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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE) N? 2299/89 DO CONSELHO
de 24 de Julho de 1989

relativo a um código de conduta para os sistemas informatizados de reserva
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

zados na Comunidade poderá garantir que tais sistemas

Tendo em conta o Tratado que instituí a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o n? 2 do seu

sejam utilizados de uma forma não discriminatória e
transparente, sujeita a determinadas medidas de protecção,
impedindo assim a sua má utilização e reforçando simul

artigo 84?,

taneamente uma concorrência não distorcida entre as

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

transportadoras aéreas e entre sistemas informatizados de
reserva, protegendo assim os interesses dos consumidores ;

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

Considerando que não seria apropriado impor a um
vendedor de sistemas informatizados de reserva ou a uma

de reserva ;

transportadora associada ou transportadora participante
obrigações em relação a uma transportadora aérea de um
país terceiro que, individualmente ou em conjunto com
outros, possui e/ou controla outros sistemas que não
obedecem a este código nem oferecem um tratamento
equivalente ;

Considerando que tais sistemas podem, ser utilizados de
forma adequada, fornecer um serviço importante e útil às
transportadoras aéreas, agentes de viagens e público,

Considerando que é desejável a existência de um processo
de queixa, investigação e cumprimento compulsório por
inobservância de tal código,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),
Considerando que a maior parte das reservas das compa
nhias de aviação é feita através de sistemas informatizados

fornecendo fácil acesso a informações actualizadas e

precisas relativas a voos, tarifas e disponibilidade de
lugares, fazendo reservas e, nalguns casos, emitindo
bilhetes e cartões de embarque ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que os abusos sob a forma de recusa de

Artigo 1 ?

acesso aos sistemas ou discriminação no fornecimento,

carregamento ou visualização de dados ou a imposição a
participantes ou assinantes de condições não razoáveis
podem causar sérias desvantagens às transportadoras
aéreas, agentes de viagens e, em última análise, aos consu
midores ;

O presente regulamento é aplicável a sistemas informati
zados de reserva (SIR) quando fornecidos para a utilização
e/ou utilizados no território da Comunidade para a distri
buição e venda de produtos de transporte aéreo, indepen
dentemente :

Considerando que o presente regulamento não contraria a
aplicação dos artigos 85? e 86? do Tratado ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2672/88 (4)
isenta das disposições do n? 1 do artigo 85? do Tratado os
acordos para a compra, desenvolvimento e funcionamento
comuns de sistemas informatizados de reserva ;

Considerando que um código de conduta obrigatório apli
cável a todos os sistemas informatizados de reserva e/ou

— do estatuto ou nacionalidade do vendedor dos siste
mas,

— da fonte de informações utilizada ou da localização da
unidade central de tratamento de dados relevante,

— da localização geográfica do produto de transporte
aéreo em questão.
Artigo 2?

meios de distribuição fornecidos para utilização e/ou utili

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por :

(•)
O
O
O

a) « Produto de transporte aéreo », um serviço aéreo de
passageiros regular incluindo quaisquer serviços auxi
liares e benefícios adicionais oferecidos para venda
e/ou vendidos como parte integrante do serviço aéreo ;

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

C
C
C
L

294 de 18. 11 . 1988 , p. 12.
158 de 26. 6. 1989.
56 de 6. 3. 1989, p. 32.
239 de 30. 8. 1988, p. 13.
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proprio nome, a assinantes ou consumidores em conju
gação com um SIR, diferente de meios de distribuição ;

b) « Sistema informatizado de reserva (SIR) », um sistema
informatizado que contém informações relativas a,
entre outros,

— horários,
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1) « Serviço aéreo regular », uma série de voos tendo cada
um deles as seguintes características :

— disponibilidade,

— efectuado por aviões para o transporte de passa
geiros ou de passageiros e de carga e/ou correio
contra remuneração, de forma que era cada voo
existam lugares disponíveis para compra individual
pelo público (seja directamente através da transpor
tadora aérea ou através dos seus agentes autoriza
dos) ;

— tarifas, e

— serviços afins

de transportadoras aéreas, com ou sem meios através
dos quais podem ser :
— efectuadas reservas ou

— funciona de forma a servir o tráfego entre os
mesmos dois ou mais pontos, seja :

— emitidos bilhetes

na medida em que alguns ou todos estes serviços sejam
colocados à disposição dos assinantes ;

1 . De acordo com um horário publicado, ou
2. Com voos tão regulares ou frequentes que cons

c) « Meios de distribuição », os meios fornecidos por um

tituem uma série reconhecidamente sistemática.

vendedor de sistemas a um assinante ou um consu

midor para o fornecimento de informações acerca dos
horários, disponibilidade, tarifas e serviços afins de
transportadoras aéreas e para efectuar reservas e/ou
emitir bilhetes, ou quaisquer outros serviços afins ;
d) « Vendedor de sistemas », qualquer entidade e suas
filiais responsáveis pelo funcionamento ou comerciali
zação de um SIR ;

e) « Transportadora associada », uma transportadora aérea
que seja vendedora de sistema ou que, directa ou indi
rectamente, de forma individual ou em conjunto com
outras, seja proprietária ou controle um vendedor de

Artigo 3?
1 . Um vendedor de sistemas que ofereça meios de
ditribuição relativamente a serviços aéreos regulares de
passageiros, concederá a qualquer transportadora aérea a
oportunidade de participar deste sistema, numa base equi
tativa e não discriminatória, dentro da capacidade dispo
nível do sistema em causa e tendo presentes as limitações
técnicas fora do controlo do vendedor de sistemas.

2. a) Um vendedor de sistemas não pode :

sistemas ;

— colocar condições não razoáveis no que se refere
a qualquer contrato celebrado com uma trans
portadora participante,
— exigir a aceitação de condições suplementares
que, pela sua natureza ou de acordo com o uso
comercial, não estejam relacionadas com a parti

f) « Transportadora participante », uma transportadora
aérea que tenha um acordo com um vendedor de
sistemas para a distribuição dos seus produtos de trans
porte aéreo através de um SIR. Na medida em que
uma transportadora-mãe utiliza os meios de distribui
ção do seu próprio SIR, será considerado uma transpor
tadora participante ;

cipação no seu SIR e aplicará as mesmas condi
ções ao mesmo nível de serviços ;

g) « Assinante », uma empresa ou pessoa distinta de uma
transportadora participante, que utiliza um SIR, sob
contrato ou por intermédio de outro acordo com um
vendedor de sistemas, para a venda individual de
produtos de transporte aéreo directamente ao público ;

b) Um vendedor de sistemas não pode estabelecer
como condição de participação no seu SIR que uma
transportadora participante não possa simultanea
mente participar doutro sistema ;
c) Uma transportadoa participante terá o direito de

h) « Consumidor », qualquer pessoa que procura obter
informações relativas a produtos de transporte aéreo
e/ou que pretende adquirir qualquer produto de trans
porte aéreo ;
i) « Visualização principal », uma visualização neutra
completa dos dados relativos aos serviços entre pares
de cidades, dentro de um período de tempo especi
ficado, que contém, entre outros, todos os voos directos

efectuados pelas transportadoras participantes ;

denunciar o seu contrato com um vendedor de

sistemas sem sanções mediante pré-aviso, cujo prazo
não tem de ser superior a seis meses, e que expira
nunca antes do termo do primeiro ano.
3. Todos os serviços de carregamento e tratamento
fornecidos pelo vendedor dos sistemas serão colocados à

disposição de todas as transportadoras participantes sem
qualquer discriminação.

j) « Duração de viagem », a diferença de tempo entre o
horário de partida e de chegada (estabelecido de forma
realista) ;

4.

Se o vendedor de sistemas introduzir qualquei

k) « Valorização de serviço », qualquer produto ou serviço
oferecido por um vendedor de sistemas, em seu

doras participantes nos mesmos termos e condições

melhoramento nos meios de distribuição fornecidos ou nc
equipamento utilizado no fornecimento desses meios
deverá oferecer tais melhoramentos a todas as transporta
dentro das limitações técnicas actuais.
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Artigo 4?

1 . As transportadoras participantes e outras que
forneçam material para inclusão num SIR devem garantir
que os dados apresentados sejam completos, precisos, não
susceptíveis de induzir em erro e transparentes.
2. Os vendedores de sistema não devem manipular o
material referido no número anterior de uma forma que

possa conduzir ao fornecimento de informações não
precisas, susceptíveis de induzir em erro ou discriminató
rias.

3. Os vendedores de sistemas devem efectuar o carrega
mento e o tratamento dos dados fornecidos por transpor

transportadoras aéreas participantes nos serviços abran
gidos pela reserva numa base equitativa ;
b) Quando forem postas à disposição de qualquer trans
portadora aérea, a seu pedido, informações apresen
tadas sob forma global ou anónima, tais informações
devem ser oferecidas à totalidade das transportadoras
aéreas participantes numa base não discriminatória ;
c) Outras informações pelo SIR serão fornecidas medi
dante o consentimento da transportadora aérea interes
sada e depéndendo de qualquer acordo existente entre
um vendedor de sistemas e as transportadoras aéreas
participantes ;
d) As informações pessoais relativas a um consumidor e
geradas por um agente de viagem só podem ser forne
cidas a terceiros não envolvidos na transacção com o

tadoras participantes com igual cuidado e prontidão, em

consentimento do consumidor.

função das limitações do método de introdução escolhido
por transportadoras participantes individuais e dos forma

tos-tipo utilizados pelo referido vendedor.

Artigo 5?
1.

Um vendedor de sistemas deve fornecer uma visuali

zação principal onde incluirá dados fornecidos por trans
portadoras participantes relativos a horários, tarifas e
disponibilidade de lugares para compra individual de um
modo claro e completo e sem discriminação ou distorções,
em especial no que se refere à ordem de apresentação das
informações.

Artigo 7?
1 . As obrigações dos vendedores de sistemas por força
dos artigos 3? a 6? não se aplicam a uma transportadora
associada de um país terceiro na medida em que o seu
SIR não esteja em conformidade com o presente regula
mento ou não ofereça às transportadores aéreas comunitá
rias um tratamento equivalente ao que é fornecido ao
abrigo do presente regulamento.
2. As obrigações das transportadoras associadas ou
participantes por força do artigo 8 ? não se aplicam relati
vamente a sistemas informatizados de reserva controlados

2. Os vendedores de sistemas não devem proporcionar,
intencionalmente ou de forma negligente, informações
imprecisas ou passíveis de induzirem em erro e, nos
termos do n? 5 do artigo 9?, em especial :

por transportadoras de países terceiros na medida em que
uma transportadora associada ou participante não obtenha
nesse país um tratamento equivalente ao que é fornecido
ao abrigo do presente Regulamento (CEE) n? 2672/88 da
Commissão.

— os critérios a utilizar no ordenamento das informações

não devem ser baseados em qualquer factor directa ou
indirectamente relacionado com a identidade da trans

portadora e serão aplicados numa base não discrimina

tória a todas as transportadoras participantes,
— aquando do estabelecimento e selecção de pares de
cidades não será exercida qualquer discriminação com
base em diferentes aeroportos que sirvam a mesma
cidade.

3. O ordenamento das opções de voo na visualização
principal, para o dia ou dias pretendidos, deve ser feito
como indicado no anexo, a não ser que um consumidor o
peça de um modo diferente parà uma transacção indivi
dual.

3. Um vendedor de sistemas ou uma transportadora
que pretenda beneficiar do disposto nos n?s 1 ou 2 deve
notificar a Comissão das suas intenções e dos respectivos
motivos, pelo menos 14 dias antes de iniciar tal acção. Em

circunstâncias excepcionais, a Comissão pode, a pedido do
vendedor ou da transportadora interessada, permitir uma
excepção à regra dos 14 dias.
4. Após recepção de uma notificação, a Comissão
deverá determinar sem demora se existe discriminação na
acepção dos n?s 1 e 2. Se se concluir que tal é o caso, a
Comissão informará desse facto todos os vendedores de

sistemas ou transportadoras interessadas na Comunidade,
bem como os Estados-membros. Se não existir discrimi

nação na acepção dos n?s 1 e 2, a Comissão informará o
vendedor de sistemas ou a transportadora em questão.

Artigo 6?

Artigo 8?
Um vendedor de sistemas apenas fornecerá informações,
estatísticas ou de outra ordem, produzidas pelo seu SIR,
para além das oferecidas como parte integrante dos meios
de distribuição, nas condições seguintes :
a) As informações relativas a reservas individuais devem

ser postas à disposição da transportadora aérea ou

1.

Uma transportadora associada ou transportadora

participante não deve associar a utilização de qualquer
SIR específico por parte de um assinante com o recebi
mento de comissões ou quaisquer outros incentivos pela
venda ou emissão de bilhetes para qualquer dos seus
produtos de transporte aéreo.
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2. Uma transportadora associada ou transportadora
participante não pode exigir a utilização de nenhum SIR
específico por parte de um assinante no que se refere a
qualquer venda ou emissão de bilhetes para quaisquer
produtos de transporte aéreo por ela fornecidos directa ou

correcção (editing) e visualização utilizados. Contudo, tal
disposição não obriga um vendedor de sistemas a divulgar
informações objecto de protecção tais como por exemplo
programas de suporte lógico.

indirectamente.

3. Quaisquer mudanças relativas a níveis de taxas,
condições ou meios oferecidos, assim como à sua base,
deverão ser comunicadas a todas as transportadoras parti
cipantes e a todos os assinantes, numa base não discrimi

3. Os n?s 1 e 2 não prejudicam qualquer condição que
uma transportadora aérea possa exigir da parte de um
agente de viagens ao conceder-lhes autorização para venda
e emissão de bilhetes para os seus produtos de transporte

natória.

aéreo.

Artigo 11 ?

Artigo 9?
1 . Um vendedor de sistemas deve pôr à disposição de
todos os assinantes, numa base não discriminatória, quais
quer dos meios de distribuição de um SIR.
2. Um vendedor de sistemas não pode exigir a um assi
nante que assine um contrato exclusivo nem impedi-lo,
directa ou indirectamente, de assinar ou utilizar qualquer
outro sistema ou sistemas.

3. Uma valorização de serviço oferecida a qualquer assi
nante deve ser oferecida pelo vendedor de sistemas a
todos os assinantes, numa base não discriminatória.

4.

especial, um assinante pode denunciar o seu contrato com
um vendedor de sistemas, sem sanções, mediante pré
-aviso, cujo prazo não tem de ser superior a três meses, e
que expira nunca antes do fim do primeiro ano.

5. Um vendedor de sistemas garantirá, quer através de
meios técnicos quer através do contrato com o assinante
que, para cada transacção individual, o assinante terá
acesso à visualização principal e não manipulará material
fornecido por sistemas informatizados de reserva de um
modo que possa levar à apresentação da informação aos
consumidores sob uma forma imprecisa, susceptível de
induzir em erro ou discriminatória. Contudo, no que se
refere a qualquer transacção, um assinante pode voltar a
pedir os dados ou utilizar visualizações alternativas por
forma a ir ao encontro da preferência expressa por um
consumidor.

Um vendedor de sistemas não deve impor a um assi

nante qualquer obrigação de aceitar uma oferta de equipa
mente técnico, mas pode exigir a utilização de equipa
mento compatível com o seu próprio sistema.
Artigo 10?
1 . Qualquer taxa cobrada pór um vendedor de sistemas
deve ser não discriminatória e deve ter uma relação
razoável com o custo do serviço fornecido e utilizado,
devendo, em especial, ser a mesma para o mesmo nível de
serviço.
2.

2.

As queixas poderão ser apresentadas :

a) Pelos Estados-membros ;
b) Por pessoas singulares ou colectivas que aleguem um
interesse legítimo.
3.

A Comissão enviará imediatamente aos Estados

-membros cópias das queixas e requerimentos e de todos
os documentos relevantes que lhes foram enviados ou que
ela própria enviar na sequência de tais processos.

Um vendedor de sistemas não deve impor condições

não razoáveis a nenhum contrato com um assinante e, em

6.

1 . Na sequência de uma queixa ou por sua própria
iniciativa, a Comissão instaurará processos para pôr cobro
à infracção das disposições do presente regulamento.

Um vendedor de sistemas deve, se tal lhe for solici

tado, fornecer às partes interessadas pormenores relativos
a procedimentos, taxas, sistemas, meios, critérios de

Artigo 12?

1 . No desempenho das atribuições conferidas pelo
presente regulamento, a Comissão pode obter todas as
informações necessárias dos

Estados-membros e de

empresas ou associações de empresas.
2. A Comissão pode fixar um prazo não inferior a um
mês para a comunicação das informações pedidas.
3. Ao enviar um pedido de informações a uma empresa
ou associação de empresas, a Comissão deve simultanea
mente enviar uma cópia desse pedido ao Estado-membro
em cujo território se situa a sede da empresa ou associação
de empresas.
4. No seu pedido, a Comissão deve indicar qual o
fundamento jurídico e o objectivo do pedido e também
quais as sanções aplicáveis nos casos de fornecimento de
informações incorrectas previstas no n? 1 do artigo 16?

5. Os proprietários das empresas ou os seus represen
tantes e, no caso de pessoas colectivas ou de companhias,
firmas ou associações que não tenham personalidade jurí
dica, o seu representante legal ou estatutário, serão obri
gados a fornecer as informações solicitadas.
Artigo 13?
1 . No desempenho das atribuições conferidas pelo
presente regulamento, a Comissão pode efectuar todas as
investigações necessárias junto das empresas ou associa
ções de empresas. Para este fim, os funcionários autori
zados pela Comissão terão poderes para :
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a) Examinar a escrita e outra documentação relativa a
actividade empresarial ;

contenham informações relativas a determinadas empresas
ou associações de empresas.

b) Fazer cópias ou extractos da escrita e da documentação
relativa à actividade empresarial ;

Artigo 15 ?

c) Solicitar explicações verbais imediatas ;

d) Entrar em quaisquer instalações, terrenos e veículos

1 . Quando uma empresa ou associação de empresas
não fornecer as informações solicitadas dentro do prazo

2.

fixado pela Comissão, ou fornecer informações incomple
tas, a Comissão pode exigir, por decisão, que as informa
ções sejam apresentadas. A decisão especificará todas as
informações exigidas, fixará um prazo adequado dentro do
qual devem ser apresentadas e indicará quais as sanções
previstas no n? 1 do artigo 16? assim como o direito de

utilizados pelas empresas ou associações de empresas.

Os funcionários autorizados pela Comissão exercerão

os seus poderes após a apresentação de uma autorização
escrita que especifique o objecto e finalidade da investiga
ção e as sanções previstas no n? 1 do artigo 16? nos casos
em que a apresentação da escrita ou outra documentação
empresarial solicitada esteja incompleta. Com a devida
antecedência, a Comissão deve informar da realização da

recurso da decisão para o Tribunal de Justiça.

se efectuará, bem com comunicar-lhe a identidade dos

2. Simultaneamente, a Comissão enviará uma cópia da
sua decisão à autoridade competente do Estado-membro
em cujo território está localizada a sede da empresa ou

funcionários autorizados a fazê-lo.

associação de empresas.

investigação o Estado-membro em cujo território a mesma

3. As empresas e associações de empresas devem
submeter-se à investigação ordenada pela decisão da
Comissão. Tal decisão deve especificar o objecto e a finali
dade da investigação, fixar a data do seu início, e indicar
as sanções aplicáveis, nos termos do n? 1 do artigo 16?,
bem como a possibilidade de recurso da decisão para o
Tribunal de Justiça.
4.

A Comissão deve tomar as decisões referidas no

n? 3, após consulta ao Estado-membro em cujo território
a investigação se efectuará.
5. Funcionários do Estado-membro em cujo território a
investigação se efectuará poderão prestar assistência aos
funcionários da Comissão no exercício das suas atribui

ções, a pedido do Estado-membro ou da Comissão.
6. Quando uma empresa se opuser a uma investigação
ordenada ao abrigo do presente artigo, o Estado-membro
interessado deve conceder aos funcionários autorizados

pela Comissão a assistência necessária para lhes permitir
executar a sua investigação.

Artigo 14?
1.

Artigo 16?

1.

A Comissão pode, por decisão, aplicar às empresas

ou associações de empresas coimas de 1 000 a 50 000 ecus

sempre que, intencionalmente ou por negligência :
a) Fornecerem informações incorrectas em resposta a um
pedido efectuado ao abrigo do artigo 12? ou não forne
cerem as informações dentro do prazo fixado
b) Apresentarem de forma incompleta a escrita ou outra
documentação empresarial durante as investigações ou
se recusarem a submeter-se a uma investigação ao
abrigo do n? 1 do artigo 13?

2. A Comissão pode, por decisão, aplicar aos vende
dores de sistemas, transportadoras associadas, transporta
doras participantes e/ou assinantes, por infracções ao
presente regulamento, coimas até um máximo de 10 %
do volume anual de negócios da actividade relevante da
empresa implicada.
Ao ser fixado o montante da coima, serão tomadas em

consideração a gravidade e a duração da infracção.

3. As decisões tomadas ao abrigo dos n?8 1 e 2 não têm
carácter penal.
Artigo 17?

As informações obtidas em resultado da aplicação

dos artigos 12? e 13? apenas serão utilizadas para efeitos
do pedido ou investigação em causa.
2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 11 ? e 20?, a
Comissão e as autoridades competentes dos Estados-mem
bros e respectivos funcionários e outros agentes não
devem revelar informações sujeitas a segredo profissional
e a que tenham tido acesso em resultado da aplicação do
presente regulamento.

O Tribunal de Justiça tem plena jurisdição, na acepção do
artigo 172? do Tratado, relativamente às decisões nas

quais a Comissão impôs uma multa ; pode anular, reduzir
ou aumentar a multa aplicada.
Artigo 18?

Para efeitos da aplicação do artigo 16?, será adoptado o
ecu utilizado na elaboração do Orçamento Geral das

3. O disposto nos n?s 1 e 2 não obsta à publicação de
informações de ordem geral ou de relatórios que não

Comunidades Europeias de acordo com os artigos 270? e
209? do Tratado.
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1 . Antes de tomar decisões como previsto no artigo
16?, a Comissão dará às empresas ou associações de
empresas em questão à oportunidade de serem ouvidas
sobre as questões relativamente às quais a Comissão
levanta ou tenha levantado objecções.
2. Se a Comissão ou as autoridades competentes dos
Estados-membros o considerarem necessário, podem ouvir
igualmente outras pessoas, singulares ou colectivas. Os
pedidos apresentados por essas pessoas no sentido de
serem ouvidas devem ser deferidos sempre que estas
demonstrem interesse suficiente na causa.
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Artigo 21 ?
1 . O presente regulamento é aplicável a partir de 1 de
Agosto de 1989 a todos os sistemas informatizados de
reserva para serviços aéreos regulares de passageiros.
2. Não obstante o n? 1 , os n?s 3 do artigo 5? e 5 do
artigo 9? não são aplicáveis até 1 de Janeiro de 1990 aos
sistemas informatizados de reserva que tenham estabele
cido a sua administração central e seu principal local de
actividade na Comunidade antes de 1 de Agosto de 1989.
A Comissão pode conceder uma derrogação suplementar
de doze meses aos sistemas informatizados de reserva que,
por razões técnicas, não possam cumprir as presentes
disposições até 1 Janeiro de 1990.

Artigo 22?
Artigo 20?

O presente regulamento não afecta as disposições nacio
nais relativas à segurança, à ordem pública e à protecção
de dados.

1 . A Comissão publicará as decisões que adoptar ao
abrigo do artigo 16?

Artigo 23 ?

2. Essa publicação indicará os nomes das partes interes
sadas e o teor principal da decisão. Terá em conta o inte
resse legítimo das empresas na protecção dos seus
segredos comerciais.

O Conselho decidirá sobre a revisão do presente regula
mento até 31 de Dezembro de 1992, sob proposta da
Comissão, a ser apresentada até 31 de Março de 1992,
acompanhada por um relatório sobre a aplicação do
presente regulamento.

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

Feito em Bruxelas, em 24 de Julho de 1989.
Pelo Conselho
0 Presidente
H. NALLET
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ANEXO

CRITÉRIOS DE ORDENAMENTO

Critérios gerais

1 . Uma visualização principal deve, sempre que possível, incluir os voos de ligação das transportadoras parti
cipantes que utilizem um número mínimo de nove pontos de ligação. Uma transportadora participante
pode solicitar a inclusão de um serviço indirecto a não ser que a rota exceda 130 % da distância segundo
o círculo máximo entre os dois aeroportos. Não é necessário utilizar os pontos de ligação cuja rota exceda
130 % dessa distância.

2. Um vendedor de sistemas não deve utilizar o espaço do visor nas suas visualizações principais de uma

forma que realce de forma excessiva uma opção de viagem específica ou que apresente opções de viagem
pouco realistas.
3. Quando um vendedor de sistemas decidir visualizar informações sobre qualquer par de cidades relativas
aos horários ou tarifas de transportadoras não participantes, tais informações devem ser visualizadas de
uma forma precisa, não susceptível de induzir em erro e não discriminatória entre as transportadoras
visualizadas.

4. Se as informações relativas ao número de serviços aéreos directos e à identidade das transportadoras aéreas
interessadas não forem completas, tal deverá ser claramente indicado na respectiva visualização.

Critérios relativos a serviços aéreos regulares

1 . O ordenamento de opções de voo nas visualizações principais relativo a serviços aéreos regulares, para o
dia ou dias pretendidos, deve ser feito do seguinte modo, a não ser que um consumidor o peça de um
modo diferente para uma dada transacção :
i) Todos os voos directos sem escalas entre os pares de cidades em causa ;
ii) Outros voos directos que não impliquem mudança de avião entre os pares de cidades em causa ;
iii) Voos de ligação.
Um consumidor terá pelo menos a possibilidade de pedir uma visualização principal ordenada por horário
de partida ou de chegada e/ou por duração de viagem. Uma visualização principal será ordenada por
horário de partida no que se refere ao grupo i) e por duração de viagem no que respeita aos grupos ii) e
iii), a não ser que o consumidor manifeste outra preferência.

2. Os voos regulares que impliquem escalas, mudanças de avião, mudanças de aeroportos e/ou partilha de
códigos devem ser claramente identificados. Os voos com partilha de códigos serão tratados como voos de
ligação.
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REGULAMENTO (CEE) N? 2300/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989
que altera o Regulamento (CEE) n? 3152/85, que estabelece as modalidades de
aplicação do Regulamento (CEE) n? 1676/85 do Conselho relativo ao valor da

unidade de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da política agrícola
comum

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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 conversão a aplicar no
âmbito da política agrícola comum ('), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1636/87 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 1 2?,
Considerando que o artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1676/85 determina as taxas de câmbio a utilizar para
converter em ecus os montantes referentes aos dados do

mercado mundial expressos em moeda nacional ;
Considerando que, para assegurar um procedimento
uniforme na Comunidade e simplificar a gestão adminis
trativa, é conveniente indicar que, em princípio, as taxas
adoptadas para a fixação ou alteração dos montantes
compensatórios monetários são utilizadas para a conversão
em ecus dos montantes referentes aos dados do mercado

mundial expressos em moeda nacional ; que é conve
niente introduzir esta disposição no Regulamento (CEE)
n? 3152/85 da Comissão (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3890/88 (4);

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer dos
comités de gestão em causa,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
No Regulamento (CEE) n? 3152/85 é inserido um novo
artigo, com a seguinte redacção :
« Artigo 3?A
Sem prejuízo das medidas adoptadas nos termos do
n? 2 do artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 1676/85,
as taxas adoptadas para á fixação ou, se for caso disso,
a alteração dos montantes compensatórios serão utili
zadas para a conversão em ecus referida no n? 1 ,
primeiro travessão da alínea a), do mesmo artigo.
A Comissão publicará no Jornal Oficial das Comuni

dades Europeias, série 1, as referidas taxas. »
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 31 de Julho
de 1989.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
O
(3)
o

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

164
1 53
310
346

de
de
de
de

24.
13 .
21 .
15.

6. 1985, p. 1 .
6. 1987, p. 1 .
11 . 1985, p. 1 .
12. 1988, p. 26.

N? L 220/9

Jornal Oficial , das Comunidades Europeias

29. 7. 89

REGULAMENTO (CEE) N? 2301/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

que altera o Regulamento (CEE) n? 3153/85 que estabelece as modalidades de
cálculo dos montantes compensatórios monetários
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1677/85 do
Conselho, de 11 de Junho de 1985, relativo aos
montantes compensatórios no sector agrícola ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1889/87 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 12?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3153/85 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3521 /88 (4), estabelece as modali
dades de cálculo dos montantes compensatórios monetá
rios ; que é conveniente indicar que as taxas de conversão
utilizadas em caso de aplicação do artigo 10? do Regula
mento (CEE) n? 1677/85 são as taxas bilaterais resultantes
das taxas referidas no artigo 3?A do Regulamento (CEE)
n? 3152/85 da Comissão, de 11 de Novembro de 1985,
que estabelece as modalidades de aplicação do Regula

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer dos
comités de gestão em causa,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Ao artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 3153/85 é aditado
o seguinte parágrafo :

« Em caso de aplicação do artigo 10? do Regulamento
(CEE) n? 1677/85, as taxas a utilizar na conversão dos
montantes compensatórios monetários são as taxas bila
terais resultantes das taxas referidas no artigo 3?A do
Regulamento (CEE) n? 3152/85 ».

mento (CEE) n? 1676/85 do Conselho relativo ao valor da
unidade de conta e às taxas de conversão a aplicar no

Artigo 2?

âmbito da política agrícola comum (*), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)

O presente regulamento entra em vigor em 31 de Julho

n? 0000/89 (*) ;

de 1989.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(') JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 6.
O JO n? L 182 de 3. 7. 1987, p. 1 .

O JO n? L 310 de 21 . 11 . 1985, p. 4.
O JO n? L 307 de 12. 11 . 1988, p. 28.
O JO n? L 310 de 21 . 11 . 1985, p. 1 .

(6) Ver página 8 do presente Jornal Oficial.
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REGULAMENTO (CEE) N? 2302/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989
que altera o Regulamento (CEE) n? 1876/89 que fixa os montantes compensató

rios monetários aplicáveis no sector agrícola, bem como certos coeficientes e
taxas necessários à sua aplicação
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1677/85 do
Conselho, de 11 de Junho de 1985, relativo aos
montantes compensatórios monetários no sector agríco
la ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regula
mento (CEE) n? 1889/87 (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 12?,
Considerando que os montantes compensatórios monetá
rios instaurados pelo Regulamento (CEE) n? 1677/85
foram fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1876/89 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 2186/89 (<);
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1876/89
inclui um anexo III que especifica as taxas de conversão a
utilizar em caso de aplicação do disposto no artigo 10? do
Regulamento (CEE) n? 1677/85 ; que o artigo 3? A do
Regulamento (CEE) n? 3152/85 da Comissão, de 11 de
Novembro de 1985, que estabelece as modalidades de
aplicação do Regulamento (CEE) n? 1676/85 do

do artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 3153/85 da
Comissão, de 11 de Novembro de 1985, relativo à fixação

prévia dos montantes compensatórios monetários Q, com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 2301 /89 (s), prevêem a utilização e a publicação
de determinadas taxas de conversão utilizadas para fixar
ou, se for caso disso, alterar os montantes compensatórios
monetários ; que é necessário precisar o valor das taxas em
questão e adaptar o anexo III do Regulamento (CEE)
n? 1876/89 em conformidade ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer dos
comités de gestão em causa,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O anexo III do Regulamento (CEE) n? 1876/89 é substi
tuído pelo anexo do presente regulamento.

Conselho relativo ao valor da unidade de conta e às taxas

de conversão a aplicar no âmbito da política agrícola
comum (s), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 2300/89 (6), e o último parágrafo

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 31 de Julho
de 1989.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
(2)
O
(4)
O
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
Ver

n? L 164
n? L 182
n? L 188
n? L 213
n? L 310
página 8

de
de
de
de
de
do

24. 6. 1985, p. 6.
3. 7. 1987, p. 1 .
1 . 7. 1989 , p. 1 .
24. 7. 1989, p. 1 .
21 . 11 . 1985, p. 1 .
presente Jornal Oficial.

O JO n ? L 310 de 21 . 11 . 1985, p. 4.
(8) Ver página 9 do presente Jornal Oficial.
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ANEXO
« ANEXO III

Taxas de conversão utilizadas para fixar os montantes compensatórios monetários refe
ridos no artigo 3?A do Regulamento (CEE) n? 3152/85

1 ECU

FB/Flux
Dkr
DM
FF

F1
£ Irl
£

Lit

Dr
Esc
Pta

48,2869
8,93007
2,34113
7,85183
2,63785
0,873900
0,752684
1 678,01
200,554
193,985
145,718

100 Lit

2,87763
0,532182
0,139518
0,467925
0,157201
0,0520800
0,0448560
11,9698
11,5604
8,68398

1 £

64,1530
11,8643
3,11038
10,4318
3,50459
1,16105
2229,37
266,850
257,724
193,598

1 £ Irl

55,2545
10,2187
2,67895
8,98483
3,01849
0,861293
1 920,14
229,836
221,976
166,744 »

N? L 220/ 12

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

29 . 7. 89

REGULAMENTO (CEE) N? 2303/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

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
Comunidade referidas no travessão anterior, e o coefi

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma
organização comum dós mercados no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1834/89 (2), e, nomeadamente, o n? 5 do seu
artigo 13?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1676/85 do
Conselho, de 11 de Junho de 1985, relativo ao valor da
unidade de conta e às taxas de câmbio a aplicar no âmbito
da política agrícola comum (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1 636/87 (4), e,
nomeadamente, o seu artigo 3?,
Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação dos cereais, das farinhas de trigo e de centeio
e das sêmolas de trigo foram fixados pelo Regulamento
(CEE) n? 1915/89 da Comissão 0 e pelos regulamentos
posteriores que o alteraram ;
Considerando que, a fim de permitir o funcionamento
normal do regime dos direitos niveladores, é conveniente
tomar em consideração para o cálculo destes últimos :
— 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,

ciente acima referido,

sendo estas cotações as verificadas em 27 de Julho de
1989 ;

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

incluindo os coeficientes de equivalência ;
Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CEE) n? 1915/89 aos preços de oferta e
às cotações desse dia, de que a Comissão tem conheci
mento, implica a alteração dos direitos niveladores actual
mente em vigor em conformidade com o anexo do
presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

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

O presente regulamento entra em vigor em 29 de Julho
de 1989.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
0
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

281
180
164
153

de
de
de
de

1 . 11 .
27. 6.
24. 6.
13. 6.

1975,
1989,
1985,
1987,

p.
p.
p.
p.

1.
L
1.
1.

(Ó JO n? L 187 de 1 . 7. 1989, p. 1 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Julho de 1989, que fixa os direitos niveladores à
importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e sêmolas de trigo ou de centeio

(Em ECUs/t)
Direitos niveladores

Código NC
Portugal
0709 90 60
0712 90 19

1001 10 10
1001 10 90

1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00
1003 00 10
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 30 00

1008 90 10
1008 90 90
1101 00 00

110210 00
1103 11 10
1103 11 90

34,31
34,31
13,87
13,87
13,66
13,66
41,42
32,09
32,09
23,49
23,49
34,31

34,31
52,35
32,09
32,09
32,09

O
32,09
32,13
70,99
35,82
34,71

Países terceiros

140,52
140,52

152,72 «n
152,72 0 «
108,71
108,71

117,40 O
107,75
107,75
91,51
91,51

140,52 (2) P)
1 40,52 (2)(3)
145,37 O
3,17
22,10 O
0,00 O
O
0,00
166,07
177,36
251,04
179,36

(') Em relação ao trigo duro, originário de Marrocos e transportado directamente deste pais para a Comunidade, o
direito nivelador é diminuído de 0,60 ecu por tonelada.
(2) Em conformidade com o disposto no Regulamento (CE£) n? 486/85 os direitos niveladores não são aplicados aos

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

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

(*) Em relação ao milho painço e ao sorgo originário dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico ou dos países
e territórios ultramarinos, o direito nivelador à importação na Comunidade é diminuído de 50 % .
(*) Em relação ao trigo duro e ao alpista produzidos na Turquia e directamente transportados deste país para a
Comunidade, o direito nivelador é diminuído de 0,60 ecu 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 (JO n? L 142 de
9. 6. 1977, p. 10) e (CEE) n? 2622/71 da Comissão 0O n? L 271 de 10. 12. 1971 , p. 22).
f) Aquando da importação do produto do código NC 1008 90 10 (triticale), é cobrado o direito nivelador aplicável
ao centeio.
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REGULAMENTO (CEE) N? 2304/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

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,

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

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

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

cada uma destas moedas, verificada durante um

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, 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? 1834/89 (2), e, nomeadamente, o n? 6 do seu
artigo 15?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1676/85 do
Conselho, de 11 de Junho de 1985, relativo ao valor da
unidade de conta e às taxas de câmbio a aplicar no âmbito
da política agrícola comum (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1 636/87 (4), e,
nomeadamente, o seu artigo 3?,

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,
Considerando que os prémios que acrescem aos direitos
niveladores em relação aos cereais e ao malte foram

fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1916/89 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 :

período determinado, relativamente às moedas da
Comunidade referidas no travessão anterior, e o coefi
ciente acima referido,
sendo estas cotações as verificadas em 27 de Julho de
1989 ;

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

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

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

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

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

Artigo 2?

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

O presente regulamento entra em vigor em 29 de Julho

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

de 1989.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
O
0

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

281
180
164
153
187

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
27. 6. 1989, p. 1 .
24. 6. 1985, p. 1 .
13. 6. 1987, p. 1 .
1 . 7. 1989, p. 4.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Julho de 1989, que fixa os prémios que acrescem aos
direitos niveladores à importação em relação aos cereais, à farinha e ao malte
A. Cereais e farinhas

(Em ECUs/t)
Corrente

1 ? período

2? período

7

8

9

0709 90 60

0

0

0

0,32

0712 90 19

0

0

0

0,32

1001 10 10

0

0

0

0,20

1001 10 90

0

0

0

0,20

1001 90 91

0

0

0

0,84

1001 90 99

0

0

0

0,84

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

2,41

1004 00 90

0

0

0

2,41

1005 10 90

0

0

0

0,32

1005 90 00

0

0

0

0,32

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

0

1101 00 00

0

0

0

1,17

Código NC

3? período
10 ;

B. Malte

(Em ECUs/t)
Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

7

8

9

10

11

110710 11

0

0

0

1,50

1,50

1107 10 19

0

0

0

1,12

1,12

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Código NC
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REGULAMENTO (CEE) N? 2305/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

que fixa a correcção aplicável à restituição em relação aos cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, relativo à organiza
ção comum dos mercados no sector dos cereais (l), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1834/89 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2746/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece no

consideração a situação e as perspectivas de evolução a
prazo, por um lado, das disponibilidades em cereais e dos
seus preços no mercado da Comunidade e, por outro lado,
das possibilidades e condições de venda dos produtos do
sector dos cereais no mercado mundial ; que, nos termos
do mesmo regulamento, importa também assegurar aos
mercados de cereais uma situação equilibrada e um desen
volvimento natural no plano dos preços e das trocas
comerciais e, além disso, considerar o aspecto económico
das exportações e o interesse em evitar perturbações no
mercado da Comunidade ;

Considerando que, no que se refere aos produtos referidos
na alínea c) dó artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 2727/75, devem ser considerados os critérios especí
ficos definidos no n? 2 do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 1281 /75 ;

sector dos cereais as normas relativas à concessão das

restituições à exportação e aos critérios de fixação do seu
montante (3),

Considerando que a situação do mercado mundial ou as

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

destino ;

Considerando que, por força do n? 4 do artigo 16? do
Regulamento (CEE) n? 2727/75, a restituição aplicável às
exportações de cereais no dia do depósito do pedido de
certificado, ajustada em função do preço limiar que estará
em vigor durante o mês de exportação, deve ser aplicada, a
pedido, a uma exportação a realizar durante o prazo de
validade do certificado ; que, neste caso, deve ser aplicada
uma correcção à restituição ;

exigências específicas de determinados mercados podem
tornar necessária a diferenciação da correcção segundo o

Considerando que a correcção deve ser fixada simultanea

mente à restituição e segundo o mesmo processo ; que
pode ser alterada no intervalo de duas fixações ;
Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime das correcções, é conveniente tomar em consi
deração, no que se refere ao cálculo destas :

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 redac
ção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1906/
/87 (*), permitiu a fixação de uma correcção em relação a
determinados produtos referidos no artigo 1 ?, alínea c), do
Regulamento (CEE) n? 2727/75 ;

— para as moedas cuja paridade se mantém dentro de

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1281 /75 da
Comissão O estabeleceu as modalidades de aplicação da
restituição à exportação dos cereais e de determinados
produtos transformados à base de cereais ;

— em relação às outras moedas, uma taxa de conversão

Considerando que, ao abrigo deste regulamento, no que se

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 O, com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1636/
/87 (8),

baseada na média aritmética da taxa de câmbio de

cada uma destas moedas, verificada durante um deter

minado período, em relação às moedas da Comuni
dade referidas no travessão precedente, e ao coefi
ciente anteriormente citado ;

refere aos cereais, a correcção deve ser fixada tomando em
(>)
0
(3)
(4)
0
(«)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

281
180
281
281
182
131

de
de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
27. 6. 1989, p. 1 .
1 . 11 . 1975, p. 78.
1 . 11 . 1975, p. 65.
3. 7. 1987, p. 49.
22. 5. 1975, p. 15.

Considerando que, das disposições anteriormente referi
das, resulta que a correcção deve ser fixada em conformi
dade com o anexo do presente regulamento ;
O JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
(8) JO n? L 153 de 13. 6. 1987, p. 1 .
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Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité

n? 4 do artigo 16? do Regulamento (CEE) n? 2727/75,
está fixada no anexo.

de Gestão dos Cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 2?
Artigo 1 ?
A correcção aplicável às restituições fixadas antecipada
mente em relação às exportações de cereais, referida no

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

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Julho de 19S9, que fixa a correcção aplicável à
restituição em relação aos cereais
(Em ECU/t)
Código do produto

Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

5? período

6? período

8

9

10

11

12

1

2

Destino (')

0709 90 60 000

_

0712 90 19 000

I-I

\

—

—

—

_

1001 10 10 000

01

0

0

0

0

1001 10 90 000

01

0

0

0

0

—

—

—

—

1001 9091 000

—

1001 90 99 000

01

0

0

0

0

1002 00 00 000

01

0

0

0

0

1003 00 10 000

01

0

0

0

0

1003 00 90 000
1004 00 10 000
1004 00 90 000
1005 10 90 000
1005 90 00 000

1007 00 90 000
1008 20 00 000

01

0

0

0

0

—

—

—

—

—

01
—

01 =

—

—

- 30,00
- 30,00

- 30,00

- 30,00

- 30,00

- 30,00

-

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

-

-

30,00
30,00
30,00
30,00

-

30,00
30,00
30,00
30,00

-

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

—

—

—

0

0

0

0

0

1101 00 00 120

01

0

0

0

0

0

___

1101 00 00 130

01

0

0

0

0

0

1101 00 00 150

01

0

0

0

0

0 i

1101 00 00 170

01

0

0

0

0

0

1101 00 00 180

01

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 100

01

0

0

0

0

0

110210 00 200

0l'

0

0

0

0

0

1102 10 00 300

01

0

0

0

0

0

1102 10 00 500

01

0

0

0

0

0

—

—

—

110210 00 900

1103 11 10 100
1103 11 10 200

—

—

01

0

0

0

0

0

01

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

1103 11 10 500

01

0

0

01

0

0

1103 11 90 900

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
___

1103 11 10 900
1103 11 90 100

- 30,00

■

01

1101 00 00 900

-/

- 30,00

.

1101 00 00 110

1101 00 00 190

- 30,00
- 30,00

- 30,00

0
—

- 30,00

- 40,00

-I

- 30,00

0
—

0

-I

- 30,00

0

—

.

- 40,00

- 30,00

—

0

- 40,00

- 30,00

0

—

.

— 30,00

—

—

__

01
—

0

0

0
0

—

—

—

...

0

0

—

—

-

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
—

—

(') Os destinos s3o identificados do seguinte modo :
01 todos os países terceiros.

Nota : As zonas são as delimitadas pelo Regulamento (CEE) n? 1124/77 da Comissão (JO n? L 134 de 28. 5. 1977, p. 53), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 296/88 (JO n? L 30 de 2. 2. 1988, p. 9).
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REGULAMENTO (CEE) N? 2306/89 DA COMISSÃO
de 28 de julho de 1989

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

tnados à base de cereais e de arroz leva a fixação da resti- •

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

tuição num montante que visa cobrir o desvio entre os
preços na Comunidade e no mercado mundial ;

Económica Europeia,

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

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
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1834/89 (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 no mercado mundial dos produtos referidos no
artigo 1 ? deste regulamento e os preços destes produtos na
Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
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 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 consideração 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 era
evitar perturbações no mercado da Comunidade ;

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 ;
Considerando que, para permitir o normal funcionamento
do regime das restituições, é conveniente tomar em consi
deração para o cálculo destas :
— 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 (*), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1636/
/87 0,
— em relação as outras moedas, uma taxa de conversão
baseada na média aritmética da taxa de câmbio, em
numerário, de cada uma destas moedas, verificada

durante um período determinado em relação às
moedas da Comunidade referidas no travessão prece
dente 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 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 restitui
ção à exportação para Portugal ;

'

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

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
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1906/87 (*), definiu os critérios específicos que se deve
ter em conta para o cálculo da restituição em relação a
estes produtos ;

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

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

Artigo 2?

Artigo 1 ?

nos montantes indicados no anexo .

Não é fixada a restituição à exportação para Portugal.

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Agosto
(')
O
(3)
(«)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

281
180
281
281
182

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
27. 6. 1989, p. 1 .
1 . 11 . 1975, p. 78.
1 . 11 . 1975, p. 65.
3. 7. 1987, p. 49.

de 1989 .

(*) JO n?.L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
0 JO n? L 153 de 13 . 6. 1987, p. 1 .
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O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

ANEXO

do regulamento dá Comissão de 28 de Julho de 1989 que fixa as restituições aplicáveis à
exportação no que respeita ao malte
(Em ECU/t)

Código do produto

Montante das restituições

110710 19 000
1107 10 99 000

10,00
50,00

1107 20 00 000

60,00

NB : Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-página,
são definidos no Regulamento (CEE) n? 3846/87 da Comissão (JO
n? L 366 de 24. 12. 1987, p. 1) alterado.
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REGULAMENTO (CEE) N? 2307/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

que fixa a correcção aplicável à restituição no que respeita ao malte
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

rios para o fabrico do malte bem como o aspecto econo
mico das exportações e o interesse em evitar perturbações

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

no mercado da Comunidade ;

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, relativo à organiza
ção comum dos mercados no sector dos cereais ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n ? 1834/89 f),

Tendo em conta o 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),

Considerando que, ao abrigo do n? 4 do artigo 16? do
Regulamento (CEE) n? 2727/75, a restituição aplicável às
exportações de cereais no dia do depósito do pedido de
certificado, ajustada em função do preço limiar que estará
em vigor durante o mês da exportação, deve ser aplicada, a
pedido, a uma exportação a realizar durante o período de
validade do certificado ; que neste caso deve ser aplicada
uma correcção à restituição ;

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
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1906/87 (*), permitiu a fixação de uma correcção em
relação a determinados produtos indicados na alínea d) do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 2727/75 ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1281 /75 da
Comissão (*) estabeleceu as modalidades da prefixação da
restituição à exportação dos cereais e de determinados
produtos transformados à base de cereais ;
Considerando que, ao abrigo deste regulamento, em rela
ção ao malte, a correcção deve ser fixada tendo em consi

deração a situação e as perspectivas de evolução a prazo no
mercado mundial das possibilidades e das condições de
venda dos cereais em questão bem como do malte ; que,
nos termos do mesmo regulamento, importa também
tomar em consideração a quantidade de cereais necessá
JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

281
180
281
281
182
131

de
de
de
de
de
de

destino ;

Considerando que a correcção deve ser fixada simultanea- ,
mente à restituição e segundo o mesmo processo ; que
pode ser alterada no intervalo de duas fixações ;
Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime das correcções, é conveniente tomar em consi
deração para o cálculo destas :
— 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,

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

C)
0
(3)
(<)
(*)
{*)

Considerando que a situação no mercado mundial ou as
exigências específicas de determinados mercados podem
tornar necessária a diferenciação da correcção segundo o

1 . 11 . 1975, p. 1 .
27. 6. 1989, p. 1 .
1 . 11 . 1975, p. 78 .
1 . 11 . 1975, p. 65.
3 . 7. 1987, p. 49.
22. 5. 1975, p. 15.

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 (8),
— em relação às outras moedas, uma taxa de conversão
baseada na média aritmética da taxa de câmbio em

numerário de cada uma destas moedas, verificada

durante um período determinado, em relação às
moedas da Comunidade referidas no travessão prece
dente e ao coeficiente citado anteriormente ;

Considerando que, das disposições já referidas, resulta que
a correcção deve ser fixada em conformidade com o anexo

do presente regulamento ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o Comité de Gestão

dos Cereais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

A correcção aplicável às restituições fixadas antecipada
mente para as exportações de malte, referida n? 4 do
artigo 16? do Regulamento (CEE) n ? 2727/75, é fixada no
anexo .

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Agosto
de 1989.

o JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
(8) JO n? L 153 de 13 . 6. 1987, p. 1 .
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O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Julho de 1989, que fixa a correcção aplicável à resti
tuição no que respeita ao malte
(Em ECU/t)
Corrente

Código do produto

1 ? período 2? período 3? período 4? período 5? período

8

9

10

11

12

1

110710 11 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 000

0

0

0

0

0

0

110710 99 000

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 000

0

0

0

0

0

0

(Em ECU/t)

Código do produto

6? período 7? período 8? período 9? período 10? período 11 ? período
2

3

4

5

6

7

1107 10 11 000

0

0

0

0

0

0

110710 19 000

0

0

0

0

0

0

110710 91 000

0

0

0

0

0

0

110710 99 000

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 000

0

0

0

0

0

0
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N? L 220/23

REGULAMENTO (CEE) N? 2308/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

que fixa as restituições à exportação do arroz e das trincas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ter em conta para o cálculo da restituição a exportação do
arroz e das trincas ;

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

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

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

tornar necessária a diferenciação da restituição em relação

a determinados produtos, segundo o destino ;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, relativo à organização
comum do mercado do arroz ('), com a última redação
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1806/89 (2) e,
nomeadamente, o n? 2, primeira frase, do quarto pará
grafo, do seu artigo 17?.

Considerando que, para ter em conta a procura existente
em arroz longo empacotado em determinados mercados, é
necessário prever a fixação de uma restituição específica
em relação ao produto em causa ;

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

valo ;

Considerando que, nos termos do artigo 17? do Regula
mento (CEE) n? 1418/76, a diferença entre as cotações ou
os preços no mercado mundial, dos produtos referidos no
artigo 1 ? deste regulamento, e os preços destes produtos
na Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação ;

Considerando que, por força do artigo 2? do 3768/85
(CEE) n? 1431 /76 do Conselho, de 21 de Junho de 1976,
que estabelece, em relação ao arroz, as normas gerais rela
tivas à concessão das restituições à exportação e aos crité
rios de fixação do seu montante (3), as restituições devem
ser fixadas tomando em consideração a situação e as pers
pectivas de evolução, por um lado, das disponibilidades
em arroz e em trincas e dos seus preços no mercado da
Comunidade e, por outro, dos preços do arroz e das
trincas no mercado mundial ; que, em conformidade com
o mesmo artigo, importa também assegurar ao mercado
do arroz 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 expor
tações encaradas e o interesse em evitar perturbações no
mercado da Comunidade ;

Considerando que a restituição deve ser fixada pelo
menos uma vez por mês ; que pode ser alterada no inter

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

— 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 0, com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1636/
/870,
— 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, em relação às moedas da Comu
nidade referidas no travessão precedente e o coefi
ciente anteriormente citado ;

Considerando que a aplicação destas modalidades à situa
ção actual do mercado do arroz e, nomeadamente, às cota

ções do preço do arroz e das trincas na Comunidade e no
mercado mundial, leva a fixar a restituição nos montantes

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1361 /76 da
Comissão (4) fixou a quantidade máxima de trincas que
pode conter o arroz em relação ao qual é fixada a restitui
ção à exportação e determinou a percentagem de diminui
ção a aplicar a esta restituição, quando a proporção de
trincas contidas no arroz exportado for superior a esta
quantidade máxima ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1431 /76, no
seu artigo 3?, definiu os critérios específicos que se deve

considerados no anexo do presente regulamento ;
Considerando que o artigo 275? do Acto de Adesão 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 restitui
ção à exportação para Portugal ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão dos Cereais,

(')
(*)
(3)
(<

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

166
177
166
154

de
de
de
de

25.
24.
25.
15.

6.
6.
6.
6.

1976,
1989,
1976,
1976,

p.
p.
p.
p.

1.
1.
36.
11 .

O JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .

fa JO n? L 153 de 13. 6. 1987, p. 1 .
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ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

29 . 7. 89

referido artigo, são fixadas nos montantes indicados no
anexo .

Artigo 1 ?
As restituições à exportação, no próprio estado, dos
produtos referidos no artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 1418/76, excluindo os referidos no n? 1 , alínea e), do

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

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

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

N? L 220/25
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ANEXO

do regulamento da Comissão» de 28 de Julho de 1989, que fixa as restituições a exportação
do arroz e das trincas

(Em ECU/t)

Código do produto

Destino (')

Montante das

restituições

1006 20 11 000
1006 20 13 000

01

135,56

1006 20 15 000

01

135,56

1006 20 94 000

01

135,56

1006 20 96 000

01

135,56

1006 30 23 000

01

135,56

1006 30 25 000

01

135,56

1006 30 44 000

01

135,56

1006 30 46 000

01

135,56

01

169.45

03
05
06
07

181,45
181,45
186,45
186,45
181,45

1006 20 17 000
1006 20 92 000

1006 20 98 000
1006 30 21 000

1006 30 27 000
1006 30 42 000

1006 30 48 000
1006 30 61000
1006 30 63 100

08
09
10
11

12
13
14

181,45
186,45

186,45
186,45
169,45

186,45

1006 30 63 900

01
13

169.45

1006 30 65 100

01
03
05
06
07
08

169.45

09

10
11

12
13
14
1006 30 65 900

1006 30 67 100
1006 30 67 900
1006 30 92 000

01
13

169,45
181,45
181,45
186.45
186,45
181,45
181,45
186,45
186,45
186,45
169,45

186,45
169.45

169,45
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(Em ECU/t)
Montante das

Código do produto

Destino (')

1006 30 94 100

01
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

169,45
181,45
181,45
186,45
186,45
181,45
181,45
186,45
186,45
186,45
169,45

01
13

169,45

01
03
05
06
07
08
09

169,45
181,45
181,45
186,45

1006 30 94 900

1006 30 96 100

10

11
12
13
14

1006 30 96 900

01
13

restituições

186,45

169,45

186,45
181,45
181,45
186,45
186,45
186,45
169,45

186,45
169,45

169,45

1006 30 98 100

1006 30 98 900
1006 40 00 000

(') Os destinos são identificados do seguinte modo :

01 Áustria, Liechtenstein, Suíça, as comunas de Livigno e Campione de Itália,
02 Países terceiros, com a exclusão de Áustria, Liechtenstein, a Suíça e as comunas de Livigno e Campione de
Itália,
03 A zona l,

04 Países terceiros, com exclusão da Áustria, o Liechtenstein, a Suíça, as comunas de Livigno e Campione de
Itália e os países da zona I,
05 A zona II b),
06 A zona IV a),
07 A zona IV b),
08 A zona VI,

09 As ilhas Canárias, Ceuta e Melilha,

10 A zona V a),
11 A zona VII c),
12 Canadá,

13 Destinos referidos no artigo 34? do Regulamento (CEE) n? 3665/87 da Comissão (JO n? L 351 de 14. 12.
1987, p. 1),
14 A zona VIII, com exclusão do Suriname, a Guiana e Madagáscar.

NB : As zonas são as delimitadas no anexo do Regulamento (CEE) n? 1124/77 da Comissão (JO n? L
134 de 28. 5. 1977, p. 53) com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 296/88 (JO n? L 30 de 2. 2. 1988, p. 9).
As restituições devem ser convertidas em moeda nacional com recurso a taxas de conversão agrí
colas específicas fixadas pelo Regulamento (CEE) n? 3294/86 da Comissão (JO n? L 304 de
30. 10. 1986, p. 25), alterado.
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REGULAMENTO (CEE) N? 2309/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

que fixa a correcção aplicável à restituição em relação ao arroz e às trincas
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? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, relativo à organização
comum do mercado do arroz ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1806/89 (2) e,
nomeadamente, o n? 4, segundo parágrafo, do seu artigo
17?,

a cada mês de validade do certificado de exportação, o
preço CIF calculado com base nas ofertas para embarque
no mês em que a exportação será efectuada ;

Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime das restituições é conveniente tomar em consi
deração para o seu cálculo :
— 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)
ri? 1676/85 do Conselho (*), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1636/
/87 0,
— em relação as outras moedas, uma taxa de conversão

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

baseada na média aritmética das taxas de câmbio de

cada uma destas moedas, verificada durante um

Considerando que, por força do n? 4, primeiro parágrafo,
do artigo 17? do Regulamento (CEE) n? 1418/76, a resti
tuição aplicável às exportações de arroz e de trincas no dia
do depósito do pedido de certificado, ajustada em função
do preço limiar que estará em vigor durante o mês da
exportação, deve ser aplicada, a pedido, a uma exportação
a realizar durante a duração da validade do certificado ;

Considerando que o Regulamento n? 474/67/CEE da
Comissão (3), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 1397/68 (4), estabeleceu as modalidades da prefixação
de restituição à exportação do arroz e das trincas ;

Considerando que, por força deste regulamento, a restitui
ção aplicável no dia do depósito do pedido deve ser, em
caso de prefixação, diminuída de um montante no
máximo igual à diferença entre o preço CIF de compra a
prazo e o preço CIF, quando o primeiro for superior ao
segundo em mais de 0,30 ECU/t ; que a restituição, pelo

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

Considerando que das disposições atrás citadas resulta que
a correcção deve ser fixada em conformidade com o anexo

do presente regulamento ;

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

contrário, deve ser acrescida de um montante no máximo

igual à diferença entre o preço CIF e o preço CIF de
compra a prazo, quando o primeiro for superior ao
segundo em mais de 0,30 ECU/t ;

A correcção aplicável às restituições fixadas antecipada
mente em relação às exportações de arroz e de trincas
referida no n? 4 do artigo 17? do Regulamento (CEE)
n? 1418/76 está fixada no anexo.

Considerando que o preço CIF é o determinado nos
termos do artigo 16? do Regulamento (CEE) n? 1418/76 ;

que o preço CIF de compra a prazo é o estabelecido nos
termos do n? 2 do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1428/76 do Conselho O, tomando por base, em relação

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Agosto

(')
(2)
0
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L 166 de 25.
L 177 de 24.
204 de 24. 8 .
L 222 de 10.

6. 1976,
6. 1989,
1967, p.
9. 1968,

p. 1 .
p. 1 .
20.
p. 6.

(Ó JO n? L 166 de 25. 6. 1976, p. 30.

de 1989.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Julho de 1989, que fixa a correcção aplicavel à resti
tuição em relação ao arroz e às trincas
(em ECU/t)

Código do produto
1006 20 11 000

Corrente

1 ? período

2? período

3? período

8

9

10

11

—

—

—

—

1006 2013 000

0

0

0

0

1006 20 15 000

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

1006 20 17 000

1006 20 92000

1006 20 94 000
1006 20 96 000
1006 20 98 000
1006 30 21 000
1006 30 23 000
1006 30 25 000
1006 30 27 000
1006 30 42 000

0

0

0

—

—

—

—

0

—

—

—

—

0

0

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

0

1006 30 44 000

0

0

0

0

1006 30 46 000

0

0

0

0

—

—

—

—

1006 30 48 000
1006 30 61 000

—

—

—

—

1006 30 63 100

0

0

0

0

1006 30 63 900

0

0

0

0

1006 30 65100

0

0

0

0

1006 30 65 900

0

0

0

0

—

—

—

—

1006 30 67 100
1006 30 67 900

1006 30 92 000

—

—

—

—

—

—

—

—

1006 30 94 100

0

0

0

0

1006 30 94 900

0

0

0

0

1006 30 96 100

0

0

0

0

1006 30 96 900
1006 30 98 100
1006 30 98 900

1006 40 00 000

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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REGULAMENTO (CEE) N? 2310/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

relativo à emissão em 31 de Julho de 1989, dos certificados de importação para
os produtos do sector das carnes de ovino e de caprino originárias de
determinados países terceiros
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

n? 3653/85, todos os pedidos de certificados podem ser

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1837/80 do
Conselho, de 27 de Junho de 1980, relativo à organização

deferidos,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

comum de mercado no sector das carnes de ovino e de

caprino ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulaménto (CEE) n? 1115/88 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3643/85 do
Conselho, de 19 de Dezembro de 1985, relativo ao regime
de importação aplicável a determinados países terceiros,
no sector das carnes de ovino e de caprino, a partir do ano
de 1986 (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3939/87 (4), e, nomeadamente, o
seu artigo 3?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3653/85 da
Comissão (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1 645/89 (*), fixou as modalidades
de aplicação do regime de importação instituído pelo
Regulamento (CEE) n? 3643/85 ; que, em conformidade
com o n? 5 do artigo 2? do Regulamento (CEE) n?
3653/85, é conveniente determinar em que medida se
pode dar um seguimento favorável aos pedidos de emissão
dos certificados de importação introduzidos a título do
terceiro trimestre de 1989 ;

Considerando que, quando as quantidades para as quais
tiverem sido introduzidos pedidos de certificados de
importação forem superiores às quantidades que podem
ser importadas em aplicação do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n? 3653/85, é conveniente reduzir essas quanti
dades numa percentagem única, em conformidade com o
n? 5, alínea b), do artigo 2?, do Regulamento (CEE)

Artigo 1 ?

Os Estados-membros emitirão, em 31 de Julho de 1989,
nas condições seguintes, os certificados de importação
previstos no Regulamento (CEE) n? 3653/85 para os quais
foram introduzidos pedidos de 1 a 10 de Julho de 1989 :
a) Para os produtos incluídos nos códigos NC 0204 10 00,
0204 21 00, 0204 22 1 0, 0204 22 30, 0204 22 50,
0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 11 , 0204 50 13,
0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 , e 0204 50 39 no

anexo I do Regulamento (CEE) n? 1837/80, as quanti
dades pedidas, originárias dos outros países terceiros,
são atribuídas integralmente ;
b) Para os produtos incluídos nos códigos NC 0204 30 00,
0204 41 00, 0204 42 1 0, 0204 42 30, 0204 42 50,
0204 42 90, 0204 43 00, 0204 50 51 , 0204 50 53,
0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 , e 0204 50 79 no

anexo I do Regulamento (CEE) n? 1837/80, as quanti
dades pedidas, originárias :
— do Chile, são atribuídas integralmente,
— dos outros países terceiros, são atribuídas integral
mente ;

c) Para os produtos incluídos nos códigos NC 0104 10 90
e 0104 20 90 no anexo I do Regulamento (CEE) n?
1837/80, as quantidades pedidas originárias dos outros
países terceiros são reduzidas de 98,772 % .

n? 3653/85 ;

Considerando que, quando as quantidades para as quais
tiverem sido pedidos certificados forem inferiores ou
iguais às quantidades previstas pelo Regulamento (CEE)

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 29 de Julho
de 1989.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
0
(3)
(<)
O
(•)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

183
110
348
373
348
162

de
de
de
de
de
de

16.
29.
24.
31 .
24.
13 .

7. 1980, p. 1 .
4. 1988, p. 36.
12. 1985, p. 2.
12. 1987, p. 1 .
12. 1985, p. 21 .
6. 1989, p. 21 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 2311/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

que determina em que medida pode ser dado seguimento aos pedidos de
concessão de certificados de importação entregues no mês de Julho de 1989 para
as carnes de bovino congeladas e destinadas à transformação
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector da carne de bovi
no ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu

lamento (CEE) n? 571 /89 (2), e, nomeadamente, o n? 4,
alínea a), do seu artigo 14?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1541 /89 da
Comissão (3) fixou a quantidade de carnes de bovino
congeladas destinadas à transformação que pode ser
importada em condições especiais para o terceiro
trimestre de 1989 ;

Considerando que o n? 6, alínea a), do artigo 15? do
Regulamento (CEE) n? 2377/80 da Comissão (4), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 3182/88 (*), prevê que as quantidades pedidas possam
ser reduzidas ; que os pedidos entregues em conformidade
com o disposto no Regulamento (CEE) n? 1136/79 da
Comissão (6), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 8 17/89 Q, dizem respeito a quan
tidades globais que excedem largamente as quantidades
disponíveis por força do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 1541 /89 ; que, nestas condições e a fim de assegurar
uma divisão equitativa das quantidades disponíveis, é
conveniente, para o regime referido no n? 1 , alínea a), do

artigo 14? do Regulamento (CEE) n? 805/68, reduzir
proporcionalmente as quantidades pedidas,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

1.

Todos os pedidos de certificados de importação

entregues em conformidade com o disposto no Regula

mento (CEE) n? 1136/79 para o trimestre que tem início
em 1 de Julho de 1989 são satisfeitos até ao limite das
seguintes quantidades, expressas em carne não desossada :
a) 1,8976 % da quantidade pedida^ para as carnes desti
nadas ao fabrico das conservas referidas no n? 5 do

artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 1136/79 ;

b) 8,6318 % da quantidade pedida, para as carnes desti
nadas ao fabrico das conservas referidas no n? 6 do

artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 1136/79.
2. Em conformidade com o n? 3 do artigo 15? do
Regulamento (CEE) n? 2377/80, todos os pedidos prove
nientes de um mesmo interessado são considerados como

um pedido único.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 31 de Julho
de 1989 .

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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L
L
L
L
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148 de 28 . 6. 1968, p. 24.
61 de 4. 3. 1989, p. 43.
151 de 3. 6. 1989, p. 12.
241 de 13. 9. 1980, p. 5.
283 de 18 . 10. 1988, p. 13.
141 de 9. 6. 1979, p. 10.
86 de 31 . 3. 1989, p. 37.
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REGULAMENTO (CEE) N? 2312/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989
que determina em que medida pode ser dado seguimento aos pedidos de emis
são de certificados de importação apesentados no mês de Julho de 1989 para os
bovinos machos jovens destinados à engorda
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

aa) pelos produtores agrícolas ou pelas suas organi
zações profissionais, são reduzidas de 97,559 % ;
bb) pelos outros interessados, são reduzidas de

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga

75,992 % ;

b) Para animais com um peso vivo por cabeça até 300
quilogramas com proveniência de outros países
terceiros :

nização comum de mercado no sector da carne de bovi
no ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu

aa) pelos produtores agrícolas ou pelas suas organi
zações profissionais, são reduzidas de

lámento (CEE) n? 571 /89 (2), e, nomeadamente, o n? 4,
alínea a), do seu artigo 13?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1542/89 da
Comissão (3) fixou a quantidade de bovinos machos jovens
que podem ser importados em condições especiais para o
terceiro trimestre de 1989 ; que os pedidos de certificados
de importação, apresentados por cada um dos grupos de
interessados referidos no mesmo regulamento, conduzem
à emissão dos certificados em conformidade com o

97,367% ;

bb) pelos outros interessados, são reduzidas de
91,650 % .

2. As quantidades pedidas na Grécia :
a) Para animais com um peso vivo por cabeça de 220 a
300 quilogramas com proveniência da Jugoslávia :

aa) pelos produtores agrícolas ou pelas suas organi

disposto no presente regulamento,

zações profissionais, são reduzidas de 54,882 % ;
bb) pelos outros interessados, são reduzidas de
83,333 % ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

b) Para animais com um peso vivo por cabeça até 300
quilogramas em proveniência de outros países
terceiros ;

Artigo 1 ?

aa) pelos produtores agrícolás ou pelas suas organi
zações profissionais, são reduzidas de 78,049 % ;
bb) pelos outros interessados, são reduzidas de

Os certificados de importação para os bovinos machos
jovens destinados à engorda, para os quais foram apresen
tados pedidos durante o período compreendido entre 1 e
10 de Julho de 1989, são entregues do seguinte modo :

87,341 % .

Artigo 2?

1 . As quantidades pedidas em Itália :
a) Para animais com um peso vivo por cabeça de 220 a
300 quilogramas com proveniência da Jugoslávia :

O presente regulamento entra em vigor em 31 de Julho
1989 .

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(') JO n? L 148 de 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n? L 61 de 4. 3. 1989, p. 43.
O JO n? L 151 de 3. 6. 1989, p. 13.
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REGULAMENTO (CEE) N? 2313/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

que encerra um concurso relativo ao fornecimento de óleo de colza refinado a
titulo de ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3972/86 do Conselho, de 22 de Dezembro de
1986, relativo à política e à gestão de ajuda alimentar ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 1750/89 (2), e, nomeadamente, o n? 1 , alínea c), do seu
artigo 6?,

Considerando que, pelo Regulamento (CEE) n? 1978/89 (3) a Comissão abriu um concurso
para o fornecimento de 2 000 toneladas de óleo de colza refinado a título de ajuda alimen
tar ; que é conveniente reexaminar as condições de fornecimento e em consequência,
encerrar o concurso em causa,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Para o anexo III do Regulamento (CEE) n? 1978/89, o conclurso é encerrado.

Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(') JO n ? L 370 de 30. 12. 1986, p. 1 .
(2) JO h! L 172 de 21 . 6. 1989, p. 1 .
(3) JO n ? L 189 de 4. 7. 1989, p. 16.
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REGULAMENTO (CEE) N? 2314/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

que fixa as restituições aplicáveis à exportação de alimentos para animais
compostos à base de cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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

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

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, relativo à organiza
ção comum dos mercados no sector dos cereais 0, com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1834/89 (2), e, nomeadamente, o n? 2, quarto parágrafo,
do seu artigo 16?,
Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

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

Considerando que, nos termos do artigo 16? do Regula
mento (CEE) n? 2727/75, a diferença entre as cotações ou
os preços no mercado mundial dos produtos referidos no
artigo 1 ? deste regulamento e os preços destes produtos na
Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
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 normas
gerais relativas à concessão das restituições à exportação e
os critérios de fixação do seu montante (3), as restituições
devem ser fixadas tomando em consideração 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, dos preços dos cereais e dos
produtos do sector dos cereais no mercado mundial ; que,
nos termos do mesmo artigo, importa também assegurar
aos mercados de cereais uma situação equilibrada e um
desenvolvimento natural no plano dos preços e das trocas

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

líferos contidos na categoria em questão ; que, por outro
lado, o montante da restituição deve também ter em conta

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

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

comerciais ;

Considerando que a aplicação destas modalidades à situa

Considerando que a situação no mercado mundial ou as

ção actual dos mercados, no sector dos alimentos

exigências específicas de determinados mercados podem

compostos à base de cereais, leva a fixar a restituição num
montante que visa cobrir a diferença entre os preços na

tornar necessária a diferenciação da restituição aos

Comunidade e no mercado mundial ;

Considerando que, por força do n? 1 do artigo 7? do
Regulamento (CEE) n? 2743/75 do Conselho, dè 29 de
Outubro de 1975, relativo ao regime aplicável aos
alimentos para animais compostos à base de cereais (4),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 944/87 (*), a restituição à exportação dos
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alimentos compostos segundo a sua composição e o seu
destino ; que, para permitir pôr em prática esta diferencia
ção, é oportuno utilizar as zonas de destino determinadas
no Anexo II do Regulamento (CEE) n? 1124/77 da
Comissão, de 27 de Maio de 1977, relativo à nova delimi

tação das zonas de destino no que diz respeito às restitui
ções ou aos direitos niveladores à exportação e determi
nados certificados de exportação nos sectores dos cereais e
do arroz (8), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 296/
/88 (');
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Considerando que, a fim de permitir o funcionamento
normal do regime das restituições, é conveniente tomar
em consideração para o seu cálculo :
— 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? 1676/86 do Conselho ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1636/
/87 0 ;

de preços conduz à decisão de não fixar qualquer restitui
ção à exportação para Portugal ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão dos Cereais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

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

numerário de cada uma destas moedas, verificada

durante um período determinado, em relação às
moedas da Comunidade referidas no travessão anterior

e com o coeficiente anteriormente referido ;

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

Considerando que o artigo 275? do Acto de Adesão prevê
que possam ser concedidas restituições à exportação para
Portugal ; que o exame da situação e dos diferentes níveis

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

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

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

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

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

do regulamento da Comissão, de 28 de Julho de 1989, que fixa as restituições aplicaveis à
exportação de alimentos para animais compostos à base de cereais
(Em ECU/t)

Código do produto

Destino (')

Montante das

restituições

2309 10 11 050
2309 10 11 110

01

3,96

09
2309 10 11 190

01

2,59

09
2309 10 11 210

01

7,92

09

2309 10 11 290

01

5,19

09

2309 10 11 310

01

15,83

09
2309 10 11 390

01

10,37

09
230910 11 900
2309 10 13 050

2309 10 13 110

01

3,96

09
2309 10 13 190

01

2,59

09

2309 10 13 210

01

7,92

09
2309 10 13 290

01

5,19

09

230910 13 310

01

15,83

09
2309 10 13 390

01

10,37

09

2309 10 13 900
2309 10 31 050
2309 10 31 110

01

3,96

09
2309 10 31 190

01

2,59

09

2309 10 31 210

01

7,92

09

2309 10 31 290

01

5,19

09

2309 10 31 310

01

15,83

09
2309 10 31 390

01

10,37

09
2309 10 31 410

01

23,75

09
2309 10 31 490

01

15,56

09

2309 10 31 510

01
09

31,66
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(Em ECU/t)

Código do produto

Destino (')

2309 10 31 590

01

Montante das

restituições

20,74

09

2309 10 31 610

01

39,58

09

2309 10 31 690

01

25,93

09

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

01

3,96

09

2309 10 33 190

01

2,59

09
2309 10 33210

01

7,92

09
2309 10 33 290

01

5,19

09

2309 10 33 310

01

15,83

09
2309 10 33 390

01

10,37

09

2309 10 33410

01

23,75

09

2309 10 33 490

01

15,56

09

2309 10 33 510

01

31,66

09

2309 10 33 590

01

, 20,74

09

2309 10 33 610

01

39,58

09

2309 10 33 690

01

25,93

09
2309 10 33 900
2309 10 51 050

2309 10^1 HO

01

3,96

09

2309 10 51 190

01

2,59

09

2309 10 51 210

01

7,92

09

2309 10 51 290

01

5,19

09
2309 10 51 310

01

15,83

09

2309 10 51 390

01

10,37

09

2309 10 51 410

01

23,75

09
2309 10 51 490

01

15,56

09

2309 10 51 510

01

31,66

09
2309 10 51 590

01

20,74

09

2309 10 51 610

01
09

' 39,58
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(Em ECU/t)

Código do produto

Destino (')

2309 10 51 690

01

Montante das

restituições

25,93

09
2309 10 51 710

01

47,49

09
2309 10 51 790

01

31,11

09

2309 10 51 810

01

51,81

09
2309 10 51 890

01

33,94

09
2309 10 51 900

2309 10 53 050
2309 10 53 110

01

3,96

09

2309 10 53 190

01

2,59

09

2309 10 53210

01

7,92

09
2309 10 53 290

01

5,19

09

2309 10 53 310

01

15,83

09

2309 10 53 390

01

10,37

09
2309 10 53 410

01

23,75

09

2309 10 53 490

01

15,56

09
2309 10 53 510

01

31,66

09
2309 10 53 590

01

20,74

09
2309 10 53 610

01

39,58

09
2309 10 53 690

01

25,93

09

2309 10 53710

01

47,49

09

2309 10 53 790

01

31,11

09

2309 10 53 810

01

51,81

09

2309 10 53 890

01

33,94

09
2309 10 53 900

2309 90 31 050
2309 90 31 110

01
09

3,96
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1

(Em ECU/t)
Código do produto

Destino (l)

2309 90 31 190

01

—

7,92

01

09
2309 90 31 290

1

—

5,19

01

09
2309 90 31 310

—

IS,83

01

09
2309 90 31 390

—

10,37

01

09
2309 90 31 900
2309 90 33 050

2309 90 33 110

—

—

—

—

—

3,96

01

09

2309 90 33 190

—

01

2,59

09
2309 90 33 210

—

01

7,92

09
2309 90 33 290

—

01

5,19

09
2309 90 33 310

—

01

15,83

09

2309 90 33 390

—

01

10,37

09

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

—

—

—

—

—

01

3,96

09
2309 90 41 190

—

01

2,59

09

2309 90 41 210

—

01

7,92

09

2309 90 41 290

—

01

5,19

09

2309 90 41 310

—

01

15,83

09

2309 90 41 390

—

01

10,37

09

2309 90 41 410

—

01

23,75

09

2309 90 41 490

—

01

15,56

09

2309 90 41 510

01

2309 90 41 590

01

—

31,66

09

—

20,74

09

2309 90 41 610

—

01

39,58

09

2309 90 41 690

—

01

25,93

09
2309 90 41 900

2309 90 43 050
2309 90 43 110

—

—

—

—

■

01

09

2309 90 43 190

restituições

2,59

09
2309 90 31 210

Montante das

01 *
09

—

3,96
—

2,59
—
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(Em ECU/t)

Código do produto

Destino (')

2309 90 43 210

01

\

Montante das

restituições

7,92

09

01

2309 90 43 290

I

5,19

09
2309 90 43 310

01

15,83

09

10,37

01

2309 90 43390

09

2309 90 43 410

01

23,75

09
2309 90 43 490

01

15,56

09

31,66

01

2309 90 43 510

09

2309 90 43 590

20,74

01

09
01

2309 90 43 610

39,58

09

2309 90 43 690

25,93

01

09

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

01

3,96

09

2309 90 51 190

01

2,59

09
2309 90 51 210

01

7,92

09
2309 90 51 290

01

5,19

09

2309 90 51 310

01

15,83

09

2309 90 51 390

01

1037

09
2309 90 51 410

01

23,75

09

2309 90 51 490

I

01

|

15,56

09

2309 90 51 510

01

31,66

09
2309 90 51 590

01

20,74

09
2309 90 51 610

01

39,58

09
2309 90 51 690

01

25,93

09
2309 90 51 710

01

47,49

09

2309 90 51 790

01

31,11

09

2309 90 51 810

01

|

09

51,81
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(Em ECU/t)

Código do produto

Destino (')

2309 90 51 890

01

Montante das

restituições

09

2309 90 51 900

33,94
—

—

—

2309 90 53 050

—

—

2309 90 53 110

01

3,96

09

2309 90 53 190

01
09

2309 90 53 210

01

09
2309 90 53 290

01
09

2309 90 53 310

01

09
2309 90 53 390

01
09

2309 90 53 410

2309 90 53 490

01

01

2309 90 53 610

01

09

09
01
09

01

09
01
09

2309 90 53 810

01

09

2309 90 53 890

01
09

2309 90 53 900

—

10,37
—

23,75
—•

01

2309 90 53 790

—

15,83

15,56

09

2309 90 53 710

—

5,19

01

2309 90 53 590

2309 90 53 690

—

7,92

09

09

2309 90 53 510

—

2,59

—

—

31,66
—

20,74
—

39,58
—

25,93
—

47,49
—

31,11
—

...

51,81
—

33,94
—

—

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

NB : Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pe-de-página, são definidos no Regula
mento (CEE) n? 3846/87 da Comissão (JO n? L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ) alterado.
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REGULAMENTO (CEE) N? 2315/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989
que fixa as restituições aplicáveis à exportação dos produtos transformados à
base de cereais e de arroz

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 dè Outubro de 1975, relativo à organiza
ção comum dos mercados no sector dos cereais ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1834/89 (2) e, nomeadamente, o n? 2, quarto parágrafo,
do seu artigo 1 6?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, relativo à organização
comum do mercado do arroz (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1806/89 (4),
e, nomeadamente, o n? 2, quarto parágrafo, do seu artigo
17?,

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,
Considerando que, nos termos do artigo 16? do Regula
mento (CEE) n? 2727/75 e do artigo 17? do Regulamento
(CEE) n? 1418/76, a diferença entre as cotações ou os
preços no mercado mundial dos produtos referidos no
artigo 1 ? destes regulamentos e os preços destes produtos
na Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação ;

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

em consideração a situação e as perspectivas de evolução,
por um lado, das disponibilidades em cereais, em arroz e
em trincas de arroz, bem como o seu preço no mercado
da Comunidade, e, por outro lado, os preços dos cereais,
do arroz, das trincas de arroz e dos produtos do sector dos
cereais no mercado mundial ; que, por força dos mesmos
artigos, importa também assegurar aos mercados dos
cereais e do arroz uma situação equilibrada e um desen
volvimento natural no plano dos preços e das trocas
comerciais e, por outro, ter em conta o aspecto económico
das exportações em questão e o interesse em evitar pertur
bações no mercado da Comunidade ;
(»)
O
O
(4)
0
(«)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

281
180
166
177
281
166

de
de
de
de
de
de

1 . 11 .
27. 6.
25. 6.
24. 6.
1 . 11 .
25. 6.

1975,
1989,
1976,
1989,
1975,
1976,

p.
p.
p.
p.
p.
p.

1.
1.
1.
1.
78 .
36.

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 f), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1906/87 (8), no seu artigo 6?, definiu os critérios espe
cíficos que se devem ter em conta para o cálculo da resti
tuição em relação a estes produtos ;

Considerando que, com base nos critérios previstos pelo
Regulamento (CEE) n? 2744/75, é conveniente ter em
conta, nomeadamente, os preços e as quantidades de
produtos de base tomados em consideração para o cálculo
do elemento móvel dõ direito nivelador ; que, por força
do artigo 8? do Regulamento (CEE) n? 2744/75 e do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1077/68 da Comis
são (9), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 2764/71 (10),
em relação a determinados produtos, é conveniente dimi
nuir o montante da restituição à exportação da incidência
da restituição atribuída ao produto de base ;
Considerando que a aplicação destas modalidades à situa
ção actual dos mercados no sector dos produtos transfor
mados à base de cereais e de arroz leva a fixar a restituição
num montante que visa cobrir a diferença entre os preços
na Comunidade e os do mercado mundial ;

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

Considerando que é conveniente graduar a restituição a
atribuir a determinados produtos transformados, conforme
os produtos, em função do seu teor em cinzas, em celu
lose bruta, em tegumentos, em proteínas, em matérias
O JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 65.
(8) JO n? L 182 de 3. 7. 1987, p. 49.
O JO n? L 181 de 27. 7. 1968, p. 1 .
(10) JO n? L 283 de 24. 12. 1971 , p. 30.
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gordas ou em amido, sendo este teor particularmente
significativo da quantidade de produto de base incorpo

— em relação as outras moedas, uma taxa de conversão

rado, de facto, no produto transformado ;
Considerando que, no que diz respeito às raízes de
mandioca e outras raízes e tubérculos tropicais, bem como
às suas farinhas, o aspecto económico das exportações que
poderiam ser previstas, tendo em conta subretudo a natu
reza e a origem destes produtos, não necessita actualmente
de fixação de uma restituição à exportação ; que, em rela
ção a determinados produtos transformados à base de
cereais, a fraca importância da participação da Comuni
dade no comércio mundial não torna actualmente neces

sária a fixação de uma restituição à exportação ;
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 ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2806/71 da
Comissão (') estabeleceu as normas complementares rela
tivas à concessão da restituição à exportação em relação a
determinados produtos transformados à base de cereais e
de arroz ;

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

— 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 (2), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1636/
/87 0,

baseada na média aritmética da taxa de câmbio de

cada uma destas moedas, verificada durante um

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

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 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 restitui
ção à exportação para Portugal ;

Considerando que as medidas grevistas no presente regu

lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão dos Cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

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

presente regulamento.

Não é fixada restituição à exportação para Portugal.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Agosto
de 1989 .

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(') JO n ? L 284 de 28. 12. 1971 , p. 9.
(2) JO n ? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
0 JO n? L 153 de 13. 6. 1987, p. 1 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Julho de 1989, que fixa as restituições à exportação
dos produtos transformados à base de cereais e de arroz
(Em ECU/t)

Código do produto
1102 20 10 100

1102 20 10 300

Montante das

restituições

100,74
86,35

Código do produto

1104 22 30 100

86,35

1104 23 10 100
1104 23 10 300

1102 90 30100

86,60

1104 22 50 000

1102 30 00 000
1102 90 10 900

restituições

1104 2210 900

1102 20 90 900

1102 90 10 100

Montante das

1104 22 30 900

1102 20 10 900
1102 20 90 100

(Em ECU/t)

86,30
58,68
91,69

107,94
82,75

1104 23 10 900
1104 29 10 100

1104 29 10 900

1102 90 30 900

1104 29 91 000

57,53

1103 12 00 100

1104 29 95 000

57,53
12,25
17,99

91,69

1104 30 10 000

1103 12 00900
1103 13 11 100

1103 13 11 300
1103 13 11 500

129,53
100,74
86,35

1103 13 11 900
1103 13 19 100

1103 13 19 300
1103 13 19 500

129,53
100,74
86,35

1103 13 19 900
1103 13 90 100

86,35

1103 13 90 900

1103 19 30 100

57,53
89,17

1103 19 30 900

1103 21 00 000
1103 29 20 000

49,98
58,68

1103 29 30 000
1103 29 40 000
110411 90 100

101,88

11041290300

81,50

1104 12 90 900

1104 19 50 130

102,40
98,00

1108 11 00 100

1108 11 00 900

1108 12 00 100

1108 13 00 100
1108 14 00 100

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

1702 30 59 000
1702 30 91 000

1702 40 90000
1702 90 50 100

1702 90 75 000
1702 90 79 000

2106 90 55 000
230210 10 000
2302 10 90 100

1104 19 50 900

2302 10 90 900

1104 19 91 000

2302 20 10 000

86,30

1104 21 10 900

1104 21 50 300

2302 30 10 000
2302 30 90 000

115,06
92,05

1104 21 50 900
1104 22 10 100

2302 20 90 100

150,40
115,14
150,40
115,14
115,14
150,40
115,14
157,59
109,38
115,14
14,28
14,28

14,28
14,28

2302 20 90 900

86,30

1104 21 30 900
1104 21 50 100

0,00

1109 00 00 900

1702 90 50 900

49,98
115,14
93,55

112,10

1108 19 10 900

1104 19 50 190

1104 21 30 100

115,14

1108 13 00 900

1104 1950 150

1104 21 10 100

115,14

1108 12 00 900

1702 30 99 000

1104 12 90 100

1104 19 50 110

87,22

110710 91 000

1702 30 51 000

73,40
86,30

1104 1190 900

1104 19 10 000

110710 11 000

1108 14 00 900

1103 14 00 000
1103 19 10 000

1104 30 90 000

81,50

230240 10 000

14,28
14,28

2302 40 90 000

14,28
14,28

2303 10 11 100

57,57

2303 10 11 900

NB : Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) n? 3846/87 da Comissão
(JO n? L 366 de 24. 12. 1987, p. 1) alterado.
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REGULAMENTO (CEE) N? 2316/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

que fixa o preço mínimo à importação aplicável às uvas secas durante a
campanha de comercialização de 1989/1990 bem como o direito de compensação
a cobrar caso este preço não seja respeitado

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 426/86 do
Conselho, de 24 de Fevereiro de 1986, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos produtos
transformados à base de frutas e produtos hortícolas ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1125/89 (2), e, nomeadamente, o n? 6 do seu

máximo é determinado com base nos preços mais favorá
veis, praticados no mercado mundial para quantidades
importantes, pelos países terceiros mais representativos ;
Considerando que deve ser fixado um preço mínimo na
importação para as uvas de Corinto e outras uvas secas ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão dos Produtos Transformados à base de Frutas e

Produtos Hortícolas,

artigo 9?,

Considerando que, nos termos do n? 2 do artigo 9? do
Regulamento (CEE) n? 426/86, o preço mínimo na
importação é estabelecido tendo em conta, nomeada

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

mente :

— o preço franco-fronteira na importação na Comuni
dade,

1.

O preço mínimo à importação aplicável às uvas secas

durante a campanha de comercialização de 1989/ 1990 é

— os praticados nos mercados mundiais,

fixado no anexo I.

— a situação no mercado interno da Comunidade,

2. O direito de compensação a cobrar, quando o preço
mínimo na importação, referido no n? 1 , não é respeitado,

a evolução das trocas comerciais com países terceiros ;

Considerando que o n? 1 do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 2089/85 do Conselho, de 23 de Julho de 1985,
que estabelece as regras gerais do regime de preços
mínimos na importação das uvas secas (3), prevê que serão
fixados direitos compensatórios em relação a uma escala
de preços à importação ; que o direito de compensação

é fixado no anexo II.

Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(') JO n? L 49 de 27. 2. 1986, p. 1 .
O JO n? L 118 de 29. 4. 1989, p. 29.
O JO n? L 197 de 27. 7. 1985, p. 10.
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ANEXO I

Preços mínimos à importação

(ecus/tonelada)

Código

Preços mínimos

Designação das mercadorias

NC

à importação

— Uvas secas :

0806 20

— — Apresentadas em embalagens de uso imediato de um
conteúdo líquido inferior ou igual a 2 kg :
0806 20 11
0806 20 19

— — — Uvas de Corinto
— — — Outras
— — Outras :

0806 20 91
0806 20 99

— — — Uvas de Corinto
— Outras

l
989,03
1 034,68

I
855,86
895,36

ANEXO II

Direitos de compensação

1 . Uvas de Corinto incluídas no código NC 0806 20 11 :
(ecus/tonelada)
Preço aplicado à importação
inferior

mas igual ou superior a

989,03
979,14

979,14
959,36
929,69
900,02

959,36
929,69
900,02

Direitos de compensação a cobrar

9,89
29,67
59,34
89,01
144,67

2. Uvas de Corinto incluídas no código NC 0806 20 91 :

\

(ecus/tonelada)

Preço aplicado à importação
inferior

mas igual ou superior a

855,86
847,30
830,18
804,51
778,83

847,30
830,18
804,51
778,83

Direitos de compensação a cobrar

8,56
11,50
11,50
11,50
11,50

3. Uvas secas incluídas no código NC 0806 20 19 :

\

(ecus/tonelada)

Preço aplicado à importação
Direitos de compensação a cobrar

inferior

mas igual ou superior a

1 034,68

1 024,33
1 003,64
972,60

10,35
31,04

941,56

93,12
190,32

1 024,33

1 003,64
972,60
941,56

\

62,08
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4. Uvas secas incluídas no codigo NC 0806 20 99 :
(ecus/tonelada)
Preço aplicado à importação
Direitos de compensação a cobrar
inferior

895,36

886,41
868,50
841,64
814,78

mas igual ou superior a
886,41
868,50
841,64
814,78

8,95
26,86
51,00
51,00
51,00
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REGULAMENTO (CEE) N? 2317/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

que derroga o Regulamento (CEE) n? 1432/88, que estabelece normas de execu
ção da taxa de co-responsabilidade no sector dos cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 24 de Outubro de 1975, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1834/89 (2), e, nomeadamente, o n? 3 do seu

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

artigo 4?B,

Considerando que o Regulamento ^CEE) n? 850/89 da
Comissão (3), que derroga o Regulamento (CEE) n?
1432/88 (4), prevê que o reembolso da diferença entre a
taxa de co-responsabilidade suplementar previsional e a
taxa de co-responsabilidade suplementar definitiva, para a
campanha de 1988/ 1989, se deve efectuar, o mais tardar,
no final do mês de Julho de 1989 ;

Em derrogação ao n? 2 do artigo 3? do Regulamento
(CEE) n? 1432/88, os Estados-membros podem reem
bolsar a diferença entre a taxa de co-responsabilidade
suplementar previsional e a taxa de co-responsabilidade
suplementar definitiva fixada para a campanha de 1988/
/ 1989 até 31 de Agosto de 1989.

Considerando que determinadas dificuldades de ordem
administrativa impedem, em certos casos, o respeito do
referido prazo ; que, a fim de resolver estas dificuldades, é
necessário prorrogar de um mês o prazo desse reembolso
em relação à campanha de 1988/ 1989 ;

Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
0
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
180 de 27. 6. 1989, p. 1 .
89 de 1 . 4. 1989, p. 55.
131 de 27. 5. 1988, p. 37.
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REGULAMENTO (CEE) N? 2318/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

que «Itera o Regulamento (CEE) n? 1764/86 que prevê exigências qualitativas
mínimas para os produtos à base de tomate que podem beneficiar de ajuda à
produção
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 426/86 do
Conselho, de 24 de Fevereiro de 1986, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos produtos
transformados à base de frutas e produtos hortícolas ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1 1 25/89 (2), e, nomeadamente, o n? 4 do seu
artigo 6?,
Considerando que os tomates não pelados inteiros e não
inteiros (crush ou pizza sauce) do código NC 200210
foram inseridos na lista dos produtos que beneficiam do
regime de ajuda à produção, estabelecida no anexo I, parte
A, do Regulamento (CEE) n? 426/86, pelo Regulamento
(CEE) n? 1125/89 do Conselho ; que é, por conseguinte,
necessário definir, igualmente, exigências de qualidade
mínima para estes produtos, baseadas nos processos de
fabrico tradicionais e íntegros ; que as exigências qualita
tivas definidas no presente regulamento constituem
medidas de execução do regime de ajuda à produção,
complementares às disposições adoptadas pelo Regula
mento (CEE) n? 1599/84 da Comissão de 5 de Junho de
1984, que estabelece regras de execução do regime de
ajuda à produção para os produtos transformados à base
de frutas e produtos hortícolas (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2260/89 (4) ;
Considerando que há que alterar, consequentemente, o
Regulamento (CEE) n? 1764/86 da Comissão (*) ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité

— tomate pelado" :
— tomates pelados congelados, inteiros e não
inteiros
e

— conserva de tomates pelados inteiros e não
inteiros, tal como definidos no artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n° 1599/84,

— "tomate não pelado » :
conserva de tomates não pelados, inteiros e em
pedaços, tal como definidos no artigo 1 ? do regula
mento acima referido.

Artigo 4?

1 . Ao tomate pelado e não pelado só podem ser
adicionados os seguintes ingredientes :
— água,
— sumo de tomate,
— concentrado de tomate,

— sal (cloreto de sódio)
— especiarias naturais, ervas aromáticas e seus extrac
tos, e aromas naturais.

No fabrico do tomate pelado e não pelado só podem
ser utilizados como aditivos ácido cítrico (E 330) e
cloreto de cálcio (509).

de Gestão dos Produtos à base de Frutas e Produtos Hortí

2. A quantidade de sal adicionada não deve exceder
3 % do peso líquido e, quando for adicionado cloreto

colas,

de cálcio, a concentração total em ião cálcio não deve

exceder 0,045 % para os tomates inteiros e 0,080 %
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O Regulamento (CEE) n? 1764/86 é alterado do seguinte

para os tomates não inteiros. Para a determinação da
quantidade de sal adicionado, o teor natural de cloretos
deve considerar-se igual a 2 % do teor de matérias
secas .

modo :

3.

1 . O título I passa a ter a seguinte redacção :

adicionados devem satisfazer as exigências mínimas

« TÍTULO I

Exigências relativas ao tomate pelado e não

(')
O
(3)
(4)
O

O sumo de tomate e o concentrado de tomate

estabelecidas no título II.

pelado

Artigo 5 ?

Artigo 3 ?
Para efeitos do disposto no presente regulamento,
entende-se por :

1 . O tomate pelado e não pelado deve estar isento
de gosto e cheiro estranhos ao produto ; a sua cor deve

JO
JO
JO
JO
JO

2. O tomtate pelado deve estar praticamente isento
de pele. O tomate não pelado deve ter praticamente
toda a pele. O tomate pelado e não pelado inteiro deve

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

49 de 27. 2. 1986, p. 1 .
118 de 29. 4. 1989, p. 29.
152 de 8 . 6. 1984, p. 16.
216 de 27. 7. 1989, p. 46.
153 de 7. 6. 1986, p. 1 .

ser característica da variedade utilizada correctamente
transformada.

também estar praticamente isento de lesões.
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3 . A contagem de bolor no tomate em conserva (nos
tomates e no líquido de cobertura) não deve revelar
mais de 50 % de campos positivos e o valor do pH
não deve exceder 4,5.

Artigo 6?

1 . Os produtos são considerados conformes ao
disposto no n? 2 do artigo 5?, quando não forem exce
didas as seguintes tolerâncias para os defeitos :
— Defeitos : 35 cm2 de superfície total,
— presença de pele (tomate pelado) :
— tomate inteiro : 300 cm2 de superfície total,
— tomate não inteiro : 1 250 cm2 de superfície
total ;

— ausência de pele (tomate não pelado) :
— tomate inteiro : 300 cm2 de superfície total,
— tomate não inteiro : 1 250 cm2 de superfície
total.

As tolerâncias fixadas referem-se a 10 Kg de peso
líquido.

2. Para efeitos do disposto no n? 1 , entende-se por :
a) "Defeitos" : zonas em que se tenha verificado lesões
superficiais na polpa, pelo que, em consequência,
contrastam fortemente com a cor ou a textura do

tecido normal do tomate e que, em princípio, deve
riam ter sido removidas durante a transformação ;

29. 7. 89

b) "Pele": tanto a pele aderente ou não a polpa de
tomate como a pele que se encontra solta no reci
piente.
Artigo 7?

1 . No que respeita à conserva de tomate pelado e
não pelado, os tomates e o líquido de cobertura de um
recipiente devem ocupar pelo menos 90 % da capaci
dade em água do recipiente.
2. O peso escorrido da conserva de tomate pelado e
não pelado inteiro deve ser, em média, de pelo menos
56% da capacidade em água do recipiente, expressa
em gramas .

3. Quando os tomates pelados e não pelados conser
vados forem acondicionados em recipientes de vidro, a
capacidade em água destes últimos deve ser reduzida
de 20 ml antes do cálculo das percentagens referidas
nos n?s 1 e 2. >

2. No título IV, no n? 1 do artigo 13?, os termos :
"tomates pelados" são substituídos pelos termos « to
mates pelados e tomates não pelados ».
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.
Produz efeitos a partir de 1 de Julho de 1989.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

N ? L 220/51
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REGULAMENTO (CEE) N? 2319/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

que prevê exigências de qualidade mínima para as peras Williams e Rocha em
calda e em sumo natural de fruta que beneficiam do regime de ajuda à produção
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 426/86 do
Conselho, de 24 de Fevereiro de 1986, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos produtos
transformados à base de frutos e produtos hortícolas ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1125/89 (2), e nomeadamente, o n? 4 do seu
artigo 6?,

Considerando que o n? 1 do artigo 2? dò Regulamento
(CEE) n? 426/86 estabeleceu um regime de ajuda à produ
ção para certos produtos enumerados na parte A do seu
anexo I ; que o n? 1 , alínea b), do artigo 6? determina que
a ajuda só é paga em relação aos produtos que corres
pondem às normas de qualidade mínima a estabelecer ;
Considerando que tais exigências mínimas têm por objec
tivo evitar o fabrico de produtos para os quais não existe
procura ou que possam provocar distorções no mercado ;
que as exigências devem basear-se em processos de
fabrico tradicionais e leais ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1289/85 da
Comissão (3) estabeleceu a exigências de qualidade
mínima para as peras Williams ; que convém adaptar as
disposições assim adoptadas a fim de tomar em considera
ção a extensão do regime de ajuda às peras da variedade

Artigo 1 ?

O presente regulamento fixa as exigências de qualidade
mínima às quais devem corresponder as peras Williams e
Rocha em calda, bem como as peras das referidas varie
dades conservadas em sumo natural de fruta, a seguir
denominado « peras em calda e/ou em sumo natural de
fruta », tal como definidas no artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n? 1599/84, a fim de beneficiarem da ajuda à
produção prevista no artigo 2? do Regulamento (CEE) n?
426/86.

Artigo 2?
Para a fabricação das peras em calda e/ou em sumo

natural de fruta apenas são utilizadas as peras da espécie
Pyrus Communis L, variedades Williams e Rocha. A
matéria-prima deve ser fresca, sã, limpa e adequada à
transformação.

Antes da sua utilização, no fabrico de peras em calda e/ou
em sumo natural de fruta, a matéria-prima pode ter sido
refrigerada.
Artigo 3 ?

Rocha, bem como às peras Williams e Rocha conservadas
em sumo natural de fruta nos termos do referido Regula
mento (CEE) n? 1125/89 do Conselho ; que, com uma
preocupação de clareza de apresentação, é conveniente
retomar num novo texto as exigências de qualidade
mínima assim adaptadas ;

1 . As peras em calda e/ou em sumo natural de fruta
devem ser fabricadas segundo um dos processos definidos

Considerando que as exigências qualitativas previstas pelo
presente regulamento constituem normas de execução
complementares das disposições do Regulamento (CEE)
n? 1599/84, de 5 de Junho de 1984, que estabelece moda
lidades de aplicação do regime de ajuda à produção para
os produtos transformados à base de frutas e produtos
hortícolas (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 2260/89 (*) ;

a) « Frutas inteiros », frutos inteiros, com endocarpo, com
ou sem pedúnculos ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão dos Produtos Transformados à base de Frutas e

Produtos Hortícolas,
(')
(2)
(3)
(4)
O
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n?
n?
n?
n?
n?
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49 de 27. 2. 1986, p. 1 .
118 de 29. 4. 1989, p. 29.
133 de 22. 5. 1985, p. 5.
152 de 8. 6. 1984, p. 16.
216 de 27. 7. 1989, p. 46.

no n? 2.

2. Para efeitos do presente regulamento, as peras apre
sentam-se dos seguintes modos :

b) « Metades », frutos (sem endocarpo) cortados em duas
partes aproximadamente iguais ;
c) « Quartos », frutos (sem endocarpo) cortados em quatro
partes aproximadamente iguais ;
d) « Pedaços », frutos (sem endocarpo) cortados em mais
de quatro partes cuneiformes ;
e) «Dados », frutos (sem endocarpo) cortados em porções
cúbicas de dimensões regulares.

3.

Cada recipente só pode conter peras em calda e/ou

peras em sumo natural de fruta com a mesma forma de
apresentação ; os frutos ou as partes de fruto devem apre
sentar dimensões praticamente uniformes. Nenhum outro

tipo de fruto pode ser encontrado no recipiente.

4.

A coloração das peras em conserva deve ser caracte

rística da variedade Williams ou Rocha. Não se considera

defeito uma ligeira descoloração rosada. As peras em calda
que contenham ingredientes especiais devem ser conside
radas como possuindo a coloração característica, desde
que os ingredientes utilizados não provoquem descolora

Os frutos inteiros, as metades e os quartos devem apresen
tar-se praticamente isentos de unidades danificadas meca
nicamente.

Artigo 4?

ção anormal.

5. As peras em calda ou em sumo natural de fruta
devem apresentar-se isentas de substâncias estranhas de
origem não vegetal, bem como de sabor e cheiro estra
nhos. O fruto é carnudo, de consistência variável, mas não

pode ser nem demasiado mole nem demasiado duro.
6.
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As peras em conserva devem apresentar-se pratica

mente isentas :

a) De substancias estranhas, de origem vegetal ;

1 . Os frutos ou as partes de fruto são considerados de
dimensão praticamente uniforme se, na embalagem, o
peso da unidade maior não ultrapassar o dobro do peso da
unidade menor.

Se houver menos de 20 unidades num recipente, pode
negligenciar-se uma unidade. Para a determinação das
unidades maiores e mais pequenas, não são tidas em
consideração as unidades partidas.
2. As peras em calda e/ou em sumo natural de fruta
consideram-se como satisfazendo o disposto no n? 6 do
artigo 3?, desde que não sejam excedidas as tolerâncias
seguintes :

b) De peles ;
c) De unidades deterioradas.

Formas dé apresentação
Frutos inteiros,

Outras formas

metades e quartos
Unidades deterioradas

15 % em número

1,5 Kg

Unidades danificadas mecanicamente

10 % em número

não aplicável

Pele

100 cm2 de agregado

100 cm2 de agregado

— endocarpos

10 unidades

10 unidades

— sementes de peras destacadas

80

80

60 fragmentos

60 fragmentos

Substâncias estranhas, de origem vegetal :

— outras substâncias incluindo frag
mentos de endocarpo destacadas

As tolerancias admitidas, para alem das que foram fixadas
por referência a uma percentagem em número, são válidas
para 10 quilogramas de peso líquido escorrido.

d) « Substancias estranhas, de origem vegetal », substâncias
vegetais sem relação com o fruto e que não faziam
parte do fruto fresco, que deviam ter sido eliminadas
no decurso da transformação e, nomeadamente, os

Os endocarpos não devem ser considerados como um
defeito nos « frutos inteiros » com endocarpo.

3.

Para efeitos do n? 2, entende-se por :

a) « Unidades deterioradas » os frutos com descoloração
superficial ou com manchas que contrastem nitida
mente com a coloração do conjunto e que possam
penetrar na polpa, nomeadamente pisaduras, pintas e

endocarpos, sementes, pedúnculos, folhas e respectivas
partes. Deve, todavia, excluir-se a epiderme ;
e) « Endocarpo », o local onde se alojam as sementes ou
partes destas, aderente ou não, contendo ou não
sementes ; as porções de endocarpo são consideradas
equivalentes a uma unidade se, ao serem agrupadas,
representarem aproximadamente a metade de um
endocarpo ;

manchas escuras ;

b) « Unidades danificadas mecanicamente », as unidades

que foram divididas em várias partes ; se, ao serem

f) « Sementes de pêra destacadas », as sementes não
contidas no endocarpo mas que flutuam no recipiente.

agrupadas, as porções forem equivalentes ao tamanho
de uma unidade inteira, são consideradas como uma só

unidade ; ou se a preparação for excessiva e
compreender cortes importantes na superfície das
unidades que prejudiquem gravemente o aspecto ;

c) « Pele » é considerada a epiderme que adere à polpa da
pêra e a que pode ser encontrada solta no recipiente ;

Artigo 5?
1 . As peras e a calda e/ou o sumo natural de fruta
devem ocupar pelo menos 90 % do volume de água do
recipiente que as contenha.

2. O peso líquido escorrido do fruto deve ser, em
média, pelo menos igual à percentagem seguinte do
volume de água do recipiente, expresso em gramas.

ser realizada em codigo, e aprovada pelas autoridades
competentes do Estado-membro no qual se efectuou o
fabrico ; essas autoridades podem adoptar disposições
complementares em matéria de marcação.

Recipientes contendo um volume
nominal de água de

Artigo 6?

Formas de apresentação
igual ou superior

inferior
a 425 ml

50

46
46

a 425 ml

Frutos inteiros
Metades

Quartos
Pedaços
Dados

N? L 220/53
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54
56
56
56

46
46
50

3. Sempre que as peras em calda e/ou em sumo natural
de fruta sejam acondicionadas em recipientes de vidro, o
volume de água é reduzido de 20 mililitros, antes de as
percentagens referidas nos n?s 1 e 2 serem calculadas.
4. Todos os recipientes devem obedecer a uma marca
ção que permita identificar a data e o ano de fabrico, bem
como a indicação do fabricante. Esta marcação, que pode

Diariamente, durante o período de transformação e com
intervalos regulares, o transformador deve verificar se as
peras em calda e/ou em sumo natural de fruta corres
pondem às condições requeridas para beneficiarem da
ajuda. Os resultados dà verificação devem ser registados.
Artigo 7?

É revogado o Regulamento (CEE) n? 12 89/85.
Artigo 8?

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 1989.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CEE) N? 2320/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

que prevê exigências de qualidade mínima para os pêssegos em calda, bem como

para os pêssegos em sumo natural de fruta, para aplicação do regime de ajuda à
produção
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 426/86 do
Conselho, de 24 de Fevereiro de 1986, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos produtos
transformados à base de frutas e produtos hortícolas ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1 125/89 (2), e, nomeadamente, o n? 4 do seu

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O presente regulamento estabelece as exigências de quali
dade mínima a que devem corresponder os pêssegos em
calda, bem como os pêssegos conservados em sumo
natural de fruta, tal como definidos no artigo^ 1 ? do Regu
lamento (CEE) n ? 1599/84 para beneficiarem da ajuda à
produção prevista no artigo 2° do Regulamento (CEE) n?
426/86.

artigo 6?,

Artigo 2?

Considerando que o n? 1 do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 426/86 estabeleceu um regime de ajuda à produ
ção para certos produtos ; que o n? 1 , alínea b), do artigo
6? dispõe que a ajuda só é paga em relação aos produtos
que correspondam às normas de qualidade mínima a esta
belecer ;

Considerando que tais exigências mínimas têm em vista
evitar o fabrico de produtos para os quais não há procura
ou que provocariam distorções no mercado ; que as
exigências devem basear-se em processos de fabrico tradi
cionais e leais ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1290/85 da
Comissão (3) estabeleceu as exigências de qualidade
mínima para os pêssegos em calda ; que convém adaptar
as disposições assim adoptadas a fim de tomar em consi- ,
deração a extensão do regime de ajuda aos pêssegos
conservados em sumo natural de fruta nos termos do refe

rido Regulamento (CEE) n? 1125/89 do Conselho ; que,
com uma preocupação de clareza, é conveniente retomar
no novo texto as exigências de qualidade mínima assim
adoptadas ;
Considerando que as exigências qualitativas previstas pelo
presente regulamento constituem normas de execução
complementares das disposições do Regulamento (CEE)
n? 1599/84, de 5 de Junho de 1984, que estabelece moda
lidades de aplicação do regime de ajuda à produção para
os produtos transformados à base de frutas e produtos
hortícolas (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 2260/89 (*) ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão das Produtos Transformados à base de Frutas e

Produtos Hortícolas,
(')
0
O
(")
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

49 de 27. 2. 1986, p. 1 .
118 de 29. 4. 1989, p. 29 .
133 de 22. 5. 1985, p. 8 .
152 de 8 . 6. 1984, p. 16.
216 de 27. 7. 1989, p. 46.

No fabrico dos pêssegos em calda e/ou conservados em
sumo natural de fruta só podem utilizar-sé os pêssegos
Prunus pérsica L, com exclusão das nectarinas. A maté
ria-prima deve ser fresca, sã, limpa e adequada à transfor
mação.

Antes da sua utilização no fabrico de pêssegos em
conserva, a matéria-prima pode ter sido refrigerada.
Artigo 3?

1 . Os pêssegos em calda e/ou conservados em sumo
natural de fruta devem ser apresentados segundo um dos
modo definidos no n? 2.

2.

Na acepção do presente regulamento, os modos de

apresentação são os seguintes :
a) « Pêssegos inteiros » : frutos inteiros, não descaroçados ;
b) « Metades » : frutos descaroçados, cortados no sentido

vertical em dois bocados aproximadamente iguais ;
c) « Quartos » : frutos descaroçados, cortados em quatro
bocados aproximadamente iguais ;
d) « Gomos » : frutos descaroçados, cortados em mais de
quatro bocados cuneiformes ;
c) « Pedaços » : frutos descaroçados, cortados em bocados
cúbicos.

3. Cada recipente de pêssegos em calda e/ou de
pêssegos conservados em sumo natural de fruta conterá,
apenas, frutos apresentados do mesmo modo. Os frutos ou
partes de frutos devem ter uma grossura praticamente
uniforme. Não pode haver qualquer outro fruto no reci
piente.

4. A cor dos pêssegos em conserva deve ser caracterís
tica do tipo utilizado. Os bocados manifestamente
próximos do caroço ou que dele faziam parte e que
perderam a cor depois de conservados são considerados
como apresentando uma cor característica normal.
Os recipentes de pêssegos em calda e/ou de pêssegos em
sumo natural de fruta não devem conter unidades com

partes verdes.
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5. Os pêssegos em conserva devem ser isentos de maté
rias estranhas de origem não vegetal, bem como de
sabores e de odores estranhos. O fruto deve ser carnudo e

pode ser de uma consistência variável mas não pode ser

Se houver menos de 20 unidades num recipiente, pode
negligenciar-se uma unidade. Aquando da determinação
das unidades maiores e mais pequenas as unidades
partidas não devem ser tomadas em consideração.

nem demasiado mole, nem demasiado duro.

6.

Os pêssegos em conserva devem ser praticamente

isentos :

a) De matérias estranhas, de origem vegetal ;
b) De peles ;
c) De unidades alteradas.
Os frutos inteiros, as metades e os quartos devem ser
praticamente isentos de unidades danificadas mecanica
mente .

2. Para efeitos do n? 4 do artigo 3?, as cores conside
radas como normais para o tipo são as seguinte :
— amarelo, incluindo os tipos de tonalidade em que a
cor predominante vai do amarelo pálido ao vermelho
alaranjado vivo,
— branco, incluindo os tipos de tonalidade em que a cor
predominante vai do branco ao branco amarelado.

Artigo 4?

1 . Os frutos ou partes de frutos são considerados como
tendo um tamanho praticamente uniforme quando, num
recipiénte, o peso da maior unidade não ultrapasse duas
vezes o da mais pequena unidade.

3. Os pêssegos em calda e/ou os pessegos em sumo
natural de fruta são considerados como preenchendo as
condições fixadas no n? 6 do artigo 3? quando não são
ultrapassadas as tolerâncias seguintes :
Forma

Pessegos inteiros,
metades e quartos

Outros

Caroço ou fragmento de caroço

2 caroços

2 caroços

Unidades alteradas

10 % em número

1 500 g
não aplicável

5 % em número

Unidades danificadas mecanicamente
Peles

Matérias

estranhas,

não

nocivas,

origem vegetal

150 cm2 de agregação

150 cm2 de agregação

20 fragmentos

20 fragmentos

de

As tolerancias admitidas que não sejam as fixadas por
referência à percentagem do número são válidas por 10
quilogramas de peso líquido escorrido.
Os caroços não são considerados como defeito nos

pêssegos inteiros em calda e/ou em sumo natural de fruta.

lerem a grossura de uma unidade inteira ou as
unidades cujo corte foi excessivo e que apresentam
entalhes à superfície, o que prejudica gravemente o
aspecto. As metades que não foram cortadas no sentido
vertical são igualmente consideradas como danificadas
mecanicamente ;

4. Para efeitos do n? 3, entende-se por :
a) « Caroço ou fragmento de caroços », os caroços inteiros
ou bocados de caroços duros e ponteagudos.

d) « Peles » a pele que adere à polpa do pêssego e a que se
encontra despegada no recipiente ;

Os fragmentos de caroços cuja maior dimensão é infe

e) « Matérias estranhas não nocivas, de origem vegetal », as
matérias vegetais que não têm a ver com o próprio
fruto ou que faziam parte do fruto fresco mas que

rior a 5 milímetros, sem bicos ou bordas cortantes, não
são tomados em consideração. Os bocados de caroços

são considerados como equivalentes a um caroço
quando :
— um bocado for maior do que uma metade de

deviam ter sido retiradas no decurso da transformação,

nomeadamente os pés e as folhas e partes destas, com
exclusão das cascas e dos caroços ou fragmentos de
caroços .

caroço,

— foram encontrados três bocados no total ;

b) « Unidades alteradas », os frutos descorados à superfície
ou com manchas que contrastam nitidamente com a
cor do conjunto e que podem penetrar na polpa,
nomeadamente as pisaduras, as manchas e as manchas
escuras ;

c) « Unidades danificadas mecanicamente », as unidades
divididas em várias partes e que são consideradas como
uma única unidade se todas essas partes juntas equiva

Artigo 5?

1 . Os pêssegos e a calda e/ou o sumo natural de fruta
no recipiente devem ocupar pelo menos 90 % da respec
tiva capacidade em água.
O peso líquido escorrido do fruto é em média pelo menos
igual à percentagem seguinte de capacidade de água,
expressa em gramas, do recipiente :
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Recipientes tendo um capacidade
de água nominal de
Modo de apresentação

Pêssegos inteiros
Metades

Quartos
Gomos

Pedaços
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manufactura ; as referidas autoridades podem adoptar
disposições complementares em matéria de marcação.

425 ml
ou mais

menos de
425 ml

Artigo 6?

52
55
58
58
58

50
50
50
50
55

Todos os dias e com intervalos regulares durante o
período de transformação, o transformador verificará se os
pêssegos em calda e/ou em sumo natural de fruta corres
pondem às condições requeridas para beneficiarem da
ajuda. Os resultados da verificação são registados.

3. Quando os pessegos em calda e/ou os pessegos em
sumo natural de fruta são acondicionados em recipientes
de vidro, a capacidade de água é reduzida de 20 mililitros
antes do cálculo das percentagens referidas nos n°s 1 e 2.
4. Todos os recipientes devem ter uma marca que
permita identificar a data e o ano de manufactura, bem
como o transformador. Esssa marcação, que pode ser reali
zada segundo um código, é aprovada pelas autoridades
competentes do Estado-membro no qual teve lugar a

Artigo 7?

É revogado o Regulamento (CEE) n? 1290/85.
Artigo 8?
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 1989.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CEE) N? 2321/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

que altera o Regulamento (CEE) n? 1599/84 que estabelece regras de execução do

regime de ajuda à produção para os produtos transformados à base de frutas e
produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 426/86 do
Conselho, de 24 de Fevereiro de 1986, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos produtos
transformados à base de frutas e produtos hortícolas ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 11 25/89 (2), e, nomeadamente, o n? 4 do seu
artigo 3? e o n? 4 do seu artigo 6?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1125/89 do
Conselho alterou a lista dos produtos que beneficiam do
regime de ajuda do Regulamento (CEE) n? 426/86 alar
gando a aplicação do regime a, nomeadamente, outros
produtos à base de tomate ; que se Verificou que determi
nados Estados-membros produtores utilizam um processo
diferente para a produção dos novos produtos ; que, por
conseguinte, é conveniente adaptar as definições previstas
no Regulamento (CEE) n? 1 599/84 (3) da Comissão, com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 2260/89 (4) ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité

de Gestão dos Produtos Transformados a base de Frutas e

Produtos Hortícolas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
No artigo 1° do Regulamento (CEE) n? 1599/84, à alínea
n) « concentrado de tomate * do n? 2 é aditado o seguinte
parágrafo :
« Todavia, determinadas preparações de concentrado com
um teor de matéria seca igual ou inferior a 18 % podem
apresentar peles e sementes na proporção máxima de 4 %
em peso do produto. »

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

É aplicável em relação a todos os produtos, desde o início
da campanha de comercialização de 1989/ 1990.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(') JO n ? L 49 de 27: 2. 1986, p. 1 .

I1) JO n? L 118 de 29. 4. 1989, p. 29.
(3) JO n? L 152 de 8 . 6. 1984, p. 16.
O JO n ? L 216 de 27. 7. 1989, p. 46.
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REGULAMENTO (CEE) N? 2322/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

que altera o Regulamento (CEE) n? 1709/84 relativo aos preços mínimos a pagar
aos produtores, bem como aos montantes de ajuda à produção para certos
produtos transformados à base de frutas e produtos hortícolas que podem bene
ficiar da ajuda
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 426/86 do
Conselho, de 24 de Fevereiro de 1986, què establece a
organização comum de mercado no sector dos produtos
transformados à base de frutas e produtos hortícolas ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1 125/89 (2), e, nomeadamente, o n! 4 do seu
artigo 6?,

de Gestão dos Produtos Transformados a base de Frutas e

Produtos Hortícolas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Ao n? 1 do artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 1709/84 é
aditado o seguinte parágrafo :

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1709/84 0
da Comissão, com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 2294/89 (4), estabelece, no seu
anexo V, os coeficientes a aplicar ao montante de ajuda
em relação aos concentrados de tomate que apresentem
um teor de extracto seco diferente do previsto para a fixa
ção da ajuda ; que, tendo em conta as novas definições
para os produtos novos referidas no Regulamento (CEE)
n? 1 599/84 da Comissão (*), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2321 /89 (6), é
conveniente prever uma taxa de redacção de ajuda em
relação aos novos produtos ;

« Todavia, após aplicação de um dos coeficientes fixados
no anexo V, o montante de ajuda deve ser deduzido de
4 % se se tratar de determinadas preparações de concen
trado com um fraca percentagem de peles e sementes. »

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

ção de 1989/ 1990 em relação aos produtos transformados

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

É aplicável desde o início de campanha de comercializa
à base de tomate.

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

Feito em Bruxelas, em 28 dé Julho de 1989 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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O
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REGULAMENTO (CEE) N? 2323/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

que altera o Regulamento (CEE) n? 1957/89 que fixa, para a campanha de comer
cialização de 1989/1990, o preço mínimo a pagar aos produtores para os tomates

e o montante da ajuda à produção para os produtos transformados à base de
tomate

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 contei o Regulamento (CEE) n? 426/86 do
Conselho, de 24 de Fevereiro de 1986, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos produtos
transformados à base de frutas e produtos hortícolas ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1 125/89 (2), e, nomeadamente, o n? 4 do seu
artigo 4? e o n? 5 do seu artigo 5?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1599/84 da
Comissão, de 5 de Junho de 1984, que estabelece regras
de execução do regime de ajuda à produção para os
produtos transformados à base de frutas e produtos hortí
colas ^), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 2321 /89 (4), previu novos produtos
transformados à base de tomate ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 1957/89 da
Comissão Q, fixou, para a campanha de comercialização
de 1989/ 1990, o preço mínimo a pagar aos produtores
para os tomates e o montante da ajuda à produção ; que,

num espirito de boa gestão administrativa, e conveniente
unificar determinadas classificações existentes ; que, por
conseguinte, se afigura necessário alterar o anexo II ao
regulamento atrás referido ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão dos Produtos Transformados à base de Frutas e

Produtos Hortícolas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O anexo II do Regulamento (CEE) n? 1957/89, intitulado
« ajuda à produção », é substituído pelo anexo do presente
regulamento.
Artigo 2?

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

É aplicável com efeitos a partir de 1 de Julho de 1989.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Memhro da Comissão

(')
(*)
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
Ver
JO

n? L 49 de 27. 2. 1986, p. 1 .
n? L 118 de 29. 4. 1989, p. 29.
n? L 152 de 8. 6. 1984, p. 16.
página 57 do presente Jornal Oficial.
n? L 187 de 1 . 7. 1989, p. 109.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? L 220/60

29 . 7. 89

ANEXO
« ANEXO II

Ajuda à produção

ECU/ 100 kg de peso líquido para produtos obtidos a partir
de matérias-primas cultivadas em
Produto
outros

Espanha (')

Portugal (')

Estados

-membros (2)
1 . Concentrados de tomate com um conteúdo de

peso seco igual ou superior a 28 % mas inferior
a 30 %

20,710

22,011

31,772

2. Tomates inteiros pelados em conserva :

a) Da variedade San Marzano

6,633

b) Da variedade Roma e similares

5,092

4,244

8,071

3,564

2,971

5,650

11,444

3. Tomates não pelados em conserva inteiros da
variedade Roma e similares

4. Tomates inteiros pelados congelados :
a) Da variedade San Marzano

6,633

b) Da variedade Roma e similares

5,092

4,244

8,071

5. Tomates não inteiros pelados em conserva ou
em pedaços

3,463

2,886

5,488

6. Tomates não pelados não inteiros em conserva

3,463

2,886

5,488

7. Tomates pelados não inteiros congelados

3,463

2,886

5,488

68,914

73,244

105,724

5,356

5,692

8,217

6,427

6,831

9,860

7,856

8,349

12,051

4,285

4,554

6,574

3,392

3,605

5,204

8 . Flocos de tomate

11,444

9. Sumo de tomate com um conteúdo de peso seco
igual ou superior a 7 %, mas inferior a 12 % :

a) Com um conteúdo de peso
superior a 7 % mas inferior
b) Com um conteúdo de peso
superior a 8 % mas inferior
c) Com um conteúdo de peso
superior a 10 %

seco igual ou
a 8%
seco igual ou
a 10 %
seco igual ou

10. Sumo de tomate com um conteúdo de peso seco
inferior a 7 % :

a) Com um conteúdo de peso seco igual a 5 %
ou mais

b) Com um conteúdo de peso seco igual ou
superior a 4,5 % mas inferior a 5 %

(') Os montantes constantes desta coluna só são aplicáveis quando os produtos são transformados em Espanha ou Portugal.
Nos casos em que tais produtos são transformados fora de Espanha ou Portugal, não é aplicável nenhuma ajuda à
produção.

(*) Os montantes constantes desta coluna só são aplicáveis quando os produtos são transformados num Estado-membro que
não Espanha ou Portugal. Nos casos em que tais produtos são transformados em Espanha ou Portugal, não é aplicável
nenhuma ajuda à produção. »
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REGULAMENTO (CEE) N? 2324/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

que fixa as restituições aplicáveis no mês de Agosto de 1989 aos produtos dos
sectores dos cereais e do arroz entregues no âmbito de acções comunitárias e
nacionais de ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos cereais (l),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1834/89 (2), e, nomeadamente, o n? 2, quarto
parágrafo, do seu artigo 16?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, que estabelece a orga
nização comum do mercado do arroz (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1806/89 (4), e, nomeadamente, o n? 2 do seu artigo

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2746/75 do
Conselho (*), e o Regulamento (CEE) n? 2744/75 do
Conselho Ç), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1906/87 (8), definem nos seus
artigos 3? e 6? respectivamente, os critérios específicos a
ter em conta no cálculo da restituição dos cereais e dos

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

11 ?,

destinos ;

Considerando que o artigo 2? do Regulamento (CEE)

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

n? 2681 /74 do Conselho, de 21 de Outubro de 1974, rela

tivo ao financiamento comunitário das despesas resul
tantes do fornecimento de produtos agrícolas a título de
ajuda alimentar (*), prevê que o Fundo Europeu de Orien
tação e de Garantia Agrícola, secção < Garantia », seja
responsável pela parte das despesas correspondente às
restituições à exportação fixadas nesta matéria em confor
midade com as regras comunitárias ;

Considerando que, para facilitar a elaboração e a gestão do
orçamento das acções comunitárias de ajuda alimentar e a

de Gestão dos Cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Para as acções de ajuda alimentar comunitárias e nacio
nais, as restituições aplicáveis para o mês de Agosto de
1989 aos produtos dos sectores dos cereais e do arroz, são
fixadas em conformidade com o anexo.

fim de dar a conhecer aos Estados-membros o nível de

participação comunitária no financiamento das acções
nacionais de ajuda alimentar, é necessário determinar o
nível das restituições concedidas às referidas acções ;

Considerando que as regras gerais e as modalidades de
aplicação previstas pelo artigo 16? do Regulamento (CEE)
n? 2727/75 e pelo artigo 17? do Regulamento (CEE)
n? 1418/76 relativas às restituições à exportação são apli
cáveis mutatis mutandis às operações acima citadas ;

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

Artigo 3 ?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Agosto
de 1989.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Julho de 1989, que fixa as restituições aplicaveis no mês de
Agosto de 1989 aos produtos dos sectores dos cereais e do arroz entregues no âmbito de acções
comunitárias e nacionais de ajuda alimentar
(Em ECU/t)
Montante

Código do produto

das restituições

1001 10 90 000

103,00

1001 90 99 000

38,50

1002 00 00 000

20,00

1003 00 90 000

45,00

1004 00 90 000
1005 90 00 000

45,00

1006 20 92 000

153,16

1006 20 94 000

153,16

100630 42 000
1006 30 44 000
1006 30 92 000

191,45

1006 30 94 100

191,45

1006 30 94 900

191,45

1006 30 96 100

191,45

1006 30 96 900

191,45

1006 40 00 000
1007 00 90 000

45,00

1101 00 00 110

48,00

1101 00 00 120

48,00

1101 00 00 130

48,00

1102 20 10 100

100,74

1102 30 00 000
1102 90 10 100

86,30

1103 11 10 500

135,00

1103 11 90 100

54,00

1103 13 19 100

129,53

1103 14 00 000

1104 12 90 100

101,88

1104 21 50 100

115,06

NB : Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em
pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE)
n? 3846/87 da Comissão alterado (JO n? L 366 de 24. 12.
1987, p. 1 ).
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REGULAMENTO (CEE) N? 2325/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

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

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

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

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
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 Regulamento
(CEE) n? 1069/89 0, 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? 1920/89 (3), com a
última redacção lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n?
2286/89 (4) ;
Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CEE) n? 1920/89 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 e ao açúcar
branco, fixados no anexo.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 29 de Julho
de 1989.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

o
(2)
O
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177
114
187
218

de
de
de
de

1 . 7." 1881 , p. 4.
27. 4. 1989, p. 1 .
1 . 7. 1989, p. 13.
28. 7. 1989, p. 20.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Julho de 1989, que fixa os direitos niveladores
à importação em relação ao açúcar branco e ao açúcar em bruto
(Em ECU/100 kg)

Código NC

Montante do direito nivelador

1701 11 10

26,55 0

1701 11 90

26,55 (l)

17011210

26,55 0

1701 12 90

26,55 (■)

1701 91 00

23,52

1701 99 10

23,52

1701 99 90

23,52 (2)

(') O presente regulamento é aplicável ao açúcar em bruto de um rendimento de 92 % . Se o rendimento do açúcar
em bruto exportado se afastar de 92 %, o montante do direito nivelador aplicável será calculado em conformi
dade com as disposições do artigo 2? dó Regulamento (CEE) n? 837/68 da Comissão (JO n? L 151 de 30. 6. 1968,
p. 42).

(2) Nos termos do n? 2 do artigo 16? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 , o presente montante é igualmente apli
cável ao açúcar obtido a partir do açúcar branco e do açúcar em bruto, adicionado de substâncias que não aroma
tizantes ou corantes.
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REGULAMENTO (CEE) N? 2326/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

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? 1069/89 (2), e, nomeadamente, o n? 4, segundo
parágrafo, do seu artigo 19?,

a Comissão tem conhecimento conduz a alteração das

restituições à exportação, actualmente em vigor, em
conformidade com o anexo do 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) 1785/81 , tal qual e não desnaturados, fixadas no
anexo do Regulamento (CEE) n? 2178/89 alterado, são

Considerando que as restituições aplicáveis à exportação
para o açúcar branco e para o açúcar em bruto foram
fixadas pelo Regulamento (CEE) n? 2178/89 da Comis
são (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 2287/89 (4) ;

modificadas de acordo com os montantes referidos no

Considerando que a aplicação das modalidades estabele
cidas no Regulamento (CEE) n? 2178/89 aos dados de que

O presente regulamento entra em vigor em 29 de Julho

anexo .

Artigo 2?

de 1989.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
(2)
P)
4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177
114
208
218

de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
27. 4. 1989, p. 1 .
20. 7. 1989, p, 21 .
28. 7. 1989, p. 22.

)
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Julho de 1989, que altera as restituições na exporta
ção do açúcar branco e do açúcar em bruto puro
(Em ECU)
Montante da restituição

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

Código do produto
por 100 kg

em causa

1701 11 90 100
1701 11 90 910

16,23 (')

20,97 Ò) l
b

1701 12 90 950

0
16,23 (')
20,97 (')
(2)

1701 91 00 000

\\

1701 11 90 950
1701 12 90 100
1701 12 90 910

1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10 950
1701 99 90 100

l
0,1765

17,65
22,80
21,30
0,1765

(') 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 da Comissão (JO n? L
255 de 26. 9. 1985, p. 12), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regula
mento (CEE) n? 3251 /85 (JO n? L 309 de 21 . 11 . 1985, p. 14).
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REGULAMENTO (CEE) N? 2327/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989
que estabelece as regras de execução do regime de importação previsto pelo
Regulamento (CEE) n? 4076/88 do Conselho para a carne de bovino congelada
do código NC 0202 e para os produtos do código NC 0206 29 91
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 4076/88 do
Conselho, de 19 de Dezembro de 1988, relativo à aber

tura, repartição e modo de gestão de um contingente
pautal comunitário para a carne de bovino, congelada do
código NC 0202 e para os produtos do código NC
0206 29 91 ('), e, nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 2?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector da carne de bovi
no (2), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu

lamento (CEE) n? 571 /89 (3), e, nomeadamente, o n? 2 do
seu artigo 15?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 4076/88
determinou o modo de gestão do contingente pautal
comunitário para a carne de bovino congelada do código
NC 0202 e para os produtos do código NC 0206 29 91 ,
dividindo o referido contingente em duas parcelas : a
primeira, correspondente a 47 700 toneladas repartida
entre os Estados-membros, e a segunda, correspondente a
5 300 toneladas, submetida à gestão comunitária ;
Considerando que, para assegurar uma transição harmo
niosa entre o regime baseado exclusivamente na gestão
nacional e o regime de gestão comunitária e tomando em
consideração os elementos específicos do comércio dos
produtos em causa, é conveniente prever a atribuição,
proporcionalmente às quantidades dos anos anteriores, de
uma grande parte da referida parcela aos importadores
tradicionais que possam provar terem, em 1987 e 1988,

importado produtos no âmbito desse contingente ; que
convém, todavia, permitir, no âmbito de um processo
baseado na apresentação de pedidos pelos interessados e
na respectiva aceitação, na medida determinada pela
Comissão, o acesso ao contingente a outros importadores
que possam demonstrar a seriedade da sua actividade e
desde que se trate de quantidades de alguma importância ;
que o controlo deste último critério exige que os pedidos
de um mesmo operador sejam apresentados no mesmo
Estado-membro ;

Considerando que, para evitar a especulação, é conve
niente excluir do acesso ao contingente operadores que,
em 1 de janeiro de 1989, já não exerciam qualquer activi
dade no sector da carne de bovino ;
(') JO n? L 359 de 28. 12. 1988, p. 5.
(2) JO n? L 148 de 28. 6. 1968, p. 24.
(3) JO n? L 61 de 4. 3. 1989, p. 43.

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3719/88 da
Comissão (4), alterado pelo Regulamento (CEE)
n° 1903/89 0, fixou as regras comuns de execução do
regime dos certificados de importação, de exportação e de
prefixação para os produtos agrícolas ; que o Regulamento
(CEE) n? 2377/80 da Comissão (*), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3182/88 f),
estabeleceu as modalidades especiais de aplicação do
regime de certificados de importação no sector da carne
de bovino ;

Considerando que convém prever a comunicação, pelos
Estados-membros, das informações relativas ao regime de
importação em causa ;
Considerando que o Comité de Gestão da Carne de
Bovino não emitiu parecer no prazo fixado pelo seu presi
dente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O presente regulamento estabelece as regras de gestão da
quantidade de 5 300 toneladas de carne de bovino conge
lada referida no n? 1 do artigo 2? do Regulamento (CEE)
n? 4076/88 .

Artigo 2?

1 . A quantidade prevista no artigo 1 ? é repartida em
duas parcelas do seguinte modo :
a) A primeira, correspondente a 80 %, ou seja de 4 240
toneladas, é reservada aos importadores que possam
provar ter importado carnes congeladas do código NC
0202 e produtos do código NC 0206 29 91 no âmbito
dos contingentes referidos nos Regulamentos (CEE)
n? 3928/86 do Conselho (8) e (CEE) n? 234/88 do
Conselho (*) durante os dois últimos anos ;
b) A segunda, correspondente a 20 % , seja de 1 060 tone
ladas, é reservada aos importadores que possam provar
ter importado, em 1988, uma quantidade de carne de
bovino pelo menos igual a 50 toneladas fora do âmbito
do contingente referido no Regulamento (CEE)
n? 234/88 .

(4)
0
0
O
0
O

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

331 de 2. 12. 1988, p. 1 .
184 de 30. 6. 1989, p. 22.
241 de 13. 9. 1980, p. 5.
283 de 18. 10. 1988, p. 13.
365 de 24. 12. 1986, p. 2.
24 de 29. 1 . 1988, p. 4.
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2. A prova referida no n? 1 será fornecida mediante a
apresentação do documento aduaneiro de introdução em
livre prática. Os Estados-membros podem prever que essa
prova seja fornecida pelo titular que consta da casa 4 do
certificado de importação.

— Carne de bovino congelada [Regulamento (CEE) n?
4076/88] ;

b) Na casa 8, a menção do país de origem ;

c) Na casa 24, uma das seguintes menções :

ções realizadas durante os anos de referência.

— exacción reguladora suspendida para . . . (cantidad
para la que se haya extendido el certificado) kg
— suspension af importafgift for ... (den mængde

4. A repartição das 1 060 toneladas é efectuada propor
cionalmente às quantidades pedidas pelos importadores.

licensen er udstedt for) kg
— Aussetzung der Abschöpfung für ... kg (Menge, für
die die Lizenz erteilt wurde)

3. A repartição das 4 240 toneladas entre os diferentes
importadores é efectuada proporcionalmente às importa

5. As quantidades referidas nas alíneas a) e b) do n? 1
serão eventualmente acrescidas proporcionalmente das
quantidades referidas no n? 3 do artigo 2? do Regula
mento (CEE) n? 4076/88.
Artigo 3?

1 . O benefício do regime estabelecido pelo presente
regulamento não será concedido aos operadores referidos
no n? 1 do artigo 2? que, em 1 de janeiro de 1989, não
exerciam já qualquer actividade no sector da carne de
bovino.

2. As sociedades resultantes da fusão de empresas que
beneficiem de direitos nos termos do n? 1 do artigo 2?
beneficiarão dos mesmos direitos que as empreas de que
resultam.

— αναστέλλεται η εισφορά για . . . (ποσότητα για

την οποία χορηγήθηκε το πιστοποιητικό) kg
— levy suspended for ... (quantity for which the
licence was issued) kg
— prélèvement suspendu pour . . . (quantité pour
laquelle le certificat a été délivré) kg
— prelievo sospeso per . . . (quantitativo per il quale e
stato rilasciato il certificato) kg
— Heffing geschorst voor ... (hoeveelheid waarvoor
het certificaat is afgegeven) kg
— Direito nivelador suspenso para ... kg (quantidade
para a qual foi emitido o certificado).
3. Para aplicação do regime especial, no que respeita às
quantidades importadas nas condições definidas no n? 4
do artigo 8 ? do Regulamento (CEE) n? 3719/88, o direito
nivelador fixado nos termos do artigo 12? do Regula
mento (CEE) n? 805/68 e o direito da Pauta Aduaneira
Comum a 20 % serão cobrados para as quantidades que
excedam as indicadas no certificado de importação.

Artigo 4?
1. O benefício do regime de importação referido no
artigo 1 ? fica subordinado à apresentação de um pedido
de certificado de importação.
2.

O pedido de certificado e o certificado incluem :

a) Na casa 20, uma das seguintes menções :

— Carne de vacuno congelada [Reglamento (CEE) n°
4076/881

— frosset kød af hornkvæg (forordning (EØF) nr.
4076/88)
— Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EWG) Nr.
4076/88)
— Κατεψυγμένο βόειο κρέας (κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 4076/88)
— frozen meat of bovine animals (Regulation (EEC)
No 4076/88)
— Viande bovine congelée (règlement (CEE) n°
4076/88)
— Carni bovine congelate (regolamento (CEE) n.
4076/88)
— Bevroren rundvlees (Verordening (EEG) nr.
4076/88)

Artigo 5.®

1 . Para efeitos de aplicação de n? 1 , alínea a), do artigo
2?, os importadores apresentação às autoridades compe
tentes, o mais tardar em 1 de Setembro de 1989, o pedido
de importação acompanhado da prova referida no n? 2 do
artigo 2? Os Estados-membros comunicarão à Comissão,
o mais tardar em 15 de Setembro de 1989, a lista dos

importadores, a qual incluirá, nomeadamente, os nomes,
os enderços e a quantidade de carne importada no âmbito
do contingente referido no Regulamento (CEE)
n? 4076/88 , durante cada um dos anos de referência.

2. Para efeitos de aplicação do n? 1 alínea b), do artigo
2?, os pedidos dos importadores podem ser apresentados
até 1 de Setembro de 1989, acompanhados da prova refe
rida no n? 2 do artigo 2?,

O ou os pedidos apresentados por um mesmo interessado
devem dizer respeito a uma quantidade global de, no
máximo, 50 toneladas de carne congelada, em peso do
produto.
Os Estados-membros comunicarão à Comissão, o mais

tardar em 15 de Setembro de 1989, a lista dos requerentes,
a qual incluirá nomeadamente, as quantidades pedidas,
bem como os países de origem indicados.
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Artigo 6?

Os pedidos referidos no n? 2 do artigo 5? só serão admis
síveis na medida em que o requerente declarar, por

N? L 220/69

certificados excederem as quantidades disponíveis a
Comissão fixará uma percentagem única de redução das
quantidades pedidas.

escrito, não ter apresentado e se comprometer a não apre
sentar pedidos relativos ao mesmo regime especial em
outros Estados-membros que não aquele em que o pedido

3. Se a redução referida no n? 2 conduzir a uma quan
tidade inferior a 3 toneladas por pedido, a atribuição será
efectuada por sorteio.

é representado ; em caso de apresentação, pelo mesmo
interessado, de pedidos relativos ao mesmo regime espe

Artigo 8?

cial em dois ou mais Estados-membros, nenhum destes

pedidos será admitido.

1.

São aplicáveis as disposições do Regulamento (CEE)

n? 2377/80 .

Todos os pedidos de um mesmo interessado serão consi
derados como um único pedido.
Artigo 7?

2. Todavia, em derrogação dos artigos 3? e 6? do Regu
lamento (CEE) n? 2377/80, a garantia relativa aos certifi
cados de importação é fixada em 10 ecus por 100 quilo
gramas de peso líquido e o período de eficácia dos certifi
cados terminará em 31 de Dezembro de 1989.

1 . A Comissão decidirá em que medida pode ser dado
seguimento aos pedidos.

3. Os certificados de importação emitidos nos termos
do presente regulamento não são transmissíveis.

Sem prejuízo da decisão de aceitação dos pedidos pela
Comissão, os certificados de importação serão emitidos

Artigo 9?

em 10 de Outubro de 1989.

2. No que respeita aos pedidos referidos no n? 2 do
artigo 5? se as quantidades para as quais foram pedidos

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

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CEE) N? 2328/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989
que suprime o direito de compensação na importação de limões frescos

originários do Uruguai
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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

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

úteis sucessivos ; que, por isso, estão preenchidas as condi
ções previstas no n? 1 do artigo 26? do Regulamento
(CEE) n? 1035/72, relativamente à revogação do direito de
compensação na importação de limões frescos originários
do Uruguai,

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? 1119/89 (2), e, nomeada
mente, o n? 2 , segundo parágrafo do artigo 27?,

Artigo 1 ?
O Regulamento (CEE) n? 2161 /89 é revogado.

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2161/89 da
Comissão (3) instituiu um direito de compensação na
importação de limões írescos originários do Uruguai ;
Considerando que, em relação a esses limões frescos origi
nários do Uruguai, não houve cotações durante 6 dias

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 29 de Julho
de 1989.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(') JO n? L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
(2) JO n? L 118 de 29. 4. 1989, p. 12.
O JO n? L 207 de 19. 7. 1989, p. 36.
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REGULAMENTO (CEE) N® 2329/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho de 1989

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

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

— 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,

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

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

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

organização comum de mercado no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1882/89 (2), e, nomeadamente, o n? 4 do seu
artigo 14?,

cada

uma

destas

moedas

verificada

durante

um

período determinado, relativamente às moedas da
Comunidade referidas no travessão anterior, e do
coeficiente acima referido,

sendo estas cotações as verificadas em 27 de Julho de
1989 ;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, que estabelece uma
organização comum do mercado do arroz (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1219/89 (4), e, nomeadamente, o n? 4 do seu artigo 12?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1676/85 do
Conselho, de 11 de Junho de 1985, relativo ao valor da

unidade de conta e às taxas de câmbio a aplicar no âmbito
da política agrícola comum (*), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1636/87 (*), e,
nomeadamente, o seu artigo 3?,
Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,
Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação de produtos transformados à base de cereais e
de arroz foram fixados pelo Regulamento (CEE)
n? 1882/89 da Comissão Q, com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2274/89 (8) ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1906/87 do
Conselho (') alterou o Regulamento (CEE) n? 2744/75 do
Conselho (I0) no que diz respeito aos produtos dos códigos
NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 ;

Considerando que, a fim de permitir o normal funciona
mento do regime dos direitos niveladores, é conveniente
tomar em consideração para o cálculo destes últimos :
(>) JO n? L 281
O JO n? L 180
(3) JO n? L 166
(4) JO n? L 128
O JO n? L 164
(«) JO n? L 153
O JO n? L 182
(8) JO n? L 216
O JO n? L 182
(10) JO n? L 281

de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
de 27. 6. 1989, p. 1 .
de 25. 6. 1976, p. 1 .
de 11 . 5. 1989, p. 9.
de 24. 6. 1985, p. 1 .
de 13. 6. 1987, p. 1 .
de 29. 6. 1989, p. 10.
de 27. 7. 1989, p. 73.
de 3. 7. 1987, p. 49.
de 1 . 11 . 1975, p. 65.

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

incluindo os coeficientes de equivalência ;

Considerando que o direito nivelador aplicáyel ao produto
de base, fixado em último lugar, se desvia da média dos
direitos niveladores em mais de 3,02 ecus por tonelada de
produto de base ; que os direitos niveladores actualmente
em vigor devem, deste modo, por força do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 1579/74 da Comissão (u), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1740/78 (12), ser alterados em conformidade com o
anexo do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

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

fixados no anexo do Regulamento (CEE) n? 1882/89 alte
rado, são alterados em conformidade com o anexo.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 29 de Julho
de 1989.

(») JO n? L 168 de 25. 6. 1974, p. 7.
(12) JO n? L 202 de 26. 7. 1978, p. 8.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Julho de 1989, que altera os direitos niveladores

aplicáveis à importação dos produtos transformados à base de cereais e de arroz
(Em ECU/t)
Montantes

Código NC

0714 10 10 (>)
0714 10 91
0714 10 99
0714 9011
071410 19
1102 90 10
1102 90 30
1103 12 00
1103 19 30
1103 29 20
1103 29 30
1104 11 10
1104 1190
1104 1210
1104 12 90
1104 21 10
1104 21 30
1104 21 50
1104 21 90
1104 2210
1104 22 30
1104 22 50
1104 22 90
1106 20 10
1107 10 91
110710 99
1107 20 00

Países terceiros

Portugal

excepto ACP ou PTOM

33,66
30,64
33,66
30,64
33,66
61,19
45,71
45,71
61,19
61,19
45,71
34,27
67,32

110,55
107,53
110,55
107,53
110,55
199,59
169,57
169,57
199,59
199,59
169,57
112,70
221,10
95,69
187,74
175,07
175,07
274,87
112,70
166,55
166,55
148,38
95,69
110,55

25,50
50,12
52,04
52,04

82,64
34,27
42,69
42,69
38,28
25,50
33,66
65,42
51,63
58,37

ACP ou PTOM

202,28 (2)
153,89

1 77,55 0

105,72
105,72
105,72

105,72 (3)
1 05,72 0
193,55
163,53
163,53
193,55
193,55
163,53
109,68
215,06
92,67
181,70
172,05
172,05
268,83
109,68
163,53
163,53
145,36
92,67

103,90 0
191,40
143,01
166,67

(') 6 % ad valorem em certas condições.

(2) Por força do Regulamento (CEE) n? 1180/77 do Conselho (JO n? L 142 de 9. 6. 1977, p. 10), este direito nivelador é diminuído
de 5,44 ecus por tonelada em relação aos produtos originários da Turquia.

(3) Em conformidade com o Regulamento (CEE) n? 486/85, o direito nivelador não é cobrado em relação aos produtos seguintes

originários dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico, e dos países e territórios ultramarinos :

— rações d'arrow-root constantes dos códigos NC 071490 11 e 0714 90 19,
— farinhas e sêmolas d'arrow-root constantes do código NC 1 106 20,
— féculas d'arrow-root constantes do código NC 1108 19 90.
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REGULAMENTO (CEE) N? 2330/89 DA COMISSÃO
de 28 de Julho <ie 1989

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
Económica Europeia,

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

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? 1069/89 (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 n? 1921 /89 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 2273/89 (4) ;
Considerando que a aplicação das modalidades estabele
cidas no Regulamento (CEE) n? 1921 /89 aos dados de que

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? 1921 /89 alterado, são
modificados de acordo com os montantes referidos no

anexo do presente regulamento.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 29 de Julho
de 1989.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1989.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(') JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
O JO n? L 114 de 27. 4. 1989, p. 1 .
O JO n? L 187 de 1 . 7. 1989, p. 16.

V) JO n? L 216 de 27. 7. 1989, p. 71 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 28 de Julho de 1989, que altera o montante de base do direito
nivelador à importação para os xaropes e alguns outros produtos do sector do açúcar
(Em ECU)

Montante de base para 1 %
Código NC

1702 20 10
1702 20 90
1702 30 10
1702 40 10

1702 60 10
1702 60 90
1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71

1702 90 90

de teor em sacarose e

Montante do direito nivelador

para 100 kg líquidos
do produto em causa

para 100 kg de matéria seca

0,2352
0,2352
—

—

—

-

—

23,52
23,52
23,52

0,2352

—

—

23,52

0,2352
0,2352
0,2352

—

—

—

2106 90 30

—

23,52

2106 90 59

0,2352

—

-
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REGULAMENTO (CEE) N? 2331/89 DO CONSELHO
de 26 de Julho de 1989
que altera o Regulamento (CEE) n? 3667/83 relativo ao prosseguimento, em
condições especiais, da importação de manteiga neozelandesa pelo Reino Unido
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Acto de Adesão da Dinamarca, da
Irlanda e do Reino Unido, e, nomeadamente, o n? 2 do

1 . O n? 1 do artigo 2? passa a ter a seguinte redacção :

« 1.

O presente regime aplica-se de 1 de Janeiro de

1984 a 30 de Setembro de 1989 .

artigo 5? do Protocolo n? 18 que lhe é anexo,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3667/83 (')
concedeu ao Reino Unido uma autorização temporária
para importar, em condições especiais, determinadas
quantidades de manteiga provenientes da Nova Zelândia
durante o período compreendido entre 1 de Janeiro de

As quantidades que podem ser importadas são as
seguintes :
— 83 000 toneladas em 1984,
— 81 000 toneladas em 1985,
— 79 000 toneladas em 1986,

1984 e 31 de Dezembro de 1988 ;

— 76500 toneladas em 1987,

Considerando que o Conselho não conseguira obter, em
tempo útil, um acordo sobre novas condições de importa
ção por um período mais longo ; que, para impedir a
interrupção das importações, o Conselho, pelo Regula
mento (CEE) n? 1 856/89 (2), concedeu uma nova autoriza
ção temporária para o período compreendido entre 1 de
Janeiro e 31 de Julho de 1989 ;

— 74 500 toneladas em 1988,.

— 55 875 toneladas no período compreendido entre 1
de Janeiro e 30 de Setembro de 1989. »
2. O n? 3 do artigo 2? passa a ter a seguinte redacção :
« 3.

Antes de 30 de Setembro de 1989, o Conselho,

Considerando que é conveniente, pelas mesmas razões,
prorrogar a autorização temporária até 30 de Setembro de

deliberando por unanimidade, sob proposta da Comis
são, decidirá acerca da manutenção do regime derroga

1989,

tório. »

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Artigo 2?

O Regulamento (CEE) n? 3667/83 é alterado do seguinte

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

modo :

peias.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1989.
Pelo Conselho
O Presidente
H. NALLET

(') JO n? L 366 de 28 . 12. 1983, p. 16.
(2) JO n? L 181 de 28. 6. 1989, p. 1 .
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II

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

CONFERÊNCIA DOS REPRESENTANTES
DOS GOVERNOS DOS ESTADOS-MEMBROS

DECISÃO
DOS REPRESENTANTES DOS GOVERNOS DOS ESTADOS-MEMBROS DAS
COMUNIDADES EUROPEIAS

de 18 de Julho de 1989
que nomeia os membros do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades
Europeias

(89/452/CEE, Euratom, CECA)
OS REPRESENTANTES DOS GOVERNOS DOS ESTADOS
-MEMBROS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço e, nomeadamente, o n? 3
do seu artigo 32?D,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o n? 3 do seu
artigo 168?A,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia da Energia Atómica, e, nomeadamente, o n? 3
do seu artigo 140?A,
Tendo em conta a Decisão 8 8 /591 /CECA, CEE, Euratom

do Conselho, de 24 de Outubro de 1988, que institui um
Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Euro

peias (>),

Considerando que é conveniente que os Governos dos
Estados-membros procedam de comum acordo à nomea
ção dos doze membros do Tribunal de Primeira Instância
das Comunidade Europeias,
DECIDEM :

The Hon. Justice Donal P. M. Barrington
Sr. Jacques Biancarelli
Sr. Cornelis Paulus Briêt

Sr. David Alexander Ogilvy Edward
Sr. Rafael Garcia-Valdecasas y Fernández
Sr. Christos G. Geraris
Sr. Heinrich Kirschner
Sr. Koenraad Lenaerts

Sr. Antonio Saggio
Sr. Romain Schintgen
Sr. Bo Vesterdorf

Sr. José Luis da Cruz Vilaça
A duração do mandato de seis desses membros será de

seis anos até 31 de Agosto de 1995 ; a duração do
mandato dos outros seis membros será de três anos até 31

de Agosto de 1992.

Os membros cujas funções terminarão no final do
primeiro período de três anos serão nomeados nos termos
do artigo 12? da Decisão 88/591 /CECA, CEE, Euratom.

Feito em Bruxelas, em 18 de Julho de 1989.

Artigo único
São

nomeados

membros

do

Tribunal

de

Instância a partir de 1 de Setembro de 1989 :

(') JO n ? L 31 9 de 25. 11 . 1988, p. 1 .

Primeira

O Presidente
R. DUMAS
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DECISÃO
DOS REPRESENTANTES DOS GOVERNOS DOS ESTADOS-MEMBROS DAS
COMUNIDADES EUROPEIAS

de 18 de Julho de 1989
que nomeia o Presidente do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades
Europeias

(89/453/CEE, Euratom, CECA)
OS REPRESENTANTES DOS GOVERNOS DOS ESTADOS

DECIDEM :

-MEMBROS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Artigo único
Tendo em conta a Decisão 88/591 /CECA, CEE, Euratom

É nomeado Presidente do Tribunal de Primeira Instância,

do Conselho, <le 24 de Outubro de 1988, que institui um

por um período de três anos a contar de 1 de Setembro de

Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Euro

1989,

peias ('),

Tendo em conta o primeiro parágrafo do artigo 1 1 ? dessa
decisão, que prevê que a primeira nomeação do Presi
dente do Tribunal de Primeira Instância seja feita por três
anos nas mesmas condições que as dos membros do
Tribunal,

(') JO n? L 319 de 25. 11 . 1988, p. 1 .

Sr. José Luis da Cruz Vilaça

Feito em Bruxelas, em 18 de Julho de 1989.
0 Presidente
R. DUMAS

29 . 7. 89

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? L 220/78

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO

de 24 de Julho de 1989

que nomeia um membro do Comité Económico e Social
(89/454/CEE, Euratom)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, os seus artigos

Obtido o parecer favoravel da Comissão das Comunidades
Europeias,

193? a 195?,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia da Energia Atómica e, nomeadamente, os seus
artigos 165? a 167?,

DECIDE :

Artigo único

Tendo em conta a convenção relativa a certas instituições

comuns às Comunidades Europeias, e, nomeadamente, o
seu artigo 5?,
Tendo em conta a decisão do Conselho, de 15 de

Setembro de 1986 que nomeia os membros do Comité
Económico e Social pelo período que termina em 20 de
Setembro de 1990 0,
Considerando que vagou um lugar de membro do citado
comité na sequência da demissão do Sr. Jean-Claude
Clavel, levada ao conhecimento do Conselho em 19 de
Maio de 1989 ;

Tendo em conta as candidaturas apresentadas pela repre
sentação permanente francesa em 23 de Maio de 1989,

\

(') JO n? C 244 de 30 . 9. 1986, p. 2.

O Sr. Charles Pelletier é nomeado membro do Comité

Económico e Social, em substituição do Sr. Jean-Claude
Clavel pelo período remanescente do seu mandato, que
termina em 20 de Setembro de 1990.

Feito em Bruxelas, em 24 de Julho de 1989 .
Pelo Conselho
0 Presidente
H. NALLET

