,66 0
28,05

53,81 0
o
o
0
0

200,32
150,27
252,06
216,35

(') Em relação ao trigo duro, originário de Marrocos e transportado directamente deste país para a Comunidade, o
direito nivelador é diminuído de 0,60 ECUs por , tonelada.

(2) Em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE) n? 486/85 do Conselho, os direitos niveladores não são
aplicados aos produtos originários dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico ou dos países e territórios
ultramarinos e importados nos departamentos franceses ultramarinos.

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

(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 % .

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

(®) O direito nivelador cobrado à importação de centeio produzido na Turquia e directamente transportado deste
país para a Comunidade é definido pelos Regulamentos (CEE) n? 1180/77 do Conselho e (CEE) n? 2622/71 da
Comissão.

Ç) Aquando da importação do produto da subposição 1008 90 10 (triticale), é cobrado o direito nivelador aplicável ao
centeio .
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REGULAMENTO (CEE) N? 2091 /88 DA COMISSÃO
de 14 de Julho 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

período determinado, relativamente às moedas da

Portugal,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, 2'4 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?,

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

sendo estas cotações , as verificadas em 13 de Julho 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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1676/85 do
Conselho, de 11 de Junho de 1985, relativo ao valor da
unidade de conta e às taxas de câmbio a aplicar no âmbito
da política agrícola comum (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1 636/87 (4), e,
nomeadamente, o seu artigo 3 ?,
Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,
Considerando que os prémios que acrescem aos direitos
niveladores em relação aos cerais e ao malte foram fixados

pelo Regulamento (CEE) n? 1872/88 da Comissão Q e
pelos regulamentos posteriores que o alteraram ;
Considerando que a fim de permitir o funcionamento
normal do regime dos direitos niveladores, é conveniente
tomar em consideração para o cálculo destes últimos ;
— para as moedas cuja paridade se mantém dentro de
um desvio instantâneo máxima a pronto de 2,25 % ,
uma taxa de conversão com base na sua taxa central,
corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

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.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 15 de Julho
de 1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 14 de Julho de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

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

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

281
110
164
153
168

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
29. 4. 1988, p. 7.
24. 6. 1985, p. 1 .
13. 6. 1987, p. 1 .
1 . 7. 1988, p. 11 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 14 de Julho de 1988, que íixa 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)

3? período

Corrente

1 ? período

2? período

7

8

9

, 10

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

0

0

0

0

Código NC

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0
0

1001 90 91

~

1003 00 10

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0
0

1005 10 90

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

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

o

1101 00 00

0

0

0

0

B. Malte

(Em ECUs/t)
Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

7

8

9

10

11

0

0

0

0

0

0

0

. Código NC

1107 10 11

.

1107 10 19

0

0

0

1107 1091

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? 2092/88 DA COMISSÃO

de 14 de Julho de 1988
que fixa os direitos niveladores mínimos na importação de azeite assim como os
direitos niveladores na importação de outros produtos do sector do azeite
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1620/77 do
Conselho, de 18 de Julho de 1977, relativo às importações
de azeite do Líbano (u),

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

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de

Condiderando que, através do Regulamento (CEE) n?
3131 /78 (12), a Comissão decidiu recorrer ao processo da
adjudicação relativamente à fixação dos direitos nivela
dores do azeite ;

Portugal,

Considerando que no artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 2751 /78 do Conselho, de 23 de Novembro de 1978 ,

Tendo em conta o Regulamento n? 136/66/CEE do
Conselho, de 22 de Setembro de 1966, relativo ao estabe

lecimento de uma organização comum de mercados no
sector das substâncias gordas ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1098/88 (2),
e, nomeadamente, o n? 2 do artigo 16?,

que adoptou regras gerais relativas ao regime de fixação
através da adjudicação do direito nivelador à importação
de azeite (13), se prevê que deve ser fixada a taxa dos

direitos mínimos para cada um dos produtos em causa
com base num exame da situação do mercado mundial e
do mercado comunitário, assim como das taxas dos

direitos niveladores indicados pelos concorrentes ;
Tendo em conta o regulamento , (CEE) n? 1514/76 do
Conselho, de 24 de Junho de 1976, relativo às importa
ções de azeite da Argélia (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 798/87 (4), e,
nomeadamente, o artigo 5?,

Considerando que, na cobrança do direito nivelador há
motivo para ter em consideração as disposições constantes
dos acordos concluídos entre a Comunidade e certos

países terceiros ; que, nomeadamente, o direito nivelador
aplicável a esses países deve ser fixado tomando como
base de cálculo o direito nivelador a cobrar relativamente

às importações dos outros países terceiros ;
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1521 /76 do
Conselho, de 24 de Junho de 1976, relativo às importa
ções de azeite de Marrocos (*), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 799/87 (6), e,
nomeadamente, o artigo 5?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1508/76 do
Conselho, de 24 de Junho de 1976, relativo às importa
ções de azeite da Tunísia Q, com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 413/86 (8), e,
nomeadamente, o artigo 5?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1180/77 do
Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativo à importação
pela Comunidade dè certos produtos agrícolas originários
da Turquia (®), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 800/87 (10), e, nomeadamente,
o n? 2 do artigo 10?,
(■)
0
(3)
0
0
O
0
(8)
O

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
L 110 de 29. 4. 1988, p. 10.
L 169 de 28. 6. 1976, p. 24.
L 79 de 21 . 3. 1987, p. 11 .
L 169 de 28 . 6. 1976, p. 43.
L 79 de 21 . 3. 1987, p. 12.
L 169 de 28 . 6. 1976, p. 9.
L 48 de 26. 2. 1986, p. 1 .
L 142 de 9. 6. 1977, p. 10.

n JO n? L 79 de 21 . 3. 1987, p. 13.

Considerando que, no que respeita à Turquia e aos países
do Magrebe, há motivo para não se avaliar o montante
adicional a determinar em conformidade com os acordos

celebrados entre a Comunidade e esses países terceiros ;
Considerando que a aplicação das modalidades acima

indicadas às taxas dos direitos niveladores apresentados
pelos concorrentes em 11 e 12 de Julho de 1988 leva a
que se fixem os direitos niveladores mínimos como se

indica no Anexo I do presente regulamento ;

Considerando que o direito nivelador a cobrar na impor
tação de azeitonas constantes das subposições 0709 90 39
e 071 1 20 90, assim como de produtos constantes dás
subposições 1522 00 31 , 1522 00 39 e 2306 90 19 da

Nomenclatura Combinada deve calcular-se a partir do
direito nivelador mínimo aplicável à quantidade de azeite
contido nesses produtos ; que, todavia, em relação às azei
tonas, o direito nivelador cobrado não pode ser inferior a
um montante correspondente a 8 % do valor do produto
importado, sendo esse montante fixado forfetariamente ;

que a aplicação desses montantes leva a que se fixem os
direitos niveladores como se indica no Anexo II do

presente regulamento,
(") JO n? L 181 de 21 . 7. 1977, p. 4.
H JO n? L 370 de 30. 12. 1978, p. 60.
H JO n? L 331 de 28 . 11 . 1978, p. 6.
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Artigo 2?

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Os direitos aduaneiros aplicáveis na importação de outros
produtos do sector do azeite constam do Anexo II.
Artigo 1 ?

Artigo 3 ?

Os direitos niveladores aplicáveis na importação de azeite

O presente regulamento entra em vigor em 15 de Julhc

constam do Anexo I.

de 1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 14 de Julho de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente
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ANEXO I

Direitos niveladores mínimos na importação no sector do azeite
(Em ECUs/100 kg)
Código NC

Países terceiros

1509 10 10

62,00 0
62,00 (')
73,00 (2)
62,00 (')
1 00,00 (3)

150910 90

1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90

(') Relativamente as importações de azeite desta subposição obtidas totalmente num dos países adiante indicados e
directamente transportados desses países para a Comunidade, o direito nivelador a cobrar é diminuído de :
a) Líbano : 0,60 ECU por 100 quilogramas ;
b) Turquia : 11,48 ECUs (*) por 100 quilogramas, na condição de que o operador apresente prova de haver reem
bolsado o direito na exportação instituído por este país, sem que, todavia, possa esse reembolso exceder o
montante do direito efectivamente instituído ;

c) Argélia, Tunísia e Marrocos : 12,69 ECUs (*) por1 100 quilogramas na condição de o operador apresentar prova
de haver reembolsado o direito na exportação instituído por esses países, sem que, todavia, esse reembolso
possa exceder o montante do direito efectivamente instituído ;

(*) Esses montantes podem ser acrescidos de um montante adicional a determinar pela Comunidade e os países
terceiros em questão.

0 Relativamente à importação de azeite dessa subposição :

a) Totalmente obtido na Argélia, Marrocos, Tunísia e transportado directamente desses países para a Comuni
dade, o direito nivelador a cobrar é diminuído de 3,86 ECUs por 100 quilogramas ;
b) Totalmente obtido na Turquia e transportado directamente desse país para a Comunidade, o direito nivelador
a cobrar é diminuído de 3,09 ECUs por 100 quilogramas.
(3) Relativamente à importação de azeite desta subposição :

a) Totalmente obtido na Argélia, Marrocos, Tunísia e transportado directamente desses países para a Comunidade
o direito nivelador a cobrar é diminuído de 7,25 ECUs por 100 quilogramas ;
b) Totalmente obtido na Turquia e transportado directamente desse país para a Comunidade, o direito nivelador
a cobrar é diminuído de 5,80 ECUs por 100 quilogramas.

ANEXO II

Direitos niveladores na importação de outros produtos do sector do azeite
(Em ECUs/100 kg)

Código NC

Países terceiros

0709 90 39

13,64

071 1 20 90

13,64

' 1522 00 31

31,00

1522 00 39

49,60

2306 90 19

4,96
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REGULAMENTO (CEE) N° 2093/88 DA COMISSÃO
de 14 de Julho de 1988

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

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

direitos niveladores actualmente em vigor em conformi
dade com o anexo do presente regulamento,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do leite e dos

produtos lácteos (') com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 1109/88 (2) e, nomeada
mente, o n? 8 do seu artigo 14?,

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação no sector do leite e dos produtos lácteos foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1892/88 da Comis

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

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

anexo .

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

são (3) ;

Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CEE) n? 1892/88 aos preços de que a
Comissão tem conhecimento implica a alteração dos

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 16 de Julho
de 1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 14 de Julho de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 148 de 28 . 6. 1968, p. 13.
(2) JO n? L 110 de 29. 4. 1988, p. 27.
3) JO n? L 168 de 1 . 7. 1988, p. 60.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 14 de Julho de 1988 , que fixa os direitos niveladores a
importação no sector do leite e dos produtos lácteos
(Em ECUs/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrário)
Código NG

Nota de pé-de-página

0401 10 10
0401 10 90
0401 20 11
0401 20 19
0401 20 91

0401 20 99
0401 30 11

18,33

Il
ll
l
Il
Il
l

0401 30 19
0401 30 31

0401 30 99
0402 10 11

17,12

25,30
24,09

30,97
29,76
79,63
78,42

l

153,19

0401 30 39
0401 30 91

Montante do direito nivelador

151,98

ll

l
l

256,99
255,78
130,28

0402 10 19

ll

123,03

0402 10 91

(')

1,2303 / kg + 31,05

0402 10 99

(')

1,2303 / kg + 23,80

0402 21 1 1

ll

172,15

0402 21 17
0402 21 19
0402 21 91
0402 21 99

ll
l
l
l

0402 29 1 1

0402 29 15

.

0402 29 99

0402 91 31
0402 91 39

0402 91 59

0402 91 99

0402 99 1 1
0402 99 19

207,03

1 ,6490 / kg + 31,05

0

1,6490 / kg + 31,05

(')

2,0703 / kg + 31,05

(')

2,0703 / kg + 23,80

\

30,88

l
l
l

30,88
38,60
38,60

0402 91 51

0402 91 91

214,28

1,6490 / kg + 23,80

0402 29 91

0402 91 19

164,90

C)(3)

0402 29 19

0402 91 11

164,90

153,19

l
l
l
l
\

151,98
256,99
255,78
53,76

53,76

0402 99 31

(')

0402 99 39

(')

1,4956 / kg + 26,22

0402 99 91

(').

2,5336 / kg + 27,43

0402 99 99

(')

2,5336 / kg + 26,22

1,4956 / kg + 27,43
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(Em ECUs/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrario)
Nota de pé-de-página

Código NC

Montante do direito nivelador

0403 10 11

27,71

0403 10 13

33,38

\

0403 10 19

82,04

0403 10 31

0

0,21 67 / kg + 29,84

0403 10 33

(')

0,2734 / kg + 29,84

0403 10 39

(')

0,7600 / kg + 29,84

t

0403 90 1 1

130,28
172,15

0403 90 13

214,28

0403 90 19

1,2303 / kg + 31,05

0403 90 31

(')

0403 90 33

0

1,6490 / kg + 31,05

0403 90 39

(')

2,0703 / kg + 31,05

l

0403 90 51

27,71
33,38

0403 90 53

82,04

0403 90 59
0403 90 61

(')

0,21 67 / kg + 29,84

0403 90 63

(')

0,2734 / kg + 29,84

0403 90 69

(')

0,7600 / kg + 29,84
7,39

0404 10 11
0404 10 19

(')

0,0739 / kg + 23,80

0404 10 91

0

0,0739 / kg

0404 10 99

0

0,0739 / kg + 23,80
130,28

0404 90 1 1

\
II
II
II
Il

0404 90 13

0404 90 19
0404 90 31
0404 90 33

0404 90 39

172,15
214,28

130,28
172,15
214,28

(')

1,2303 / kg + 31,05

0

1 ,6490 / kg + 31,05

0404 90 59

(')

2,0703 / kg + 31,05

0404 90 91

(')

1,2303 / kg + 31,05

0404 90 93

(')

1 ,6490 / kg + 31,05

0404 90 99

(')

2,0703 / kg + 31,05

0404 90 51

0404 90 53

0405 00 10

.

\

265,19

0405 00 90

323,53

0406 10 10

259,90

0406 10 90

308,89

0406 20 10

(3)

382,30
382,30

0406 20 90

203,04

0406 30 10

(3)

0406 30 31

0

195,09

0406 30 39

0

203,04

0406 30 90

(3)

299,76

0406 40 00

(3)

157,44

(3)

244,23

0406 90 1 1
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(Em ECUs/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrário)
Código NC

Nota de pé-de-página

Montante do direito nivelador

0406 90 13

o:

250,05

0406 90 15

0

250,05

0406 90 17

(3)

250,05

0406 90 19

(3)

382,30

0406 90 21

(3)

244,23

0406 90 23

(3)

212,17

0406 90 25

(3)

212,17

0406 90 27

(3)

212,17

0406 90 29

(3)

212,17

0406 90 31

(3)

212,17

0406 90 33

ll

212,17

0406 90 35

(3)

212,17

0406 90 37

(3)

212,17

0406 90 39

(3)

212,17

0406 90 50

(3)

212,17

0406 90 61
0406 90 63
0406 90 69
0406 90 71

0406 90 73
0406 90 75
0406 90 77
0406 90 79

0406 90 81
0406 90 83

0406 90 85

l
l
l
l
l
l
\
l
\
\
\

0406 90 89
0406 90 91

0406 90 93
0406 90 97

0406 90 99

2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39

2309 90 49
2309 90 59
2309 90 70

212,17
212,17
212,17
212,17
212,17

212,17
212,17

259,90

308,89
308,89

(4)

l

212,17
259,90

l

36,85
36,85
94,69

I

2309 10 39
2309 10 59

259,90

\
\
I

2309 10 15
2309 10 19

382,30
382,30

(3)

1702 10 90
2106 90 51

382,30

122,99
115,67

I
\
l
I
\
I

96,42
122,99

94,69
122,99

115,67
96,42
122,99
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(') O direito nivelador para 100 kg de produto desta subposição é igual à soma dos seguintes elementos :
a) Do: montante por kg indicado, multiplicado pelo peso de leite e nata contido em 100 kg de produto ;
b) Do outro montante indicado^

(2) O direito nivelador para 100 kg de produto desta subposição é igual à soma dos, seguintes elementos :
a) Do montante por kg indicado, multiplicado pelo peso da matéria seca láctica contida em 100 kg de produto e,
se for caso disso, acrescida ;

b) Do outro montante indicado.

(3) Os produtos desta subposição, importados de um país terceiro no âmbito de um acordo especial celebrado entre
esse país e a Comunidade, e para os quais é apresentado um certificado IMA1 emitido nas condições previstas no
Regulamento (CEE) n? 1767/82, estão sujeitos aos direitos niveladores que constam do Anexo I do citado regula
mento .

(4) A lactose e o xarope de lactose da subposição 1702 10 10, por força do Regulamento (CEE) n? 2730/75, estão
sujeitos ao mesmo direito nivelador do que o aplicável à lactose da subposição 1702 10 90.
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REGULAMENTO (CEE) N? 2094/88 DA COMISSÃO
de 14 de Julho de 1988

que fixa a data limite para a apresentação dos pedidos de ajudas à armazenagem

privada, como prevê o Regulamento (CEE) n? 1186/88 que fixa medidas transitó
rias de apoio ao mercado da carne de suíno em Espanha
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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

de Gestão da Carne de Suíno,

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal, e, nomeadamente, o seu artigo 90?,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que as ajudas à armazenagem privada,
concedidas nos termos do Regulamento (CEE) n? 1186/88
da Comissão, de 29 de Abril de 1988, que fixa medidas

A data limite para a apresentação dos pedidos de ajudas à
armazenagem privada como prevê o Regulamento (CEE)

transitórias de apoio ao mercado da carne de suíno em
Espanha ('), tiveram efeitos favoráveis sobre o mercado do

suíno e que se pode esperar uma estabilização dos preços
da carne de suíno neste Estado-membro ; que é necessá
rio, por conseguinte, suspender as ajudas à armazenagem
privada no sector da carne de suíno em Espanha ;

Artigo 1 ?

n? 1186/88 é fixada em 15 de Julho de 1988.
Artigo 2?

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

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável

em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 14 de Julho de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 111 de 30. 4. 1988, p. 71 .

N? L 184/ 17

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

15. 7. 88

REGULAMENTO (CEE) N? 2095/88 DA COMISSÃO
de 14 dé Julho de 1988

que fixa os montantes e as regras da depreciação de determinadas existências de
produtos agrícolas em intervenção pública

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

centeio

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1883/78 do
Conselho, de 2 de Agosto de 1978, relativo às regras gerais
sobre o financiamento das intervenções pelo Fundo

trigo duro

Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA),
secção « Garantia » ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 2095/87 (2), e, nomeada
mente, o segundo parágrafo do seu artigo 8 ?,
Considerando que estão reunidas as condições previstas
no segundo parágrafo do artigo 8? do Regulamento (CEE)
n? 1883/78 para depreciar financeiramente determinadas
existências de cereais, de manteiga, de carne de bovino, de
álcool e de tabaco em 1988 ;

Considerando que os montantes da depreciação devem ser
fixados em ECUs/tonelada para os produtos em causa ;

que se devem estabelecer as regras necessárias para a
declaração das despesas correspondentes ao FEOGA ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
do FEOGA,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Para os cereais, a manteiga, a carne de bovino, o álcool e o
tabaco, os montantes de depreciação, na acepção do
segundo parágrafo do artigo 8? do Regulamento (CEE) n?
1883/78, são fixados do seguinte modo :
— trigo mole panificável
23 ECUs por tonelada,
— trigo mole não panifi
cável
— cevada

23 ECUs por tonelada,
23 ECUs por tonelada,

23
23
23
23
265

milho
sorgo

manteiga

ECUs por tonelada,
ECUs por tonelada,
ECUs por tonelada,
ECUs por tonelada,
ECUs por tonelada,

carne de bovino em

1 69 ECUs por tonelada,

carcaça

carne
de
desossada

bovino

185 ECUs por tonelada,

álcool, referido no n?

1 do artigo 40? do
Regulamento (CEE)
n?

822/87

do

47 ECUs por hectolitro

Conselho (3)

a 100 °C,

150 ECUs por tonelada,
150 ECUs por tonelada,
300 ECUs por tonelada.

tabaco em folhas
tabaco transformado

tabaco embalado

Artigo 2?
Com vista à sua declaração a que se refere o Regulamento
(CEE) n? 3184/83 da Comissão (4), as despesas de inter
venção relativas aos cereais, à manteiga, à carne de bovino,
ao álcool e ao tabaco em armazenagem pública, com

excepção dos produtos armazenados em conformidade
com o Regulamento (CEE) n? 1799/87 do Conselho 0,
devem considerar os montantes de depreciação referidos

no artigo 1 ? como operação material do mês de Julho de
1988 .

Artigo 3 ?

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

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 14 de Julho de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

C) JO n? L 216 de 5. 8 . 1978, p. 1 .
(2) JO n? L 196 de 17. 7. 1987, p. 3.

(3) JO n? L 84 de 27. 3. 1987, p. 1 .
(<) JO n? L 320 de 17. 11 . 1983, p. 1 .

(5) JO n? L 170 de 30. 6. 1987, p. 1 .

N? L 184/ 18

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

15. 7. 88

REGULAMENTO (CEE) N? 2096/88 DA COMISSÃO
de 14 de Julho de 1988

que suspende temporariamente a venda de manteiga de existências públicas nos
termos do Regulamento (CEE) n? 2315/76

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

e, em consequência, indicado suspender as vendas

previstas nos termos do Regulamento (CEE) n? 2315/76, a

Económica Europeia,

fim de evitar perturbações no mercado ;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga

Considerando que as medidas previstas nó presente regu

nização comum de mercado no sector do leite e dos

produtos lácteos ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 1109/88 (2), e, nomeada
mente, o n? 7 do seu artigo 6?,

lamento estão em conformidade com o parecer do Comité

de Gestão do Leite e dos Produtos Lácteos,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2315/76 da
Comissão, de 24 de Setembro de 1976, relativo à venda de
manteiga de existências públicas (3), tom a última redac

ção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 442/
/88 (4), prevê a venda de manteiga de existências públicas
a um preço igual ao preço de compra aplicado pelo orga
nismo de intervenção, aumentado de 1 ECU por 10Õ
quilogramas ; que, atendendo às medidas de escoamento

de manteiga a preço reduzido, o mercado da manteiga
será suficientemente abastecido nos próximos meses ; que

Artigo 1 ?

É suspensa a venda de manteiga nos termos do Regula

mento (CEE) n? 2315/76.

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 14 de Julho de 1988.
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(')
O
O
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

148 de 28. 6. 1968, p. 13.
110 de 29. 4. 1988, p. 27.
261 de 25. 9. 1976, p. 12.
45 de 18. 2. 1988, p. 25.
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REGULAMENTO (GEE) N? 2097/88 DA COMISSÃO
de 14 de Julho de 1988

que altera o Regulamento (CEE) n? 3143/85 relativo ao escoamento a preço redu
zido da manteiga de intervenção destinada ao consumo directo sob a forma de
manteiga concentrada
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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

de Gestão do Leite e dos Produtos Lácteos,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do leite e dos

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

produtos lácteos ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 1 109/88 (2), e, nomeada
mente, o n? 7 do seu artigo 6?,

Considerando que, nos termos do n? 4 do artigo 2? do
Regulamento (CEE) n? 3143/85 da Comissão (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 775/88 (4), o comprador deve, no dia da celebração do
contrato de venda da manteiga, constituir uma garantia
relativa ao destino dado à manteiga de 273 ECUs por 100
quilogramas ; que, dados os níveis actuais dos preços
comparados da manteiga das existências públicas, por um
lado, e, por outro lado, da manteiga de mercado, é conve
niente, para evitar perturbações no mercado, aumentar o
montante da referida garantia ;

Artigo 1 ?

No n? 4, primeiro travessão, do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 3143/85, o montante de « 273 ECUs » é substi
tuído pelo montante de « 300 ECUs ».
Artigo 2?

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

É aplicável aos contratos celebrados a partir da data da
entrada em vigor.

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

Feito em Bruxelas, em 14 de Julho de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(')
(2)
O
(*)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

148 de 28. 6. 1968, p. 13.
110 de 29. 4. 1988, p. 27.
298 de 12. 11 . 1985, p. 9.
80 de 25. 3. 1988, p. 31 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 2098/88 DA COMISSÃO
de 14 de Julho de 1988

que fixa o montante da ajuda no sector das sementes oleaginosas
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,

lamento (CEE) n? 4018/87 da Comissão Ç), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 2017/88 (8) ;

Considerando que a aplicação das modalidades retomadas

no Regulamento (CEE) n? 4018/87 aos dados que a
Comissão tem conhecimento leva a alterar as restituições
à exportação, actualmente em vigor, em conformidade
com o anexo do presente regulamento ;

Tendo em conta o Regulamento n? 136/66/CEE do
Conselho, de 22 de Setembro de 1966, que estabelece
uma organização comum de mercados no sector das

substâncias gordas ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 1098/88 (2), e, nomeada
mente, o n? 4 do artigo 27?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1678/85 do
Conselho, de 11 de Junho de 1985, que fixa as taxas de

Considerando que o abatimento do montante da ajuda
que resulta, se for caso disso, do regime das quantidades
máximas garantidas para a campanha de comercialização
de 1988/1989 ainda não foi fixado ; que o montante de
ajuda para a campanha de comercialização de 1988/ 1989
foi calculado provisoriamente com base num abatimento
de 4,502 ECUs por 100 kg para as sementes de colza e de

nabita e com base num abatimento de 5,835 ECUs por
100 kg para as sementes de girassol,

conversão a aplicar no sector agrícola (3), com a última

redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1604/88 (4),

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1569/72 do
Conselho, de 20 de Julho de 1972, em que se prevêem
medidas especiais relativamente às sementes de colza,

nabita e de girassol (*), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 1 869/87 (^ e, nomeada

Artigo 1 ?

1.

O montante da ajuda e as taxas de câmbio referidas

nos n?s 2 e 3 do artigo 33? do Regulamento (CEE)

mente, o n? 3 do artigo 2?,

n? 2681 /83 da Comissão (9) constam dos anexos.

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

2. O montante da ajuda compensatória referida no
artigo 14? do Regulamento (CEE) n? 475/86 do Consel

ho (10) para as sementes de girassol colhidas em Espanha é

fixado no Anexo III.

Considerando que o Conselho não adoptou, até ao
momento os preços para a campanha de comercialização

de 1988/1989 que tem início em 1 de Julho de 1988 ;
que a Comissão, no exercício das funções que lhe são
confiadas pelo Tratado, é levada a adoptar as medidas
indispensáveis para assegurar á continuidade do funciona
mento da política agrícola comum no sector da colza e da
nabita e, nomeadamente, a prossecução da concessão da
ajuda ;

Considerando que, para determinar o montante da ajuda,

é conveniente ter em atenção, entre os elementos de

cálculo, as últimas propostas da Comissão ao Conselho
relativas a preços e medidas conexas ;

3. O montante da ajuda especial prevista pelo Regula
mento (CEE) n? 1920/87 do Conselho (u) para as
sementes de girassol colhidas e transformadas em Portugal

é fixado no Anexo III .

4.

Todavia, o montante da ajuda para os grãos de colza,

de nabita é de girassol será confirmado ou substituído,

com efeitos a partir de 15 de Julho de 1988, para ter em
conta, se for caso disso, as consequências da aplicação do
regime das quantidades máximas garantidas, bem como os
preços e medidas conexas para a campanha de comerciali
zação de 1988/ 1989.

Artigo 2?

Considerando que o montante da ajuda referido no artigo
27? do Regulamento n? 136/66/CEE foi fixado no Regu
(')
(2)
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

172 de 30. 9.
L 110 de 29.
L 164 de 24.
L 143 de 10.
L 167 de 25.

1966, p.
4. 1988,
6. 1985,
6. 1988,
7. 1972,

3025/66.
p. 10.
p. 11 .
p. 10.
p. 9.

(Ó JO n? L 176 de 1 . 7. 1987, p. 30.

O presente regulamento entra em vigor em 15 de Julho
de 1988 .

O JO n? L 378 de 31 . 12. 1987, p. 27.
(8) JO n? L 177 de 8. 7. 1988, p. 29.
O JO n? L 266 de 28 . 9. 1983, p. 1 .
(,0) JO n? L 53 de 1 . 3. 1986, p. 47.
(") JO n? L 183 de 3. 7. 1987, p. 18.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 14 de Julho de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

ANEXO I

Ajudas às sementes de colza e nabita que não as « duplo zero »
(Montantes por 100 kg)
Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

5? período

7 (')

8 (')

9 (')

10 o

11 (1)

12 0

1 . Ajudas globais (ECU) :
— Espanha
— Portugal

0,580

0,580

0,580

0,580

0,580

0,580

0,000

0,000

0,000

0^)00

— outros Estados-membros

7,787

7,787

7,787

0,000
7,787

0,000
6,741

6,423

2. Ajudas finais :

a) Sementes colhidas e transformadas
em :

—
—
—
—
—
—
—
—
—

RF da Alemanha (DM)
Holanda (Fl)
UEBL (FB/Flux)
França (FF)
Dinamarca (Dkr)
Irlanda (£ Irl)
Reino Unido (£)
Itália (Lit)
Grécia (Dr)

18,98

18,98

18,98

20,89

20,89

20,89

367,72

367,72

367,72
47,05
62,98
5,211
2,349

47,05

62,98
5,211
2,349
8 632

0,00

47,05
62,98
5,211
2,349
8 632

0,00

18,99
20,90
367,72
47,05

62,98
5,211
2,316

15,81
17,30
301,79
36,22
50,74
4,006
1,263

16,94
18,54
317,07
38,60

52,94
4,270
1,336

5 976

5 981

0,00

0,00

0,00

0,00

89,44
1 231,82

1 020,24

0,00
1 510,32

1 241,70

8 542

8 384

b) Sementes colhidas em Espanha e
transformadas :

— em Espanha (Pta)
— num outro Estado-membro (Pta)

89,44

89,44

89,44

1 250,10

1 250,10

1 245,09

89,44
.

89,44
1 026,64

c) Sementes colhidas em Portugal e
transformadas :

— em Portugal (Esc)
— num outro Estado-membro (Esc)

0,00

0,00

0,00

1 555,59

1 555,59

1 535,53

0,00

0,00
1 224,81

(') Sem prejuízo da redução que resulta do regime das quantitades máximas garantidas e dos preços e medidas conexas para a campanha de comercialização de 1988/
1989 .
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ANEXO II

Ajudas às sementes de colza e nabita « duplo zero »
(Montantes por 100 kg)
Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

5? período

?(')

8 (')

9 (')

io (•)

11 (')

12C)

1 . Ajudas globais (ECU):
— Espanha
— Portugal
— outros Estados-membros

3,080

3,080

3,080

3,080

3,080

3,080

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

10,287

10,287

10,287

10,287

8,923

9,241

2. Ajudas finais :
a) Sementes colhidas e transformadas
em :

— RF da Alemanha (DM)
— Holanda (Fl)
— UEBL (FB/Flux)
—
—
—
—
—
—

França (FF)
Dinamarca (Dkr)
Irlanda (£ Irl)
Reino Unido (£)
Itália (Lit)
Grécia (Dr)

24,88
27,50
487,89
65,74
84,86
7,290

3,989
12 625

24,88

27,50
487,89
65,74
84,86
7,290
3,989
12625

24,88
27,50
487,89
65,74
84,86

•

24,90

21,71

27,51

23,92

487,89
65,74
84,86

421,95
54,91
72,63
6,084
2,903

7,290

7,290

3,989

3,956

12 534

12 376

9 968

22,84
25,16
437,24
57,29
74,83

6,349
2,976
9 974

320,85

320,85

320,85

320,85

320,85

320,85

474,98
1 635,63

474,98
1 635,63

474,98
1 630,62

474,98
1 617,36

474,98
1 405,77

474,98
1 412,18

429,31
1 984,90

429,31
1 984,90

429,31

í 964,84

429,31
1 939,63

429,31
1 671,01

429,31
1 654,12

b) Sementes colhidas em Espanha e
transformadas :

— em Espanha (Pta)
— num outro Estado-membro (Pta)

c) Sementes colhidas em Portugal e
transformadas :

— em Portugal (Esc)
— num outro Estado-membro (Esc)

fg^ Pre^U12° ^ redução que resu,ta do regime das quantidades máximas garantidas e dos preços e medidas conexas para a campanha de comercialização de 1988/
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ANEXO III

Ajudas às sementes de girassol
(Montantes por 100 kg)
1 ? período
8 (')

Corrente
7

1 . Ajudas globais (ECU) :
— Espanha
— Portugal
— outros Estados-membros

3,440
0,000
18,423

5,170
0,000
14,878

46,21
50,47
878,12
125,15
155,43
13,893
8,977

40,58
707,67
98,56
124,36
10,936
6,629

2? período
9 (>)

5,170
0,000
14,722

3? período
io (')

5,170
0,000
14,644

4? período
110

5,170
0,000
14,866

2. Ajudas finais :
a) Sementes colhidas e transformadas
em (2) :
— RF da Alemanha (DM)
— Holanda (Fl)
— UEBL (FB/Flux)
— França (FF)
— Dinamarca (Dkr)
— Irlanda (£ Irl)
— Reino Unido (£)
— Itália (Lit)
— Grécia (Dr)

35,80'

35,47
40,18
700,14

96,78
122,96
10,794
6,512

19 439

25 135

18 885

35,49
40,20
695,00
95,13

122.27
10,657
6,454
18 380

36,02
40,79
705,63
96,73
124,18
10,835
6,585
18 712

411,93

0,00

0,00

0,00

0,00

530,49
. 1 608,74

797,28
1 328,83

797,28
1 301,98

797.28
1 261,89

797,28
1 295,97

0,00
3 666,41
3 560,29

0,00
3 002,83
2 915,92

. 0,00
2 964,56
2 878,76

0,00
2 913,90
2 829,56

0,00
2 949,87
2 864,49

1 539,38

1 256,65

1 226,17

1 186,09

1 220,16

3 560,29

2 915,92

2 878,76

2 829,56

2 864,49

b) Sementes colhidas em Espanha e
transformadas :

— em Espanha (Pta)
— num outro Estado-membro (Pta)
c) Sementes colhidas em Portugal e
transformadas :

— em Portugal (Esc)
— em Espanha (Esc)
— num outro Estado-membro (Esc)

3. Ajudas
— em
4. Ajudas
— em

compensatórias :
Espanha (Pta)
especiais :
Portugal (Esc)

(') Sem prejuízo da redução que resulta do regime das quantidades máximas garantidas e dos preços e medidas conexas para a campanha de comercialização de
1988/ 1989.

0 Para as sementes colhidas na Comunidade na sua composição em 31 de Dezembro de 1985 e transformadas em Espanha, os montantes referidos no n? 2 a) são
multiplicados por 1,0298070.

ANEXO IV

Cotação do ECU a utilizar na conversão das ajudas finais na moeda do pais de
transformação, quando este não foi o da produção
(Valor

DM
Fl

FB/Flux
FF

Dkr

£Irl
£

Lit
Dr
Esc
Pta

1 ECU)

Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

5? período

7

8

9

10

11

12

2,077950
2,339140
43,483000
6,990650
7,899560
0,772872
0,666470
1 539,19
166,14200
169,73200
137,64300

2,074300
2,334590
43,477100
6,995320
7,910940
0,772837
0,668020
1 544,46
167,43100
170,47300
138,07300

2,070830
2,330600
43,469100
6,999210
7,919840
0,773135
0,669462
1 549,82
168,64300
171,25600
138,48200

2,067140
2,327090
43,455400
7,004280
7,928610
0,773662
0,670925
1 554,95
170,03100
172,10500
138,88100

2,067140
2,327090
43,455400
7,004280
7,928610
0,773662
0,670925
1 554,95
170,03100
172,10500
138,88100

2,056470
2,316020
43,421800
7,017520
7,955890
0,775488
0,675308
1 570,39
174,97100
174,38200
140,09500
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REGULAMENTO (CEE) N? 2099/88 DA COMISSÃO
de 14 de Julho de 1988

que fixa as restituições à exportação no sector do leite e dos produtos lácteos
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

— o interesse em evitar perturbações no mercado da
Comunidade,

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

— o aspecto económico das exportações previstas ;

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de

Considerando que, nos termos do n? 1 do artigo 3? do
Regulamento (CEE) n? 876/68, os preços na Comunidade
são estabelecidos tendo em conta os preços praticados que
sejam mais favoráveis tendo em vista a exportação, sendo

Portugal,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1 968, que estabelece uma

os preços no comércio internacional estabelecidos tendo
em conta nomeadamente :

organização comum de mercado no sector do leite e dos

produtos lácteos ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 1109/88 (2) e, nomeada

a) Os preços praticados no mercado de países terceiros ;

mente, o n? 5 do seu artigo 17?,

b) Os preços mais' favoráveis, à importação proveniente de
países terceiros, nos países terceiros de destino ;

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

Considerando que, por força do Regulamento (CEE)
n? 804/68, a diferença entre os preços no comércio inter
nacional dos produtos referidos no artigo 1 ? daquele regu
lamento e os preços destes produtos na Comunidade pode
ser coberta por uma restituição à exportação ;

c) Os preços ao produtor verificados nos países terceiros
exportadores tendo em conta, se for caso disso, os

subsídios concedidos por esses países ;
d) Os preços de oferta franco-fronteira da Comunidade ;

Considerando que, ao abrigo do artigo 4? do Regulamento
Considerando que, nos termos do Regulamento (CEE)
n? 876/68 do Conselho, de 28 de Junho de 1968, que
estabelece, no sector do leite e dos produtos lácteos, as
regras gerais relativas à concessão das restituições à expor
tação e aos critérios de fixação dos seus montantes (3), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1344/86 (4), as restituições à exportação em rela
ção aos produtos referidos no artigo 1 ? do Regulamento

(CEE) n? 876/68, a situação do mercado mundial ou as

exigências específicas de certos mercados podem tornar
necessária a diferenciação da restituição em relação aos

produtos referidos no artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 804/68, consoante o seu destino ;

Considerando que o n? 1 do artigo 5? do Regulamento

(CEE) n? 804/68, exportados no seu estado natural, devem
ser fixadas tomando-se em consideração :

(CEE) n? 876/68 prevê que seja fixada pelo menos uma
vez, de quatro em quatro semanas, a lista dos produtos em
relação aos quais seja concedida uma restituição à exporta

— a situação e as perspectivas de evolução no que
respeita aos preços e às disponibilidades de leite e de

entanto, o montante da restituição pode ser mantido ao

produtos lácteos, no mercado da Comunidade, e os

ção bem como o montante desta restituição ; que, no
mesmo nível durante mais de quatro semanas ;

preços do leite e dos produtos lácteos no comércio
internacional,

— os custos de comercialização e os custos de transporte
mais favoráveis a partir do mercado da Comunidade
até aos portos ou outros locais de exportação da
Comunidade, bem como os custos de chegada até aos
países de destino,

— os objectivos da organização comum de mercado no
sector do leite e dos produtos lácteos, que vão asse
gurar a este mercado uma situação equilibrada e um
desenvolvimento natural no plano dos preços e das
trocas comerciais,

(')
O
O
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

148
110
155
119

de
de
de
de

28 . 6. 1968, p. 13.
29. 4. 1988, p. 27.
3. 7. 1968, p. 1 .
8 . 5. 1986, p. 36.

Considerando que, nos termos do artigo 2? do Regula
mento (CEE) n? 1098/68 da Comissão, de 27 de Julho de
1968, que estabelece as modalidades de aplicação relativa
mente às restituições à exportação no sector do leite e dos

produtos lácteos ^, com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 3812/85 (*), a restituição
concedida em relação aos produtos lácteos açucarados é
igual à soma de dois elementos, um para ter em conta a
quantitade de produtos lácteos e o outro para ter em conta
a quantidade de sacarose adicionada ; que, todavia, este
último elemento só é tomado em consideração se a saca -r
rose adicionada tiver sido produzida a partir de beterrabas
ou de cana-de-açúcar colhidas na Comunidade ; que, em
0 JO n? L 184 de 29. 7. 1968, p. 10.
(«) JO n? L 368 de 31 . 12. 1985, p. 3.
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relação aos produtos das subposições ex 0402 99 11 , ex
0402 99 19, ex 0404 90 51 , ex 0404 90 53, ex 0404 90 91
e ex 0404 90 93 da Nomenclatura Cominada, de teor, em

peso, de matérias gordas inferior ou igual a 9,5 % e de
teor de matéria seca láctica não gorda igual ou superior a
15 % , em peso, o primeiro elemento acima referido é
fixado em relação a 100 kg de produto inteiro ; que, em
relação aos outros produtos açucarados das posições 0402
e 0404, este elemento é calculado multiplicando o
montante de base pelo teor de produtos lácteos do
produto em causa ; que este montante de base é igual à
restituição a fixar em relação a 1 kg de produtos lácteos
contidos no produto inteiro ;

Considerando que o segundo elemento é calculado multi
plicando, pelo ' teor em sacarose do produto inteiro, o
montante de base da restituição em vigor no dia da expor
tação em relação aos produtos referidos no n? 1 , alínea d),
do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece uma
organização comum de mercado no sector do açúcar (')
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1107/88 (2).

N? L 184/25

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 896/86 da
Comissão (*), da Comissão alterado pelo Regulamento
(CEE) n? 2881 /84 (% previu disposições complementares
no que respeita à concessão das restituições aquando das
mudanças de campanha ; que estas disposições prevêem a
possibilidade de diferenciação das restituições em função
da data de fabrico dos produtos ;
Considerando que a aplicação destas modalidades à situa

ção actual dos mercados no sector do leite e dos produtos
lácteos e, nomeadamente, aos preços destes produtos na
Comunidade e no mercado mundial implica a fixação da
restituição em relação aos produtos e aos montantes cons
tantes do anexo do presente regulamento ;
Considerando que o artigo 275? do Acto de Adesão de
Espanha e de Portugal prevê que possam ser concedidas
restituições à exportação para Portugal ; que o exame da
situação e dos diferentes níveis de preços conduz à decisão
de não fixar qualquer restituição à exportação para Portu
gal ;

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

Considerando que, a fim de permitir o funcionamento
normal do regime das restituições, é conveniente tomar
em consideração para o cálculo destas últimas :
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

— 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 1 ?

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

parágrafo, do artigo 3? do Regulahiento (CEE)
n? 1676/85 do Conselho (3), com a última1 redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1636/
87 0,
— em relação às outras moedas, uma taxa de conversão
baseada na média aritmética das taxas de câmbio de
cada uma destas moedas verificada durante um

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

1 . As restituições à exportação referidas no artigo 17?
do Regulamento (CEE) n? 804/68 em relação aos produtos
são fixadas nos montantes . constantes do anexo.

2.

Não é fixada qualquer restituição relativamente às

exportações para a zona E em relação aos produtos das
posições 0401 , 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309 da Nomen
clatura Combinada.

3. Não é fixada qualquer restituição para as exportações
para Portugal, incluindo os Açores e a Madeira, para o
leite e os produtos lácteos referidos no artigo 1 ? do Regu
Considerando que o nível da restituição em relação aos
queijos é calculado relativamente a produtos destinados ao
consumo directo ; que as cascas e os desperdícios de
queijos não têm tal finalidade ; que, para evitar qualquer
confusão de interpretação, é necessário precisar que os

lamento (CEE) n ? 804/68 .

Artigo 2?

queijos com um valor franco fronteira inferior a 140

ECUs/ 100 kg não beneficiam de qualquer restituição ;

O presente regulamento entra em vigor em 15 de Julho
de 1988 .

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

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177
110
164
153

de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
29. 4. 1988, p. 20.
24. 6. 1985, p. 1 .
13. 6. 1987, p. 1 .

O JO n? L 91 de 1 . 4. 1984, p. 71 .
(6) JO n? L 272 de 13. 10. 1984, p. 16.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 14 de Julho de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 14 de Julho de 1988 , que fixa as restituições à exportação
no sector do leite e dos produtos lácteos
(Em ECUs/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrário)
Código do produto

Destino (*)

Montante das restituições

0401 10 10 000

7,27

ll
Il
ll

0401 10 90 000
0401 20 11 100
0401 20 11 500

*

0401 20 19 100

ll
Il
ll
ll
Il
ll
ll

0401 20 19 500
0401 20 91 100
0401 20 91 500
0401 20 99 100

0401 20 99 500
0401 30 11 100

0401 30 11 400
0401 30 11 700

ll
ll
Il
Il
Il
Il
l
Il
Il
Il
I-I
Il
l
l
l
l
l
\
l
I
l
\
l
l

0401 30 19 100

0401 30 19 400
0401 30 19 700
0401 30 31 100

0401 30 31 400
0401 30 31 700

0401 30 39 100
0401 30 39 400
0401 30 39 700

0401 30 91 100
0401 30 91 400
0401 30 91 700
0401 30 99 100
0401 30 99 400
0401 30 99 700

0402 10 11 000
0402 10 19 000
0402 10 91 000
0402 10 99 000

0402 21. 1 1 200
0402 21 11 300
0402 21 11 500
0402 21 1 1 900
0402 21 17 000
0402 21 19 300

I
l
l
I
l
\
\

0402 21 19 900
0402 21 91 100
0402 21 91 200
0402 21 91 300

0402 21 91 400
0402 21 91 500

0402 21 91 700

,

14,45

16,77
14,45
16,77
21,40
32,75
48,96
21,40
32,75
48,96
58,22
90,64
99,90
58,22
90,64
99,90
113,80
167,06
194,85
113,80
167,06
194,85
80,00
80,00
0,8000
0,8000
80,00
111,73

119,30
130,00

80,00
119,30
130,00
131,15
132,24
134,24
145,96
149,95

I

165,09

l

174,30

l

131,15

0402 21 91 900
0402 21 99 100

7,27

10,98
7,27
10,98

111,73

0402 21 19 500

0402 21 91 600

7,27

184,46

>
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(Em ECUs/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrário)
Código do produto

Destino (")

0402 21 99 200
0402 21 99 300
0402 21 99 400

0402 21 99 500 '
0402 21 99 600
0402 21 99 700
0402 2199900
0402 29 15 200
0402 29 15 300
0402 29 15 500
0402 29 15 900
0402 29 19 200
0402 29 19 300

0402 29 19 500
0402 29 19 900

0402 29 91 100
0402 29 91 500

0402 29 99 100
0402 29 99 500
0402 91 11 110
0402 91 11 120
0402 91 11 310
0402 91 11 350

0402 91 11 370
0402 91 19 110
0402 91 19 120
0402 91 19 310
0402 91 19 350
0402 91 19 370
0402 91 31 100
0402 91 31 300
0402 91 39 100
0402 91 39 300
0402 91 51 000
0402 91 59 000
0402 91 91 000

0402 91 99 000
0402 99 11 110
0402 99 11 130
0402 99 11 1 50
0402 99 11 310
0402 99 1 1 330
0402 99 1 1 350
0402 99 19 110
0402 99 19 130
0402 99 19 150
0402 99 19 310
0402 99 19 330
0402 99 19 350

0402 99 31 110
0402 99 31 150
0402 99 31 300
0402 99 31 500
0402 99 39 110
0402 99 39 150
0402 99 39 300

Montante das restituições

132,24

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

134,24
145,96
149,95
165,09
174,30
184,46
0,8000
1,1173'
1,1930
1,3000
0,8000
1,1173
1,1930
1,3000
1,3115

1

\
I
I
I
I
\
\
\
I
l
Il
ILl
I
||
II
II
||
Il
Il
Il
I.I
II
||
Il
l
Il
II
Il
ll
II
Il
Il
II
II
II
II

1,4596
1,3115
1,4596
7,27
14,45

21,66

27,37
34,27
7,27
14,45

21,66
27,37
34,27
28,11
40,50
28,11
40,50
32,75
32,75
113,80
113,80
0,0727
0,1445
0,2242
24,99
30,81
42,21
0,0727
0,1445

0,2242
24,99

30,81
42,21
0,3043
44,09
0,5822

0,9990
0,3043
44,09
0,5822
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(Em ECUs/100 kg peso liquido, salvo indicação em contrário)
Código do produto

Destino (*)

Montante das restituições

0402 99 39 500

0402 99 91 000
0402 99 99 000

0,9990

l
l

1,1380
1,1380

0403 10 11 100

7,27

0403 10 11 300

10,98

0403 10 13 000

14,45

0403 10 19 000

21,40

0403 10 31 100

0,0727

0403 10 31 300

0,1098

0403 10 33 000

0,1445

0403 10 39 000

0,2140

0403 90 1 1 000
0403 90 13 000

0403 90 19 000

80,00

l
\

80,00
131,15

0403 90 31 000
0403 90 33 000
0403 90 39 000

0,8000

\
\

0,8000
1,3115
7,27

0403 90 51 100

0403 90 51 300
0403 90 53 000
0403 90 59 110
0403 90 59 140
0403 90 59 170

0403 90 59 310
0403 90 59 340
0403 90 59 370
0403 90 59 510

0403 90 59 540
0403 90 59 570
0403 90 61 100
0403 90 61 300
0403 90 63 000

||
Il
li
II
II
li
II
II
ll
||
II
\
l
I

0403 90 69 000
0404 90 11 100
0404 90 11 910

0404 90 1 1 950
0404 90 13 120

\

0404 90 13 130
0404 90 13 140

l

0404 90 13 150

0404 90 13 911
0404 90 13 913

0404 90 13 917
0404 90 13 919
0404 90 13 931

0404 90 13 933
0404 90 13 935
0404 90 13 937

0404 90 13 939

42,40
131,15

.!

132,24
134,24
145,96

0404 90 19 115

0404 90 19 135

99,90
113,80
167,06
194,85
0,0727
0,1098
0,1445
0,2140
80,00
7,27
21,66
80,00
111,73
119,30
130,00
7,27

l

0404 90 19 120
0404 90 19 130

,

14,45 ,
21,40
32,75
48,96
21,66
27,37
34,27
40,50

040490 13 915

0404 90 19 110

10,98

14,45
21,40
32,75
48,96
58,22
90,64

\

149,95
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(Em ECUs/l 00 kg peso líquido, salvo indicação em contrário)
Código do produto

Destino (*)

Montante das restituições

165,09

0404 90 19 150
0404 90 19 160

l

174,30
184,46

l

80,00
7,27
21,66
80,00
111,73
119,30
130,00
7,27
14,45
21,40
32,75
48,96
21,66
27,37
34,27
40,50
42,40
131,15
132,24
134,24
145,96
149,95

0404 90 19 180
0404 90 19 900
0404 90 31 100

—

0404 90 31 910
0404 90 31 950

\

0404 90 33 120
0404 90 33 130
0404 90 33 140

0404 90 33 150
0404 90 33 911

0404 90 33 913

\
I

0404 90 33 915
0404 90 33 917
0404 90 33 919
0404 90 33 931
0404 90 33 933

\

0404 90 33 935

0404 90 33 937
0404 90 33 939
0404 90 39 110
.

0404 90 39 115
0404 90 39 120

0404 90 39 130

\
\
\
\

0404 90 39 150
'

0404 90 39 900

0404 90 51 100
0404 90 51 910
0404 90 51 950
0404 90 53 110

0404 90 53 130

0404.90 53 150
0404 90 53 170

—

I
Il
I
Il
II
II
I-I

0404 90 53 911

. 0404 90 53 913
0404 90 53 915

0404 90 53 917
0404 90 53 919

0404 90 53 931
0404 90 53 933

ll
II
I
ll
\
I

0404 90 53 935
0404 90 53 937

\

0404 90 53 939

—

1,3115

0404 90 59 130

0404 90 59 150

0404 90 59 930

l

0404 90 59 950

•

0404 90 59 990

0404 90 91 950

0404 90 93 110

\
\
I

0404 90 93 130
0404 90 93 150

v
>

0404 90 91 100
0404 90 91 910

0,8000
0,0727
24,99
0,8000
1,1173
1,1930
1,3000
0,0727
0,1445
0,2140
0,3275
0,4896
24,99
30,81
42,21
44,09

\

1,4596
0,6980
0,9990
1,1380
0,8000
0,0727
24,99
0,8000
1,1173
1,1930
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(Em ECUs/lOO kg peso líquido, salvo indicação em contrário)
Código do produto

Destino (")

0404 90 93 170
0404 90 93 911

0404 90 93 913
0404 90 93 915

1,3000

II
Il
II

0404 90 93 917
0404 90 93 919

0404 90 93 931

0404 90 93 933
0404 90 93 935
0404 90 93 937
0404 90 93 939
0404 90 99 130
0404 90 99 150

0404 90 99 930
0404 90 99 950
0404 90 99 990

0405 00 10 100
0405 00 10 200
0405 00 10 300
0405 00 10 500
0405 00 10 700
0405 00 90 100

0405 00 90 900
0406 10 10 000

v

0406 20 90 100

Il

0406 20 90 913

028

032
400

404

\

...

0406 20 90 915

028

\

032
400
404
...

0406 20 90 917

028
032
400
404
...

0406 20 90 919

028
032
400

404
...

0406 30 31 100
0406 30 31 300

I
\

0,1445
0,2140

0,4896
24,99
30,81
42,21
44,09
—

1,3115

1,4596
0,6980
0,9990

1,1380
—

157,27
1,97,85

202,93
208,00

208,00
258,50
—

—

—

—

—

66,34
—

91,14
—

—

88,45
—

121,52
—

—

93,98
—

129,12
—

—

105,04
—

144,31
—

—

028

032
036
038
400 ■
404

I

0,0727

0,3275

II
II
Il
ll
II
Il
ll
Il
Il
II
I
\
\
Il
||
Il
Il
l
||

0406 10 90 000

0406 20 90 990

Montante das restituições

...

—

—

—

—

10,79
—

24,52
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(Em ECUs/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrário)
Código do produto

Destino (*)

0406 30 31 500

028

032

036 ,
038
400

Montante das restituições

—

—

—

,

—

23,43

404

53,27
0406 30 31 710

l

028
032
036
038
400

—

—

—

—

23,43

404

53,27
0406 30 31 730

028
032

l
\

036
038
400

—

—

—

—

34,40

404

78,21
0406 30 31 910

028
032

036
038
400

—

—

•

—

—

23,43

404

53,27
0406 30 31 930

028
032

l

—

—

036

—

038

—

400

34,40

404

78,21
0406 30 31 950

\

028
032

—

036

—

038
400

—

50,09

404

113,89
0406 30 39 100

ll

0406 30 39 300

028

—

•

—

'

032

—

036

—

038

—

400

23,43

404

20,00
53,27
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N? L 184/33

(Em ECUs/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrário)
Código do produto

Destino (*)

0406 30 39 500

028

l

032
036
038

—

—

34,40

404

28,00
78,21

028

032
036
038
400
404
...

0406 30 39 930

—

400

...

0406 30 39 700

Montante das restituições

028
032

—

—

—

—

50,09
—

113,89
—

—

036
038

I

400
404
...

0406 30 39 950

028

032
036
038
400
404
...

0406 30 90 000

028
032

036
038
400
•

404
»**

0406 40 00 100

||

0406 40 00 900

028
032

\

038
400
404
...

0406 90 13 000

028
032
036
038
400
404
...

0406 90 15 100

028
032
036
038
400
404
...

—

50,09 x
—

113,89
—

—

—

—

61,14
—

139,01
—

—

—

—

61,14
—

139,01
—

—

—

—

65,00
—

131,51
—

—

—"
—

77,00
—'

170,00
—

—

—

—

77,00
—

170,00
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(Em ECUs/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrário)
Código do produto

Destino (*)

Montante das restituições

0406 90 15 900
0406 90 17 100

028

032
036
038
400

—

—

—

—

77,00

404

170,00
0406 90 17 900

II

0406 90 21 100

II

0406 90 21 900

028
032
036

038

l

400

—

—

—

—

—

—

70,00

404

164,68
0406 90 23 100

0406 90 23 900

I.I
—

028

032
036

038
400

—

—

—

—

40,00

404

148,00
0406 90 25 100
0406 90 25 900

—

028

032
036
038
400

—

—

—

—

40,00

404

148,00
0406 90 27 100
0406 90 27 900

—

028

032
036
038
400

—

—

—

—

38,00

404

119,71
0406 90 31 111

0406 90 31 119

—

028
032
036

\

—

—

—

038

15,00

400

43,25

404

16,00

98,35
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(Em ECUs/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrário)
Código do produto

Destino (*)

0406 90 31 151

028

Montante das restituições

032

—

036 '

—

038

—

400

40,43

404

14,96

91,94
0406 90 31 159

—

0406 90 31 900
0406 90 33 1 1 1

—

I

0406 90 33 119

—

028

—

032

—

036

—

038

15,00

400

43,25

404

16,00
98,35

0406 90 33 151

028

—

032

—

036

—

038

—

400

40,43

404

14,96
91,94

0406 90 33 159

\

—

0406 90 33 911

—

0406 90 33 919

028

—

032

—

036

—

038

15,00

400

43,25

404

16,00
98,35

0406 90 33 951

028

—

032

—

036
038

l

400
404

—

■

—

40,43
14,96
91,94

0406 90 33 959
0406 90 35 110

—

\
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(Em ECUs/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrário)
Código do produto

Destino Q

0406 90 35 190

028

032

l

Montante das restituições

—

036

42,66

400

160,00

404

90,00

163,54
0406 90 35 910

—

0406 90 35 990

028

—

032

l
I

—

036

—

038

—

400

.

70,00

404

139,37
0406 90 61 000

028
032

*

*

—

—

036

90,00

400

170,00

404

140,00

200,06
0406 90 63 100

028

—

032

—

036

105,03

400

220,00

160,00

404

227,18
0406 90 63 900

028

—

032

—

036

70,00

400

130,00

' 404

80,00

180,06
0406 90 69 100

\

0406 90 69 910

—

028

—

032

—

036

70,00

400

130,00
80,00

404

180,06
0406 90 69 990
0406 90 71 100
0406 90 71 930

\
\

—

—

028
032
036
038
400

"

13,50
13,50
—

—

28,86

404

96,12

,
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(Em ECUs/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrario)
Montante das restituições

Código do produto

Destino (*)

0406 90 71 950

028

20,00

032

20,00

036

—

038

—

31,83

400
404

105,98
0406 90 71 970

028

24,00

032

24,00

036

—

038

—

36,17

400
404

120,44
0406 90 71 991

028

—

032

—

036

—

038

—

70,00

400
404

139,37
0406 90 71 995

028

27,50

032

27,50

036

—

038

—

40,00

400
404

148,00
0406 90 71 999
0406 90 73 100
0406 90 73 900

\

—

\

—

028

:

032

036

42,66

400

160,00

404

120,00
163,54

0406 90 75 100

0406 90 75 900

—

028

—

032

—

036

—

40,00

400
404

'
0406 9077 100

138,50

028

24,00

032

24,00

036

—

038

—

400
404
...

36,17
—

120,44
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(Em ECUs/100 kg peso líquido, sctlvò indicação em contrário)
Código do produto

Destino (")

0406 90 77 300

Montante das restituições

028
032

—

036
•

—

038

—

400

40,00

404

148,00
0406 90 77 500

028

—

032

—

036

—

038

—

400

50,00

404

—

...

148,00

0406 90 79 100

ll

0406 90 79 900

028

—

032

—

036

—'

038

—

400

38,00

404

119,71
0406 90 81 100

l

0406 90 81 900

028

—

032

1
l

—

036

—

038

—

400

70,00

404

\

—

...

139,37

0406 90 83 100

—

0406 90 83 910
0406 90 83 950

028

'—

032

l

400

—

,

26,27

404

53,75
0406 90 83 990

028

1

032

400

—

—

26,27

404

* 53,75
0406 90 85 100
0406 90 85 910

l
l

\

—.

028

032

—

— .

036

42,67

400

160,00

404 '

90,00

163,54
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(Em ECUs/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrario)
Código do produto

Destino (*)

0406 90 85 991

028

Montante das restituições

—

032

036

—

038

—

70,00

400
404
...

0406 90 85 995

—

139,37

028

27,50

032

27,50

036

—

038

—

40,00

400
404

\

...

0406 90 85 999
0406 90 89 100

\
\

—

148,00

'
—

028

13,50

032

13,50

036

—

038

—

28,86

400
404

0406 90 89 200

—

•••

96,12

028

20,00

032

20,00

036

—

038

—

31,83

400
404
...

0406 90 89 300

•

105,98

028

24,00

032

24,00

036

—

038

—

36,17

400

404
...

0406 90 89 910

ll

0406 90 89 951

028

—

120,44
— .
—

032

—

036

42,66

400

160,00
90,00

404
...

0406 90 89 959

—

163,54

028

—

032

—

036
038
400
404
...

.

—

.

—

70,00
—

139,37

'
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(Em ECUs/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrário)
Código do produto

Destino (*)

0406 90 89 971

028

27,50

032

27,50

036

—

038

—

400
404
...

0406 90 89 972

Montante das restituições

, 40,00
—

148,00

028

032
400
404
...

0406 90 89 979

26,27
—

53,75

028

27,50

032

27,50

036

—

038

—

400
404
...

40,00
—

148,00

II

0406 90 89 990
0406 90 91 100

0406 90 91 300

-

028

__

032

—

036

—

038
400

I

404
...

0406 90 91 510

—

.

18,09
—

22,63

028

l

032

—

036
038

l

400

404

\

...

0406 90 91 550

—

-

31,72
.—

39,67

028
032

—

036

—

038

400
404
...

—

38,62
—

48,30

0406 90 91 900
040690 93 000

Il

0406 90 97 000
0406 90 99 000
2309 10 15 010
2309 10 15 100

2309 10 15 200

3,00

2309 10 15 300

4,00

2309 10 15 400
2309 10 15 500

2309 10 15 700

5,00

II

6,00
7,00
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(Em ECUs/100 kg peso liquido, salvo indicação em contrário)
Destino (')

Código do produto

Montante das restituições

2309 10 15 900
2309 10 19 010
2309 10 19 100

—

II
\\

—

—

3,00

2309 10 19 200

2309 10 19 300
2309 10 19 400

2309 10 19 500
2309 10 19 600
2309 10 19 700

Il
\
II
l
I

4,00

5,00
6,00
7,00

7,50
8,00

2309 10 19 800
2309 10 19 900
2309 10 70 010

l
I

—

—

2309 10 70 100

24,00

2309 10 70 200

32,00

2309 10 70 300
2309 10 70 500

I
\

40,00
48,00

2309 10 70 600

56,00

2309 10 70 700

64,00

2309 10 70 800
2309 10 70 900
2309 90 35 010
2309 90 35 100
2309 90 35 200
2309 90 35 300

l
I
\
\
\
\

70,40
—

—

—

3,00
,

4,00

2309 90 35 400

5,00

2309 90 35 500

6,00

2309 90 35 700

Il

7,00

2309 90 35 900

—

2309 90 39 010

—

2309 90 39 100

2309 90 39 200

Il
Il

3,00

4,00

2309 90 39 300
2309 90 39 400

—

Il

5,00

2309 90 39 500

6,00

2309 90 39 600

7,00

2309 90 39 700

7,50

8,00

2309 90 39 800

2309 90 39 900

—

2309 90 70 010

—

24,00

2309 90 70 100

2309 90 70 200

32,00

2309 90 70 300

40,00

2309 90 70 500

48,00

2309 90 70 600

56,00

2309 90 70 700

64,00

2309 90 70 800
2309 90 70 900

Il

I

70,40
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(*) Os números de código dos destinos são os constantes do anexo do Regulamento (CEE) n? 3639/86 ( IO n° L 336 de 29
11 . 1986, p. 46).

No que diz respeito aos outros destinos, à excepção dos indicados para cada « código produto », o montante da restituição

é indicado por

No caso de não ser indicado qualquer destino, o montante da restituição é aplicável para a exportação para qualquer

destino, à excepção dos referidos nos n?s 2 e 3 do artigo 1 ?

codigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) n? 3846/87
NB : Os
alterado .
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REGULAMENTO (CEE) N? 2100/88 DA COMISSÃO
de 14 de Julho de 1988

que fixa as restituições aplicáveis à exportação dos cereais, das farinhas, dos
grumos e das sêmolas de trigo ou de centeio
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a
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? 2, quarto
parágrafo, do seu artigo 16?,

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,
Considerando que, nos termos do artigo 16? do Regula
mento (CEE) n? 2727/75, a diferença entre as cotações ou
os preços referidos no artigo 1 ? deste regulamento e os
preços desses produtos na Comunidade pode ser coberta
por uma restituição à exportação ;

Considerando que, por força do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 2746/75 do Conselho, de 29 de Outubro de
1975, que estabelece, no sector dos cereais, as regras gerais
relativas à concessão das restituições à exportação e aos
critérios de fixação do seu montante (3), as restituições

67/CEE da Comissão (4), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 1607/71 (*);
Considerando que a situação do mercado mundial ou as
exigências específicas de certos mercados podem tornar
necessária a diferenciação da restituição para certos produ
tos, conforme o seu destino ;

Considerando que a restituição deve ser fixada uma vez
por mês ; que ela pode ser alterada ;

Considerando que o Conselho não adoptou, até ao
momento, os preços para a campanha de comercialização

de 1988/ 1989 que tem início em 1 de Julho de 1988 ;
que, por conseguinte, para assegurar a continuidade do
funcionamento do regime de exportação no sector em
causa, é conveniente ter em consideração, pai;a cálculo das
restituições, os elementos de preço determinados pelo
Regulamento (CEE) n° 1914/88 da Comissão (*);
Considerando que, a fim de permitir o Funioamento
normal do regime das restituições, é conveniente tomar

em consideração para o cálculo desses 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,

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

devem ser fixadas tomando-se em consideração a situação

e as perspectivas de evolução, por um lado, das disponibi
lidades em cereais e dos seus preços no mercado da
Comunidade e, por outro, os preços dos cereais e dos
produtos do sector dos cereais no mercado mundial ; que,
em conformidade com o mesmo artigo, é necessário asse
gurar igualmente ao mercado dos cereais uma situação
equilibrada e um desenvolvimento natural no plano dos
preços e das trocas comerciais e, além disso, ter em conta
o aspecto económico das exportações . previstas e o inter
esse em evitar perturbações no mercado da Comunidade ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2746/75
definiu no seu artigo 3? critérios específicos que devem
ser tidos em conta para ò cálculo da restituição dos
cereais ;

Considerando que, no que respeita às farinhas, às sêmolas
de trigo ou de centeio, estes critérios específicos são defi
nidos no artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 2746/75 ;
que, além disso, a restituição aplicável a esses produtos
deve ser calculada tendo em conta a quantidade de cereais
necessária ao fabrico dos produtos considerados ; que
essas quantidades foram fixadas no Regulamento n? 162/
(') 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 281 de 1 . 11 . 1975, p. 78 .

(8);
— em relação às outras moedas, uma taxa de conversão
baseada na média aritmética das taxas de câmbio, de
cada

uma

dessas

moedas

verificada

durante

um

período determinado, em relação às moedas da Comu
nidade referidas no travessão anterior, e o coeficiente
, acima referido ;

Considerando que a aplicação dessas modalidades à situa
ção actual do mercado no sector dos cereais e, nomeada

mente, as cotações ou preços desses produtos na Comuni
dade e mercado mundial, implica a fixação da restituição
ao nivel dos montantes constantes do anexo ;

Considerando que o artigo 275? do Acto de Adesão de
Espanha e de Portugal prevê que possam ser concedidas
restituições à exportação para Portugal ; que o exame da
situação e dos diferentes níveis de preços conduz à decisão
de não fixar qualquer restituição à exportação para Portu
gal ;
(4)
O
(«)
0
8

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

128 de 27. 6. 1967, p. 2574/67.
L 168 de 27. 7. 1971 , p. 16.
L 168 de 1 . 7. 1988, p. 119.
L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
L 153 de 13 . 6. 1987, p. 1 .
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Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité

15. 7. 88

Não e fixada a restituição à exportação para Portugal.

de Gestão dos Cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 2?

Artigo 1 ?

As restituições à exportação dos produtos referidos nas

alíneas a), b) e c) do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 2727/75 são fixadas no nível dos montantes constantes
do anexo.

O presente regulamento entra em vigor em 1 5 de Julho
de 1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 14 de Julho de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 14 de Julho de 1988, que fixa as restituições aplicáveis à
exportação dos cereais, das farinhas, dos grumos e das sêmolas de trigo ou de centeio
(Em ECUs/t)

Código do produto

Destino (')

Montante das restituições

—

—

0709 90 60 000
0712 90 19 000
1001 10 10 000

01

1001 10 90 000

04

\

0

30,00 (2)
25,00 (2)
24,000
20,00 (2)

05
07
02

\
1001 90 91 000

01

1001 90 99 000

03
02
06
08

1002 00 00 000

03

f
l

\

0

45,00
25,00
45,00

^ 30,00

06

45,00
25,00
45,00

02
05

55,00

02

l
1003 00 10 000

I
100300 90 000

I
1004 00 10 000

l
1004 00 90 000
1005 10 90 000
1005 90 00 000

I

0

02
07

45,00
20,00
30,00

02
09

40,00

03

0

0

01

—

—

45,00

03
02

1007 00 90 000

—

1008 20 00 000

—

0
—

—

1101 00 00 110

01

85,00

1101 00 00 120

01

85,00

1101 00 00 130

01

75,00

1101 00 00 150

01

65,00

1101 00 00 170

01

55,00

01

45,00

1101 00 00 180
1101 00 00 190

—

1101 00 00 900

—

-

f

—
—

1102 10 00 100

01

85,00

1102 10 00 200

01

85,00

1102 10 00 300

01

85,00

1102 10 00 500

01

85,00

1102 10 00 900

—

—

1103 1110 100

01

160,00

1103 11 10 200

01

152,00

1103 11 10 500

01

135,00

1103 11 10 900

01

128,00

01

85,00

1103 11 90 100

1103 11 90 900

—

—
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(') Os destinos são identificados do seguinte modo :
01 Todos os países terceiros,
02 Outros países terceiros,

03 Suíça, Áustria e Liechtenstein,
04 Zonas II e III,

05 Argélia,
06 Zona II b,
07 Tunísia,
08 Marrocos.

(2) A restituição só pode ser concedida, se a qualidade do trigo duro exportado corresponder, pelo menos, à quali
dade definida no n? 2 do artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 1569/77, excepto as impurezas constituídas por
grãos (outros que mosqueados e/ou fusariados) : 7 % no máximo, dos quais 5 % de trigo mole ou outros cereais.

NB : As zonas são delimitadas pelo Regulamento (CEE) n? 1124/77 (JO n? L 134 de 28 . 5. 1977), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 296/88 (JO n? L 30 de 2. 2. 1988).
Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) n?
3846/87 alterado .
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REGULAMENTO (CEE) N? 2101/88 DA COMISSÃO
de 14 de Julho de 1988

que fixa as restituições aplicáveis à exportação no que respeita ao malte
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS.

redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1906/87 (*), definiu os critérios específicos que se deve

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

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de

ter em conta para o cálculo da restituição em relação a
estes produtos ;

Considerando que a aplicação destas modalidades à situa

Portugal,

ção actual dos mercados no sector dós produtos transfor
mados à base de cereais e de arroz leva à fixação da resti

Tendo em conta a Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, relativo à organiza
ção comum dos mercados no sector dos cereais ('), com a

preççs na Comunidade e no mercado mundial ;

tuição num montante que visa cobrir o desvio entre os

última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1097/88 (2) e, nomeadamente, o n? 2, quarto parágrafo,
do seu artigo 16?,

Considerando que a situação do mercado mundial ou as

exigências específicas de determinados mercados podem
tornar necessária a diferenciação da restituição, em relação
a certos produtos, segundo o seu destino ;

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

Considerando que, para permitir o normal funcionamento

Considerando que, nos termos do artigo 16? do Regula
mento (CEE) n? 2727/75, a diferença entre as cotações ou
os preços no mercado mundial dos produtos referidos no

do regime das restituições, é conveniente tomar em consi
deração para o cálculo destas :

artigo 1 ? deste regulamento e os preços destes produtos na
Comunidade pode ser coberta por uma restituição à

para as moedas cuja paridade se mantém dentro de

um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 %,

exportação ;

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,
corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE) n?
1676/85 do Conselho (% com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1 636/87 Ç),

Considerando que, por força do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 2746/75 do Conselho, de 29 de Outubro de
1975, que estabelece no sector dos cereais as normas

gerais relativas à concessão das restituições à exportação e
aos critérios de fixação do seu montante (3), as restituições
devem ser fixadas tendo em cpnsideração a situação e as
perspectivas de evolução, por um lado, das disponibili
dades em cereais bem como do seu preço no mercado da
Comunidade e, por outro lado, dos preços dos cereais e
dos produtos do sector dos cereais no mercado mundial ;
que, nos termos do mesmo artigo, importa também asse
gurar aos mercados dos cereais uma situação equilibrada e
um desenvolvimento natural no plano dos preços e das
trocas comerciais e, além disso, tomar em conta o aspecto
económico das exportações encaradas e o interesse em
evitar perturbações no mercado da Comunidade :

em relação às outras moedas, uma taxa de conversão

baseada na média aritmética da taxa de câmbio, em
numerário de cada uma destas moedas, verificada
durante um perído determinado em relação às moedas
da Comunidade referidas no travessão precedente e ao
coeficiente anteriormente citado :

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

Considerando que o artigo 275? do Acto de Adesão de

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2744/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, relativo ao regime
de importação e de exportação dos produtos transfor
mados à base de cereais e de arroz (4), com a última

Espanha e de Portugal prevê que possam ser concedidas
restituições à exportação para Portugal ; que o exame da
situação e dos diferentes níveis de preços conduz à decisão
de não fixar qualquer restituição à exportação para Portu
gal ;

(')
(2)
0
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

281
110
281
281

de
de
de
de

1 . 11 .
29. 4.
1 . 11 .
1 . 11 .

1975,
1988,
1975,
1975,

p.
p.
p.
p.

1.
7.
78.
65.

O JO n? L 182 de 3. 7. 1987, p. 49.

(j JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
O JO n? L 153 de 13. 6. 1987, p. 1 .
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Considerando que o Conselho não adoptou, ate ao
momento, os preços para a campanha de comercialização
de 1988/ 1989 que tem início em 1 de Julho de 1988 ;

que, por conseguinte, para assegurar a continuidade do
funcionamento do regime de exportação no sector em
causa, é conveniente ter em consideração, para cálculo das
restituções, os elementos de preço determinados pelo
Regulamento (CEE) n° 1914/88 da Comissão (') ;

15. 7. 88

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
As restituições à exportação do malte, referidas na alínea
d) do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 2727/75 e
submetidas ao Regulamento (CEE) n? 2744/75 são fixadas
nos montantes indicados no anexo.

Não é fixada a restituição à exportação para Portugal.
Artigo 2?

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

O presente regulamento entra em vigor em 15 de Julho

de Gestão dos Cereais,

de 1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 14 de Julho de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

ANEXO

do regulamento da Comissão de 14 de Julho de 1988, que fixa as restituições aplicáveis a
exportação no que respeita ao malte
(Em ECUs/t)
Código do produto
1107 10 19 000
1107 10 99 000
1107 20 00 000

Montante das restituições

30,00
40,00
60,00

NB : Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-página, são defi
nidos no Regulamento (CEE) n? 3846/87 alterado.

(') JO n? L 168 de 1 . 7. 1988, p. 119.
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N? L 184/49

REGULAMENTO (CEE) N? 2102/88 DA COMISSÃO
de 14 de Julho de 1988

que altera pela segunda vez o Regulamento (CEE) n? 1965/88 o qual institui um
direito de compensação na importação de limões frescos originários da
Argentina
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

altera um direito instituído por força do artigo 25? do

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

dessas condições leva a que se altere o direito de compen

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de

Argentina,

referido regulamento ; que a tomada em consideração

sação na importação de limões frescos originários da

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 seu artigo 27?,

Considerando que no Regulamento (CEE) n? 1965/88 da
Comissão (3), alterado pelo Regulamento (CEE) n?
2042/88 (4), se instituiu um direito de compensação na
importação de limões frescos originários da Argentina ;

Considerando que no n? 1 do artigo 26? do Regulamento
(CEE) n? 1035/72 se fixaram as condições em que se

Artigo 1 ?

O montante de 17,07 ECUs constante do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 1965/88 alterado passa a ser de
22,83 ECUs.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 15 de Julho
de 1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 14 de Julho de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(')
O
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

118
107
173
179

de
de
de
de

20. 5. 1972, p. 1 .
28 . 4. 1988, p. 1 .
5. 7. 1988, p. 12.
9. 7. 1988, p. 33.
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N? L 184/50

REGULAMENTO (CEE) N? 2103/88 DA COMISSÃO
de 14 de Julho 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,

a Comissão tem conhecimento leva a alterar o montante

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

de base do direito nivelador para os xaropes e alguns
outros produtos do sector do açúcar actualmente em vigor

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? 1107/88 (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? 1886/88
da Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 2087/88 (4) ;
Considerando que a aplicação das modalidades estabele
cidas no Regulamento (CEE) n? 1886/88 aos dados de que

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? 1886/88, alterado, são
modificados de acordo com os montantes referidos no

anexo do presente regulamento.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 15 de Julho
de 1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 14 de Julho de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177
110
168
183

de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
29. 4. 1988, p. 20.
1 . 7. 1988, p. 51 .
14. 7. 1988, p. 24.
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N? L 184/51

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 14 de Julho 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

de teor em sacarose e

Montante do direito nivelador

para 100 kg líquidos
do produto em causa

para 100 kg de matéria seca

0,3938
0,3938

1702 30 10

49,05

1702 40 10

'

1702 60 10
1702 60 90

49,05
0,3938

1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 90

. 49,05
0,3938
0,3938
0,3938

2106 90 30
2106 90 59

49,05

49,05
0,3938
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N? L 184/ 52

REGULAMENTO (CEE) N? 2104/88 DA COMISSÃO
de 14 de Julho de 1988

que altera as restituições à exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal
qual

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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

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? 1107/88 (2), e, nomeadamente, o n? 4, segundo
parágrafo, do seu artigo 19?,

Considerando que as restituições aplicáveis à exportação

a Comissão tem conhecimento conduz à alteração das
restituições à exportação, actualmente em vigor, em
conformidade com o anexo <lo presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

As restituições à exportação dos produtos referidos na
alínea a) do n? 1 do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 1785/81 , tal qual e não desnaturados, fixadas no anexo
do Regulamento (CEE) n? 1994/88 alterado, são modifi

para o açúcar branco e para o açúcar em bruto foram
fixadas pelo Regulamento (CEE) n? 1994/88 da Comissão
(3), com a último redacção que lhe foi dada pelo Regula

cadas de acordo com os montantes referidos no anexo.

Artigo 2?

mento (CEE) n? 2081 /88 (4);

Considerando que a aplicação das modalidades estabele
cidas no Regulamento (CEE) n? 1994/88 aos dados de que

O presente regulamento entra em vigor em 15 de Julho
de 1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 14 de Julho de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(<)
(2)
O
(«)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177
110
176
183

de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
29. 4. 1988, p. 20.
7. 7. 1988, p. 10.
14. 7. 1988, p. 9.
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N? L 184/53

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 14 de Julho de 1988, que altera as restituições na exporta
ção do açúcar branco e do açúcar em bruto puro

(Em ECUs)
Montante da restituição

Código do produto
por 1 00 kg

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

1701 11 90 100
1701 11 90 500
1701 11 90 900

1701 12 90 100
1701 12 90 500

1701 12 90 900

30,67 (')
25,23 (')
0
30,67 (')
25,23 (>) >
0

1701 91 00 000
1701 99 10 100
1701 99 10 900
ex 1701 99 90

0,3334
33,44
28,00

0,3334 0

( ) O presente montante é aplicável ao açúcar em bruto de um rendimento de

92 % . Se o rendimento do açúcar em bruto exportado se afastar de 92 %, o
montante da restituição aplicável será calculado em conformidade com as dispo
sições do n? 3 do artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 766/68.
(2) Fixação suspensa pelo Regulamento (CEE) n? 2689/85 (JO n? L 255, de 26. 9.
1985, p. 12), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)

n? 3251 /85 (JO n? L 309, de 21 . 11 . 1985, p. 14).
(3) O presente montante é aplicável aos açúcares brancos e aos açúcares em bruto
adicionados de outras substâncias que não os aromatizantes e os corantes.
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N ? L 184/ 54

REGULAMENTO (CEE) N? 2105/88 DA COMISSÃO
de 14 de Julho de 1988

que fixa os direitos niveladores à impprtação 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,
-

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 :

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 r Regulamento

(CEE) n? 1 107/88 (2), e, nomeadamente, o n? 8 do seu
artigo 16?,

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação de açúcar branco e de açúcar em bruto foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1966/88 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 2085/88 (4) ;
Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CEE) n? 1966/88 aos dados

Artigo 1?

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

1

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 15 de Julho
de 1988 .

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

Feito em Bruxelas, em 14 de Julho de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

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

(2) JO n? L 110 de 29. 4. 1988, p. 20.

h) JO n? L 173 de 5. 7. 1988, p. 14.

n ÍO n°. L 183 de 14. 7. 1988 , p. 21 .
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N ? L 184/55

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 14 de Julho 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

26,71 (')

1701 11 90

26,71 (')

1701 12 10

26,71 (')

1701 12 90

26,71 (>)

1701 91 00

39,38

1701 99 10

39,38

1701 99 90

39,38

(') O presente regulamento é aplicável ao açúcar em bruto de um rendimento de 92 % . Se o rendimento do açúcar
em brutò exportado se afastar de 92 %, o montante do direito nivelador aplicável será calculado em conformi
dade CQm as disposições do artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 837/68 .
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N ? L 184/56

REGULAMENTO (CEE) N? 2106/88 DA COMISSÃO
de 14 de Julho de 1988

que fixa, relativamente à Grã-Bretanha, o montante do prémio variável pelo
abate de ovinos e os montantes a cobrar pelos produtos que abandonem a zona 5
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1837/80 do
Conselho, de 27 de Junho de 1*980, que estabelece a orga
nização comum de mercados no sector das carnes de
ovinos e de caprinos ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 1115/88 (2),

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1633/84 da
Comissão, de 8 de Junho de 1984, que estabelece modali
dades de aplicação do prémio variável pelo abate de
ovinos e revoga o Regulamento (CEE) n? 2661 /80 (3), alte
rado pelo Regulamento (CEE) n? 1860/86 (4), e, nomeada
mente, o n? 1 do seu artigo 3? e o n? 1 do seu artigo 4?,

Considerando que é o Reino Unido o único Estado
-membro que concede o prémio variável pelo abate, na
zona 5, na acepção do n? 5 do artigo 3? do Regulamento

n? 1837/80 que, no que se refere à semana que se inicia
em 13 de Junho de 1988, o prémio variável ao abate de
ovinos declarados susceptíveis de beneficiarem do mesmo,
no Reino Unido, deve estar em conformidade com os

montantes fixados nos anexos seguintes ; que, em relação
à mesma semana, as disposições previstas no n? 3 do
artigo 9? do Regulamento (CEE) n? 1837/80, bem como
as do artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 1633/84 condu
zem, à luz do acordão proferido pelo Tribunal de Justiça
em 2 de Fevereiro de 1988, no processo 61 /86, à fixação
dos montantes a cobrar sobre os produtos que saem da
região 5, em conformidade com os mesmos anexos ;

Considerando que, no que diz respeito aos controlos
necessários à aplicação das disposições relativas aos refe
ridos montantes, é adequado manter o sistema de controlo
previsto pelo Regulamento (CEE) n? 1633/84, sem
prejuízo da eventual elaboração de disposições mais espe
cíficas na sequência do acordão anteriormente referido do
Tribunal de Justiça,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

(CEE) n? 1 837/80 ; que é necessário que a Comissão fixe
o nível bem como o montante a cobrar pelos produtos
Artigo 1 ?

que abandonam a referida zona relativamente à semana
que se inicia em 13 de Junho de 1988 ;

O montante do prémio, relativamente aos ovinos e às
Considerando que, de acordo com o n? 1 do artigo 3? do

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

Considerando que, de acordo com o n? 1 do artigo 4? do
Regulamento (CEE) n? 1633/84, o montante a cobrar

pelos produtos que abandonam a zona 5 deve ser fixado

carnes de ovinos declaradas susceptíveis de, na zona 5 do
Reino Unido, na acepção do n? 5 do artigo 3? do Regula

mento (CEE) n? 1837/80, beneficiar do prémio variável
pelo abate, durante a semana que se inicia em 1 3 de
Junho de 1988, é fixado em 62,147 ECUs/ 100 kg do peso
presumido ou real da carcaça aparada, nos limites de peso
fixados na alínea b) do n? 1 do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n? 1633/84.

todas as semanas, relativamente a cada um deles pela
Comissão ;

Artigo 2?

Considerando que no anexo do Regulamento (CEE)
n? 1310/88 da Comissão (^ de 11 de Maio de 1988, rela
tivo às regras de execução do regime de limiar de garantia

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

semanais do « nível director » são fixados em conformi

(CEE) n? 1 837/80, que tenham abandonado o território da
zona 5 durante a semana que se inicia em 13 de Junho de

dade com o n? 3 do artigo 9? do Regulamento (CEE)

1988, equivalem aos constantes dos anexos.

no sector da carne de ovino e de caprino, os montantes
n? 1837/80 ;

Considerando que decorre da aplicação das disposições

Artigo 3 ?

previstas no n? 1 do artigo 9? do Regulamento (CEE)
(') JO n? L 183 de 16. 7. 1980, p. 1 .

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

¥) JO n? L 110 de 29. 4. 1988, p. 36.
h) JO n? L 154 de 9. 6. 1984, p. 27.

peias.

H TO n? L 122 de 12. 5. 1988 , p. 69 .

É aplicável a partir de 13 de Junho de 1988.

O JO n? L 161 de 17. 6. 1986, p. 25.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 14 de Julho de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

N? L 184/57
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N? L 184/58

ANEXO

que fixa o montante a cobrar pelos produtos que abandonam o território da região 5
durante a semana que se inicia em 13 de Junho de 1988
(Em ECUs/100 kg)
Montantes

Código NC

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

B. Produtos referidos no n? 4 do

Peso vivos

Peso vivos

do artigo 4? do Regulamento
(CEE) n? 1633/84 (')

o

29,209

0104 10 90

0

0104 20 90

Peso líquido

Peso líquido
0204 10 00

62,147

0

0204 21 00

62,147

0

0204 50 1 1

\

0

0204 22 10

43,503

0204 22 30

68,362

0204 22 50

80,791

0204 22 90

80,791

0204 23 00

113,108

0204 30 00

46,610

0204 41 00

46,610

0204.42 10

32,627
.

0204 42 30

51,271

0204 42 50

60,593

0204 42 90

60,593

0204 43 00

84,830

0204 50 13

|
|

II

0

0204 50 15

0

0204 50 19

0

0204 50 31

0204 50 39
0204 50 51

0204 50 53

\
\
I
\

0
0
0
0

0204 50 55

0

0204 50 59

0

0204 50 71

0

0204 50 79

0

0210 90 11

80,791

0210 90 19

113,108

\

1602 90 71

— não desossadas
— desossadas

80,791

113,108

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

,
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N? L 184/59

REGULAMENTO (CEE) N? 2107/88 DA COMISSÃO
de 14 de Julho 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 13 a 19
de Junho de 1988
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Considerando que é conveniente, por isso, fixar os
montantes a cobrar pelos produtos que tenham abando
nado o Reino Unido durante a semana de 13 a 19 de

Junho de 1988,

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

ADOPTOU O PRESENTE 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 ;

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 13 a 19 de Junho 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 13 de Junho de 1988.

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

Feito em Bruxelas, em 14 de Julho de 1988 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 119 de 8. 5. 1986, p. 40.
(2) JO n? L 48 de 17. 2. 1987, p. 1 .
(3) JO n? L 146 de 31 . 5. 1986, p. 56.
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N ? L 184/60

ANEXO

Montantes a cobrar pelos produtos que tenham abandonado o territorio do Reino Unido
durante a semana de 13 a 19 de Junho de 1988
(Em ECUs/l 00 kg peso líquido)
Código NC

Montantes

0201 10 10

26,26474

0201 10 90

26,26474

0201 20 1 1

26,26474

0201 20 19

26,26474

0201 20 31

21,01179

0201 20 39

21,01 179

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

31,5176?

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

(') Contendo 80 % ou mais, em peso, de carnes de bovinos.
(2) Outros.

.
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II

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

CONSELHO

DIRECTIVA DO CONSELHO

de 22 de Junho de 1988

relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros no domínio dos
aromas destinados a serem utilizados nos géneros alimentícios e dos materiais
de base para a respectiva produção
(88/388/CEE)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que, corri base no inventário das substân

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 100?

Tendo em conta a proposta da Comissão (*),

cias e materiais de base utilizados na preparação dos
aromas, elaborado pela Comissão por força da Decisão
88/389/CEE do Conselho (4), o Conselho adoptará numa
fase posterior, e de acordo com o processo previsto no
artigo 100?A do Tratado, as disposições adequadas quanto

Em cooperação com o Parlamento Europeu (2),

a certas categorias de aromas e certos materiais de base e
as medidas necessárias relativas à sua utilização e aos seus

A,

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

Considerando que as diferenças existentes entre as legisla
ções nacionais relativas aos aromas entravam a livre circu

lação dos géneros alimentícios e podem criar situações de
desigualdade de concorrência, afectando por esse facto
directamente a realização ou o
mercado comum ;

funcionamento do

Considerando que é necessária a aproximação dessas legis
lações para a realização da livre circulação dos géneros
alimentícios ;

Considerando que a legislação relativa aos aromas utili
zados nos géneros alimentícios deve ter em conta, em
primeiro lugar, as exigências de protecção da saúde

humana, mas também, dentro dos limites impostos pela
protecção sanitária, as exigências económicas e técnicas ;
Considerando que o primeiro passo deve consistir em
definir numa directiva-quadro critérios gerais de pureza,
definições, normas de rotulagem e princípios gerais que
permitirão, posteriormente, eliminar as diferenças nas
legislações ;

métodos de produção ;

Considerando que, segundo os mais recentes pareceres
científicos e técnicos, dever ser limitada a utilização, nos

géneros alimentícios, de determinados componentes das
matérias-primas vegetais ou animais utilizadas na prepara
ção de aromas ;

Considerando que devem ser estabelecidos critérios espe
cíficos de pureza para determinados aromas, critérios
microbiológicos para os aromas, métodos de análise e de
amostragem dos aromas e das substancias enumeradas nos

anexos e utilizados no interior ou à superfície dos géneros
alimentícios ;

Considerando que, no caso de se verificar que a utilização
num aroma de uma substância ou matéria autorizada com

base na presente directiva ou nas disposções adoptadas
posteriormente, ou que a presença de uma das substâncias

referidas no Anexo II podem constituir um risco para a
saúde, os Estados-membros devem ser autorizados a

suspender ou limitar a sua utilização, ou a reduzir os

teores máximos previstos, enquanto não for tomada uma
decisão a nível comunitário ;

Considerando que a elaboração da lista das substâncias ou
matériais autorizadas como aditivos necessários à armaze

(') JO n? C 144 de 13. 6. 1980, p. 9 e JO n? C 103 de 24. 4.
1982, p. 7.
(2) JO n? C 66 de 15. 3. 1982, p. 417 e decisão de 9 de Março de
1988 (ainda não publicada no Jornal Oficial).
O JO n? C 138 de 9. 6. 1981 , p. 42.

nagem e à utilização dos aromas, como solventes e

diluentes dos aromas e como auxiliares tecnológicos, e a
(4) Ver pagina 67 do presente Jornal Oficial.
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iii) Obtida por síntese química, mas não quimica
mente idêntica a substâncias presentes natural
mente em substâncias de origem animal ou vegetal,

fixação de critérios específicos de pureza para os aromas, a
fixação das regras de colheita de amostragem e dos
métodos de análise dos aromas utilizados no interior ou à

superfície dos géneros alimentícios e o controlo dos teores
máximos previstos nos anexos constituem medidas
técnicas de execução ; que, para simplificar e acelerar o

processo, a adopção dessas medidas deve ser confiada à
Comissão ;

Considerando que é desejável que, em todos os casos em

que o Conselho confere certas competências à Comissão
para aplicar disposições relativas aos aromas utilizados nos
géneros alimentícios, se preveja um procedimento que
estabeleça uma estreita cooperação entre os Estados-mem
bros e a Comissão no seio do Comité Permanente dos

Géneros Alimentícios criado pela Decisão 69/414/CEE
C ;

Considerando que, sem prejuízo da aplicação das dispo
sições nacionais , que, na ausência de directivas específicas
sobre os aromas, se aplicam a determinados grupos de
aromas, deve ser aplicada a regulamentação prevista na

presente directiva, de modo a permitir, dois anos pós a
adopção da presente directiva, a comercialização e a utili
zação de aromas que estejam em conformidade com o v

disposto na presente directiva, e a proibição, três anos
após a referida adopção, da comercialização e da utilização
dos aromas que não estão em conformidade com as refe
ridas disposções,
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tal como descritas em i) ;

c) « Preparado aromatizante », qualquer produto não
incluído nas substâncias definidas na subalínea i) da
alínea b), concentrado ou não, que apresente proprie
dades aromatizantes e seja obtido por processos físicos
adequados (incluindo a destilação e a extracção por
solventes), ou por processos enzimáticos ou microbio
lógicos a partir de substâncias de origem vegetal ou
animal não transformadas ou transformadas para o
consumo humano por meio de processos tradicionais
de preparação de géneros alimentícios (incluindo a
secagem, a torrefacção e a fermentação) ;
d) « Aroma de transformação », qualquer produto obtido,
no respeito pelas boas práticas de fabrico, por aqueci
mento a uma temperatura não superior a 180 °C,
durante um período que não exceda 1 5 minutos, a
partir de uma mistura de ingredientes que não
possuam necessariamente por si próprios propriedades
aromatizantes e dos quais pelo menos um contenha
azoto (amino) e outro seja um acúçar redutor.;
e) « Aroma de fumeiro », qualquer extracto de fumos utili
zado nos processos tradicionais de obtenção de géneros
alimentícios por fumeiro.

3.

Os aromas podem conter géneros alimentícios, bem

como outras substâncias descritas no n? 1 do artigo 6?
ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Artigo 1 ?

1.

A presente directiva diz respeito aos aromas utili

zados ou destinados a serem utilizados no interior ou à

superfície dos géneros alimentícios, para lhes conferir um
determinado cheiro e/ou gosto, bem como aos materiais
de base utilizados na produção dos aromas.

2.

Para efeitos da presente directiva, entende-se por :

a) « Aroma », as substâncias aromatizantes, os preparados

Artigo 2?

A presente directiva não se aplica :

— às substâncias e produtos comestíveis destinados a
serem consumidos sem transformação, com ou sem
reconstituição,

— às substâncias que apresentem exclusivamente um
gosto doce, ácido ou salgado,
— às substâncias de origem vegetal ou animal com
propriedades aromatizantes intrínsecas quando não
sejam utilizadas como fonte de aromas.

aromatizantes, os aromas de transformação, os aromas

Artigo 3 ?

de fumeiro ou as suas misturas ;

b) « Substância aromatizante », uma substância química
definida que apresente propiedades aromatizantes, e :

i) Obtida por processos físicos adequados (incluindo a

Os Estados-membros adoptarão as disposições necessárias
para que os aromas não possam ser comercializados nem
utilizados se não respeitarem as regras previstas na
presente directiva.

destilação e à extracção por solventes), ou por

processos enzimáticos ou microbiológicos a partir
de uma substância de origem vegetal ou animal
não tranformada ou transformada para o consumo
humano por meio de processos tradicionais de

preparação de géneros alimentícios (incluindo a
secagem, a torrefacção e a fermentação) ;
ii) Obtida por síntese química ou isolada por
processos químicos e quimicamente idêntica a
substâncias presentes naturalmente em substâncias
de origem vegetal ou animal tal como descritas em
O;
(') JO n? L 291 de 19. 11 . 1969, p. 9.

Artigo 4?

Os Estados-membros adoptarão todas as disposições
necessárias para garantir que :

a) — os aromas não contenham qualquer quantidade
toxicologicamente perigosa de nenhum elemento
ou substância,

— sob reserva de derrogações eventualmente previstas

por critérios específicos de pureza referidos no n?
2, terceiro travessão, do artigo 6?, os aromas não

contenham quantidades superiores a 3 mg/kg de
arsénico, 10 mg/kg de chumbo, 1 mg/kg de
cádmio e 1 mg/kg de mercúrio ;
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b) A utilização dos aromas não dê origem à presença, nos
géneros alimentícios prontos a consumir, de substân
cias indesejáveis constantes do Anexo I em quanti
dades superiores às fixadas nesse anexo ;

c) A utilização dos aromas e outros ingredientes alimen
tares com propriedades aromatizantes não dê origem à
presença das substâncias constantes do Anexo II em
quantidades superiores às fixadas nesse anexo.

Artigo 5?

O Conselho, deliberando nos termos do procedimento
previsto no artigo 100?A do Tratado, adoptará :
1 . As disposições adequadas relativas :
— às fontes de aromas compostas por géneros alimen
tícios, bem como por ervas e especiarias normal
mente consideradas alimentos,

— às fontes de aromas compostas por matérias-primas
vegetais ou animais normalmente não consideradas
alimentos,

— às substâncias aromatizantes obtidas por processos
físicos adequados ou por processos enzimáticos ou
microbiológicos a partir de matérias-primas vege
tais ou animais,

— às substâncias aromatizantes de síntese química ou
quimicamente isoladas e quimicamente, idênticas a
substâncias aromatizantes presentes naturalmente
nos géneros alimentícios, bem como nas ervas e
especiarias normálmente consideradas alimentos,

— às substâncias aromatizantes de síntese química ou

1 . A lista das substancias ou matérias autorizadas na
Comunidade como :

— aditivos necessários à armazenagem e à utilização
de aromas,

— produtos utilizados na dissolução e diluição de
aromas,

— aditivos necessários à produção de aromas (auxi
liares tecnológicos) na medida em que não sejam
objecto de outras disposições comunitárias.
2. Se necessário :

— os métodos de análise necessários ao controlo do

respeito pelos teores referidos no artigo 4?,
— as regras relativas à colheita de amostras e aos
métodos de identificação e, se necessário, do dosea

mento dos aromas presentes nos géneros alimentí
cios, no interior ou a superfície,
— os critericos específicos de pureza de determinados
aromas .

3. — os critérios microbiológicos aplicáveis aos aromas,
— os critérios de definição em conexão com as deno
minações mais específicas referidas no n? 1 , alínea
b), do artigo 9?

4. As medidas adequadas a adoptar antes de 1 de Julho
de 1990, para completar a presente directiva com
regras de rotulagem dos aromas destinados à venda ao
consumidor final .

quimicamente isoladas e quimicamente idênticas a
substâncias aromatizantes presentes naturalmente
nas matérias-primas vegetais .ou animais normal

Artigo 7?

mente não consideradas alimentos ;

— às substâncias aromatizantes de síntese química ou
quimicamente isoladas não contempladas nos
quarto e quinto travessões,
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As disposições que possam produzir efeitos sobre a saúde
pública só serão adoptadas após consulta ao Comité Cien
tífico da Alimentação Humana.

— aos materiais de base utilizados para a produção de
aromas de fumeiro õu de aromas de transformação,
bem como às condições de reacção utilizadas na

Artigo 8?

sua preparação.

2. Todas as disposções específicas que possam ser
necessárias por motivos de protecção da saúde pública ou
das trocas comerciais, relativas :

— à utilização e aos métodos de produção de aromas,
incluindo os processos físicos, enzimáticos ou

microbiológicos de produção dos preparados
aromatizantes ou das substâncias aromatizantes

referidas na subalínea i) da alínea b) e na alínea c)
do n? 2 do artigo 1 ?,
— às condições de utilização das substâncias e das

matérias referidas no n? 1 do artigo 6?'
3. As alterações relativas aos teores máximos previstos nos
anexos .

1 . Se, com base na fundamentação circunstanciada e
em virtude de novos dados ou de uma nova avaliação dos

dados existentes feita após a adopção da presente directiva
ou de uma das directivas referidas no artigo 5?, um Esta
do-membro verificar :

— que a presença de uma das substâncias referidas nos

anexos ou os teoreâ máximos previstos, embora em
conformidade com a presente directiva, ou
— que a utilização de um aroma, embora em conformi
dade com a presente directiva, ou
— que a presença de uma substância similar às referidas
nos anexos,

representa , um perigo para a saúde humana, esse Estado

-membro pode provisoriamente suspender ou restringir a
Artigo 6?

aplicação das disposições em causa na seu território. Desse

Serão adoptadas segundo o processo previsto no artigo

bros e a Comissão, especificando os motivos que justifi

facto informará imediatamente os outros Estados-mem
10 ?:

carem a sua decisão.

N? L 184/64
2.
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A Comissão analisara com a maior brevidade os

motivos invocados pelo Estado-membro em causa e
consultará o Comité Permanente dos Géneros Alimentí

cios, emitirá imediatamente o seu parecer e adoptará as
medidas adequadas, podendo substituir as medidas refe
ridas no n? 1 .

3.

e) Na caso de uma mistura de aromas com outras
substâncias ou matérias referidas no n? 1 , primeiro e
segundo travessões, do artigo 6?, a enumeração, por
ordem descrescente de peso, na mistura :
— das categorias de aromas, segundo a classificação
referida na alínea d) do presente número,
-— do nome de cada uma das outras substâncias ou

Se considerar que é necessário alterar a presente

directiva ou uma das directivas referidas no artigo 5? para
obviar às dificuldades invocadas no n? 1 e garantir oa

protecção da saúde humana, a Comissão iniciará o
processo previsto no artigo 10?, de modo a adoptar essas
alterações ; nesse caso, o Estado-membro que tiver adop
tado medidas de salvaguarda pode mantê-las até à entrada
em vigor das referidas alterações.
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matérias ou, se for o caso, do séu número « CEE » ;

f) A indicação da quantidade máxima de cada compo
nente ou grupo de componentes sujeitos a uma limita
ção quantitiva num género alimentício ou uma infor
mação adequada que permita ao comprador dar
cumprimento às disposições comunitárias ou, na sua
falta, às ^ disposições nacionais aplicáveis a esse género
alimentício ;

g) Uma referência que permita a identificação do lote ;
h) A quantidade nominal expressa em unidas de massa

Artigo 9?
1.

Os aromas não destinados à venda ao consumidor

final só podem ser comercializados se as respectivas
embalagens ou recipientes incluírem as seguintes indica
ções, que devem ser facilmente visíveis, claramente legí
veis e indeléveis :

a) O nome ou firma e o endereço do fabricante ou do
acondicionador ou de um vendedor estabelecido na
Comunidade ;

b) A designação comercial : o termo « aroma » ou uma
designação mais específica ou a descrição do aroma.
Os Estados-membros podem manter, num período de
três anos a contar da àdopção da presente directiva,
denominações mais específicas para designar aromas
constituídos por misturas de preparados aromatizantes
e substâncias aromatizantes.

Antes do termo desse período decidir-se-á, nos termos
do processo previsto no artigo 10?, da eventual inclu
são dessas denominações na presente directiva ;

c) A referência « para géneros alimentícios » ou uma refe
rência mais específica ao género alimentício á que o
aroma se destina ;

d) A enumeração, por ordem descrescente de peso, das
categorias de substâncias aromatizantes e de preparados
aromatizantes presentes, segundo a classificação
seguinte :

— substâncias aromatizantes naturais, para as substân
cias aromatizantes definidas no n? 2, alínea b),
subalínea i), do artigo 1 ?,
•
— substâncias aromatizantes idênticas às naturais, para
as substâncias aromatizantes definidas no n? 2,

alínea b), subalínea ii), do artigo 1 ?,
— substâncias

aromatizantes

artificiais,

para

as

substâncias aromatizantes definidas no n? 2, alínea

ou de volume.

2.

liem prejuízo da alínea d) do n? 1 , a palavra « natu

ral » ou qualquer outra expressão com um significado
sensivelmente equivalente apenas pode ser utilizada para
os aromas cuja parte aromatizante contenha exclusiva
mente preparados aromatizantes tal como definidos no n?
2. alínea c), do artigo 1 ?
Se a designação comercial do aroma contiver uma refe
rência a um género alimentício ou a uma fonte de aromas,
a palavra « natural » ou qualquer outra expressão com um
significado sensivelmente equivalente apenas pode ser
utilizada se a parte aromatizante tiver sido isolada por
processos físicos adequados, por processos enzimáticos ou
microbiológicos ou por processos tradicionais de prepara
ção de géneros alimentícios exclusivamente ou quase
exclusivamente a partir do género alimentício ou da fonte
de aromas em questão.

3. Em derrogação do n? 1 , as referências indicadas do
n? 1 , alíneas d), e) e f), podem figurar apenas nos docu
mentos comerciais relativos ao lote, que devem ser forne
cidos ao mesmo tempo ou antes da entrega, desde que a
referência « destinado aoifabrico de géneros alimentícios e
não à venda a retalho » tenha sido aposta na embalagem
ou no recipiente do produto em questão em local perfei
tamente visível.

4. No que se refere às regras segundo as quais devem
ser indicadas as referências estipuladas, os Estados-mem
bros abster-se-ão de fixar condições mais pormenorizadas
do que as estabelecidas no presente artigo.
As referências previstas no presente artigo devem ser
formuladas em termos facilmente inteligíveis pelos
compradores, excepto se a informação destes últimos for
assegurada por outras medidas. A presente disposição não

impede que essas referências sejam indicadas em várias
línguas..

b), subalínea iii), do artigo 1 ?,
Artigo 10?

— preparados aromatizantes, para os preparados defi
nidos no n? 2, alínea c), do artigo 1 ?,

— aromas de transformação, para os aromas definidos
no n? 2, alínea d), do artigo 1 ?,
— aroma de fumeiro, para os aromas definidos no n?
2, alínea e), do artigo 1 ? ;

1.

Quando seja feita referência ao processo definido no

presente artigo, o Comité Permanente dos Géneros
Alimentícios será convocado pelo seu presidente, quer por

sua própria iniciativa quer a pedido do representante de
um Estado-membro .
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2. O representante da Comissão apresentará ao Comité
um projecto de medidas a tomar. O Comité emitirá o seu
parecer sobre esse projecto, num prazo a fixar pelo presi
dente em função da urgência da questão. O Comité
pronuncia-se pela maioria qualificada prevista no n? 2 do

N? L 184/65

conformidade com a presente directiva e com as directivas
específicas referidas no arigo 5?

2. O n? 1 não prejudica as disposções nacionais aplicá
veis na ausência das directivas previstas no artigo 5?

artigo 148? do Tratado. O presidente não participa na
Artigo 13?

votação.

3. a) A Comissão adoptará as medidas previstas desde que
estejam em conformidade com o parecer do
Comité.

1.

Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

para dar cuprimento à presente directiva num prazo de
dezoito meses a contar da sua adopção. Do facto informa
rão imediatamente a Comissão. As medidas tomadas

b) Quando as medidas previstas não estejam em
conformidade com o parecer do Comité, ou na falta
de parecer, a Comissão apresentará sem demora ao
Conselho uma proposta relativa às medidas a tomar.
O Conselho deliberará por maioria qualificada.
Se, decorrido um prazo de três meses a contar da
data em que o assunto lhe foi apresentado, o
Conselho não tiver adoptado medidas, a Comissão
adoptará as medidas propostas.
Artigo 11 ?

1 . A presente directiva aplica-se igualmente aos aromas
detinados a serení utilizados nos géneros alimentícios e
aos géneros alimentícios importados na Comunidade.
2. A presente directiva não se aplica aos aromas nem
aos géneros alimentícios destinados a serem exportados
para fora da Comunidade.
Artigo 12?

devem :

— admitir, dois anos após a adopção da presente direc
tiva, a comercialização e a utilização dos aromas em

conformidade com a presente directiva,
— proibir, três anos após a adopção da presente directiva,
a comercialização e a utilização dos aromas que não
estejam em conformidade com a presente directiva.

2. O n? 1 não prejudica as disposções nacionais que, na
falta de directivas referidas no artigo 5?, regulamentam
certos grupos de aromas ou determinam os géneros
alimentícios em que podem ser utilizados, no interior ou
à superfície, os aromas em conformidade com a presente
directiva.

Artigo 14?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva.

Feito no Luxembfurgo, em 22 de Junho de 1988.

1 . Os Estados-membros não podem invocar a composi
ção, a rotulagem dos aromas ou o seu comportamento nos
géneros alimentícios para proibir, restringir ou pôr

Pelo Conselho

entraves à comercialização e à utilização dos aromas em

M. BANGEMANN

0 Presidente
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ANEXO I

Teores máximos de certas substâncias indesejáveis presentes nos géneros alimentícios consu
midos não transformados e devidas à utilização de aromas
Généros
alimentícios

Substância

0,03 |lg/kg

3,4 benzopireno

Bebidas

0,03 Hg/kg

ANEXO II

Teores máximos em certas substâncias provenientes de aromas e de outros ingredientes alimen

tares com propriedades aromatizantes presentes nos géneros alimentícios prontos a consumir e
nos quais foram utilizados aromas

Substâncias

Géneros
alimentícios

em mg/kg

Ácido agárico (')

20

Excepções e/ou
restrições especiais

Bebidas

mg/kg
20

Aloina* (')
Beta azarona (')

0,1

0,1

0,1

0,1

Berberina (')
Cumarina (')

0,1

0,1

2

2

100 mg/kg nas bebidas alcoólicas e nos géneros
alimentícios que contenham fungos
50 mg/kg nas bebidas alcoólicas
1 mg/kg nas bebidas alcoólicas e nos condi
mentos destinados às snack foods
10 mg/kg nas bebidas alcoólicas
10 mg/kg para certos tipos de confeitaria à base
de caramelo

50 mg/kg nas gomas de mascar
10 mg/kg nas bebidas alcoólicas

Ácido cianídrico (')

1

1

50 mg/kg no nougat, massapão e seus sucedâ

neos ou produtos similares

1 mg/ % em volume de álcool nas bebidas alcoó
licas

Hipericina (')

0,1

Pulegona (')

25

Quassine (')

5

Safrol e Isosafrol (')

1

0,1
100

5 mg/kg nas conservas de frutas de caroço
10 mg/kg nas bebidas alcoólicas
1 mg/kg na confeitaria
250 mg/kg nas bebidas aromatizadas com horte
lã-pimenta ou hortelã
350 mg/kg nos confeitos à base de hortelã

5

10 mg/kg nos produtos de confeitaria sob a
forma de pastilhas

1

50 mg/kg nas bebidas alcoólicas
2 mg/kg nas bebidas alcoólicas de título al
coométrico, em volume, inferior a 25 %

5 mg/kg nas bebidas alcoólicas de título alcoo
métrico em volume, superior a 25 %
15 mg/kg nos géneros alimentícios que
contenham macis e noz moscada

Santonine (')

0,1

0,1

Tuiona (') alfa e beta

0,5

0,5

1 mg/kg nas bebidas alcoólicas de título alcoo
métrico, em volume, superior a 25 %
5 mg/kg nas bebidas alcoólicas de título alcoo
métrico, em volume, inferior a 25 %

10 mg/kg nas bebidas alcoólicas de título alcoo
métrico, em volume, superior a 25 %
25 mg/kg nos géneros alimentícios que
contenham preparados à base de salva
35 mg/kg nos amargos

(') Não pode ser adicionada como tal aos géneros alimentícios ou aos aromas. Pode estar presente no género alimentício
quer naturalmente quer na sequência de uma adição de aromas preparados a partir de matérias de base naturais.
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N? L 184/67

DECISÃO DO CONSELHO

de 22 de Junho de 1988
relativa ao estabelecimento pela Comissão de um inventário de substâncias e
materiais de base utilizados na preparação de aromas
(88/389/CEE)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia, e, nomeadamente, o seu artigo 213?,

Considerando que o Conselho adoptou em 22 de Junho
de 1988 a Directiva 87/388/CEE, relativa à aproximação
das legislações dos Estados-membros no domínio dos
aromas destinados a serem utilizados nos géneros alimen
tícios e dos materiais de base para a respectiva produ
ção (') ;

Considerando que se tornou claro ser desejável a aquisição
de dados sobre as substâncias e os materiais de base para a
preparação de aromas, tendo em vista, por um lado, a
avaliação do conjunto de questões relativas aos aromas e
aos materiais de base, necessários à respectiva produção e,
por outro, a acção daí decorrente a nível comunitário ;
Considerando que a aquisição desses dados pode ser faci
litada pela elaboração, por iniciativa da Comissão, de um

— das fontes de aromas compostas por matérias-primas
vegetais ou animais normalmente não consideradas
alimentos,

— das substâncias aromatizantes obtidas por processos
físicos adequados ou por processos enzimáticos ou
microbiológicos a partir de matérias-primas vegetais
ou animais,

— das substâncias aromatizantes de síntese química ou
quimicamente isoladas e idênticas quimicamente a
substâncias aromatizantes presentes naturalmente nos
géneros alimentícios, bem como nas ervas e especia
rias normalmente considerados alimentos,

— das substâncias aromatizantes de síntese química ou
quimicamente isoladas e idênticas quimicamente a
substâncias aromatizantes presentes naturalmente nas
matérias-primas vegetais ou animais normalmente não
consideradas alimentos,

— das substâncias aromatizantes de síntese química ou
quimicamente isoladas que não as referidas nos quarto
e quinto travessões,

inventário das substâncias e materiais de base em causa,

— dos materiais de base utilizados na produção de
aromas de fumeiro ou de aromas de transformação,

bem como das condições utilizadas na sua preparação.

DECIDE :

2.
Artigo único
1 . Num prazo de 24 meses a partir da adopção da
presente decisão e após consulta aos Estados-membros, a

A Comissão procederá a actualização periódica do

inventário referido no n? 1 .

Feito no Luxemburgo, em 22 de Junho de 1988 .

Comissão estabelecerá um inventário :
Pelo Conselho

— das fontes de aromas compostas por géneros alimentí
cios, bem como por ervas e especiarias normalmente
consideradas alimentos,

(') Ver pagina 61 do presente Jornal Oficial.

0 Presidente
M. BANGEMANN

