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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE) N? 294/91 DO CONSELHO
de 4 de Fevereiro de 1991

relativo à exploração de serviços aéreos de carga entre Estados-membros
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o n? 2 do artigo
84?,

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

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

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

Considerando a importância de adoptar medidas desti
nadas a estabelecer progressivamente o mercado interno
durante um período que termina em 31 de Dezembro de
1992, como prevê o artigo 8?A do Tratado ; que o
mercado interno deve compreender um espaço sem fron
teiras internas em que seja assegurada a livre circulação de
mercadorias, pessoas, serviços e capitais ;
Considerando que o Reino de Espanha e o Reino Unido
acordaram em Londres, em 2 de Dezembro de 1987,

numa declaração conjunta dos ministros dos Negócios
Estrangeiros dos dois países, num regime que reforça a
cooperação na utilização do aeroporto de Gibraltar e que
este regime ainda não entrou em aplicação ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2343/90 (4)
prevê unicamente a liberalização dos serviços aéreos de
carga assegurados em combinação com o transporte de
passageiros ;
Considerando que é conveniente liberalizar igualmente os
serviços exclusivamente de carga aérea ;

circulação de mercadorias por via aerea ; que o alarga
mento das possibilidades de acesso ao mercado estimulará
o desenvolvimento do sector comunitário dos transportes
aéreos e originará melhores serviços para os utentes ;

Considerando que alguns Estados-membros dependem
fortemente dos serviços aéreos de carga para as suas liga^
ções com os restantes países da Comunidade ; que o
movimento de carga aérea constitui um elemento essen
cial do comércio ;

Considerando que é, assim, necessário eliminar os obstá
culos que actualmente dificultam o acesso ao mercado dos
serviços aéreos de carga ;
Considerando que é desejável, numa primeira fase, alargar
as possibilidades de mercado dos serviços de carga aérea
entre Estados-membros ;

Considerando que terão de ser estabelecidas e adoptadas
regras comuns para a concessão de licenças de exploração
pelo Conselho, o mais tardar até 1 de Julho de 1992,

Considerando que, face às infra-estruturas dos aeroportos
e às ajudas à navegação disponíveis, são necessárias

algumas limitações ao exercício dos direitos de tráfego ;
Considerando que a comunicação de todas as tarifas
correntes de carga aérea praticadas confere maior transpa
rência ao mercado ;

Considerando que, para melhorar a sua competitividade,
as transportadoras de carga aéreas necessitam de fazer uso
de flexibilidade na fixação das tarifas de carga,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o presente regulamento não prejudica
de modo algum a aplicação dos artigos 85? e 86? do

Âmbito de aplicação e definições

Tratado ;

Considerando que o sector de carga aérea se defronta
ainda com barreiras nacionais que prejudicam a livre
(') JO n? C 88 de 6. 4.
e JO n? C 9 de 15.
(2) JO n ? C 295 de 26.
(3) JO n ? C 182 de 23 .

1990, p. 7,
1 . 1991 , p. 4.
11 . 1990, p. 694.
7. 1990, p. 8 .

b) JO n? L 217 de 11 . 8. 1990, p. 8.

Artigo 1 ?

1.

O presente regulamento diz respeito :

a) Ao acesso das transportadoras comunitárias de carga
aérea ao mercado para a exploração de serviços aéreos
de carga entre Estados-membros ;

b) Às tarifas de carga aérea entre Estados-membros.
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2. A aplicação do presente regulamento ao aeroporto
de Gibraltar entende-se sem prejuízo das posições jurí
dicas do Reino de Espanha e do Reino Unido em relação
ao diferendo a respeito da soberania sobre o território em
que se encontra situado o aeroporto.
3. A aplicação do presente regulamento ao aeroporto
de Gibraltar fica suspensa até se iniciar a aplicação do
regime previsto na declaração conjunta dos ministros dos
Negócios Estrangeiros do Reino de Espanha e do Reino
Unido, de 2 de Dezembro de 1987. Os governos do Reino
de Espanha e do Reino Unido informarão o Conselho da
respectiva data de entrada em vigor.
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« Direito de trafego de quarta liberdade » :

o direito de uma transportadora aérea, possuidora de
uma licença num Estado, embarcar no território de

outro Estado passageiros mercadorias e correio desti
nados ao Estado em que lhe foi concedida a licença ;
« Direito de tráfego de quinta liberdade » :
o direito de uma transportadora aérea efectuar o trans
porte de passageiros, mercadorias e correio entre dois
Estados diferentes do Estado em que lhe foi concedida
a licença ;

g) « Sistema de aeroportos » :

um conjunto de dois ou mais aeroportos que sirvam a
Artigo 2?

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por :
a) « Transportadora de carga aérea » :

qualquer empresa de transporte aéreo possuidora de
uma licença de exploração concedida por um Estado
-membro, válida pelo menos para a exploração de
serviços aéreos de carga ;

mesma cidade ;

h) « Estados interessados » :

os Estados-membros entre os quais é efectuado um
serviço aéreo de carga ;
i) « Estado de registo » :
o Estado-membro em que foi emitida a licença referida
na alínea a).

b) « Transportadora comunitária de carga aérea » :

i) Qualquer transportadora de carga aérea que tenha e

Licenças de exploração

continue a ter a sua administração central e o seu

estabelecimento principal na Comunidade, cujas
acções sejam e continuem a ser detidas maioritaria
mente por Estados-membros e/ou por nacionais de
Estados-membros e que seja e continue a ser efecti
vamente controlada por esses Estados ou nacionais ;
ou

ii) Qualquer transportadora de carga aérea a que se
refere a alínea e), subalínea ii), do artigo 2°. do Regu
lamento (CEE) n? 2343/90 constante do anexo ao
presente regulamento ;
c) « Tarifas de carga » :

os preços a pagar em moeda nacional pelo transporte
de mercadorias e as condições em que tais tarifas se
aplicam, incluindo a remuneração e as condições ofere
cidas a agências e outros serviços auxiliares ;

Artigo 3 ?
1 . O presente regulamento não afecta a relação exis
tente entre cada Estado-membro e as transportadoras
aéreas de carga por ele autorizadas, no que se refere ao
acesso ao mercado e à capacidade a utilizar.

2. O Conselho adoptará para começarem a ser apli
cadas a 1 de Julho de 1992, o mais tardar, as disposições
que regerão a concessão de licenças de transportadora
aérea e a concessão de licenças de exploração de rotas
determinadas, com base numa proposta da Comissão rela
tiva a especificações e critérios harmonizados, a apresen
tar, o mais tardar, até 31 de Maio de 1991 .

Acesso ao mercado

Artigo 4?

d) « Tarifas de carga correntes » :

os preços que a transportadora aérea normalmente
pratica para efectuar o transporte de carga e as condi
ções de aplicação dessas tarifas sem que sejam tidos em
conta quaisquer descontos especiais ;
e) « Serviços aéreos de carga » :

qualquer serviço aéreo de transporte exclusivo de
mercadorias e correio ;

f) « Direito de tráfego de terceira liberdade » :
o direito de uma transportadora aérea, possuidora de
uma licença num Estado, desembarcar no território de
outro Estado passageiros mercadorias e correio embar
cados no Estado em que lhe foi concedida a licença ;

Sem prejuízo do disposto no presente regulamento, as
transportadoras de carga aérea comunitárias serão autori
zadas a explorar serviços aéreos de carga de terceira e
quarta liberdades entre aeroportos ou sistemas de aero
portos num Estado-membro e aeroportos ou sistemas de
aeroportos noutro Estado-membro quando esses aero
portos ou sistemas de aeroportos estiverem abertos ao

tráfego de carga aérea entre Estados-membros ou ao
tráfego internacional.
Artigo 5?

1 . Um Estado-membro autorizará as transportadoras de
carga aérea a exercer direitos de tráfego de terceira, quarta
e quinta liberdades quando as transportadoras sejam titu
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lares de uma licença num Estado-membro e quando este

baseada na nacionalidade, condicionar, limitar ou recusar

último Estado as autorizar a exercer os mesmos direitos ;

o exercício daqueles direitos do tráfego. Antes de tomar
uma decisão a este respeito, informarão a Comissão, facul

os direitos de tráfego de quinta liberdade serão exercidos
num serviço que constitui o prolongamento de um serviço
com origem no Estado de registo ou o preliminar de um
serviço com destino a esse mesmo Estado.

2. Ao efectuar serviços aéreos de carga para ou de dois
ou mais pontos de um outro Estado-membro ou entre
Estados-membros que não o seu Estado de registo, uma

transportadora de carga aérea comunitária será autorizada
pelos Estados interessados a combinar serviços e a usar o

3 . A pedido de qualquer Estado-membro, a Comissão
examinará a aplicação do n? 2 a qualquer situação parti
cular e, no prazo de um mês, decidirá se o Estado
-membro pode continuar a aplicar a medida.
4.

A Comissão comunicará a sua decisão ao Conselho e

Flexibilidade das condições de exploração

aos Estados-membros. Qualquer Estado-membro pode,
dentro do prazo de um mês, submeter a decisão da
Comissão à apreciação do Conselho, o qual, deliberando
por maioria qualificada, pode tomar uma decisão diferente
no prazo de um mês.

Artigo 6?

Preços e tarifas

mesmo número de voo.

1 . As transportadoras comunitárias de carga aérea pode
rão em qualquer ponto de uma rota proceder a rupturas
de carga, quando estas apenas impliquem a substituição
de uma única aeronave.

2.

tando-lhe todos os elementos de informação necessários.

Sob reserva do disposto no artigo 8 ?, não serão

impostas restrições no que se refere à frequência do
serviço, ao tipo de aeronaves e/ou ao volume de mercado
rias e correio a transportar.

Condições para o exercício dos direitos de tráfego

Artigo 9?

1 . Os preços a aplicar pelas transportadoras aéreas
comunitárias para o transporte de carga por via aérea serão
fixados livremente por comum acordo entre as partes no
contrato de transporte.

2. As transportadoras aéreas que operam no interior da
Comunidade devem tornar acessível ao público em geral,
a pedido, informações sobre todas as tarifas de carga
correntes.

Artigo 7?

Disposições gerais

O presente regulamento não prejudica o direito de os
Estados-membros regulamentarem, sem discriminações
'basedas na nacionalidade, a repartição do tráfego entre os
aeroportos que fazem parte de um sistema de aeroportos.

Artigo 10?

Artigo 8?
1 . Não obstante o disposto no n? 2 do artigo 5°, o exer
cício de direitos de tráfego está sujeito às normas comuni
tárias, nacionais, regionais ou locais publicadas em
matéria de segurança, protecção do ambiente e atribuição
de faixas horárias e ainda às seguintes condições :
a) O aeroporto ou sistema de aeroportos em causa devem
possuir instalações suficientes para assegurar o serviço ;
b) As ajudas à navegação devem ser suficientes para dar
apoio ao serviço.

2. Sempre que não estiverem preenchidas as condições
do n? 1 , os Estados-membros podem, sem discriminação

1.

O presente regulamento não impede os Estados

-membros de celebrarem entre si ou de manterem em

vigor acordos mais flexíveis do que o disposto nos artigos
4?, 5? e 6?

2. O disposto no presente regulamento não pode ser
invocado para tornar mais restritivos os direitos e acordos
existentes em matéria de acesso ao mercado, de capaci
dade a utilizar e de flexibilidade das condições de explora
ção .

Disposições finais

Artigo 11 ?
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

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

Feito em Bruxelas, em 4 de Fevereiro de 1991 .
Pelo Conselho

0 Presidente

J.F. POOS
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Transportadoras de cargas aereas a que se refere a alínea b), subalínea ii), do artigo 2?
— Scandinavian Airlines System.
— Britannia Airways.
— Monarch Airlines.
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REGULAMENTO (CEE) N? 295/91 DO CONSELHO
de 4 de Fevereiro de 1991

que estabelece regras comuns relativas a um sistema de compensação por recusa

de embarque de passageiros nos transportes aéreos regulares
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o n? 2 do seu
artigo 84?,
Tendo em conta a proposta da Comissão ('),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O presente regulamento estabelece as regras mínimas
comuns aplicáveis aos passageiros recusados num voo
regular sobrerreservado, para o qual dispunham de um
bilhete válido e com reserva confirmada, com partida de
um aeroporto situado no território de um Estado-membro
e sujeito às disposições do Tratado, qualquer que seja o
Estado em que a transportadora aérea se encontre estabe
lecida, a nacionalidade do passageiro e o local de destino.

Social (3),

Considerando que as medidas de liberalização adoptadas
pelo Conselho em Julho de 1990 constituem um novo
passo para uma política comum de transportes aéreos
plenamente desenvolvida ;
Considerando que é necessária uma acção comum no
domínio da protecção dos interesses dos utentes dos trans
portes aéreos, de forma a garantir um desenvolvimento
harmonioso de um sector chamado a evoluir num

ambiente em plena mutação ;

Considerando que a prática em matéria de compensação
por recusa de embarque varia consideravelmente entre as
diferentes transportadoras aéreas ;
Considerando que o estabelecimento de determinadas
normas mínimas comuns no domínio da compensação

por recusa de embarque deverá contribuir para a
manutenção da qualidade dos serviços oferecidos pelas
companhias aéreas 'num contexto de crescente concorrên
cia ;

Considerando que as transportadoras aéreas deverão ter a
obrigação de estabelecer regras para o embarque em caso
de sobrerreserva ;

Considerando que devem ser definidos os direitos dos
passageiros em caso de recusa de embarque ;
Considerando que as transportadoras aéreas são obrigadas
a compensar e a fornecer serviços adicionais aos passa
geiros a quem tenha sido recusado o embarque ;

Considerando que os passageiros devem ser informados,
de forma clara, das regras aplicáveis nesta matéria,
(') JO n? C 129 de 24. 5. 1990, p. 15.
O JO n? C 19 de 28 . 1 . 1991 .

(j JO n? C 31 de 6. 2. 1991 .

Artigo 2?

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por :
a) « Recusa de embarque », a recusa de embarque de
passageiros que :
— disponham de um bilhete válido,
— disponham de uma reserva confirmada para esse
voo

e

— se tenham apresentado no registo nos prazos e
condições requeridos ;
b) « Reserva confirmada », o facto de um bilhete vendido

pela transportadora aérea ou pelo seu agente de viagens
autorizado :

— especificar o número, a data e a hora do voo e
— levar a menção « OK » ou qualquer outra no espaço
reservado para esse efeito, mediante a qual a trans
portadora aérea indica que registou e expressa
mente confirmou a reserva ;

c) « Voo regular », um voo que congregue cada uma das
seguintes características :
— ser realizado por meio de uma aeronave destinada
ao transporte de passageiros ou de passageiros e
carga e/ou correio, mediante pagamento, de forma
que em cada voo existam lugares disponíveis para
compra individual pelo público, à disposição do
público, directamente à transportadora aérea ou
através dos seus agentes autorizados,
— ser explorado de modo a servir o tráfego entre dois
ou mais pontos :
i) Quer de acordo com um horário previamente
publicado ;
ii) Quer mediante voos que, pela sua regularidade
ou frequência, constituam, de forma patente;

uma série sistemática ;

J

d) « Voo sobrerreservado », um voo em que o número de
passageiros detentores de uma reserva confifmada e
que se apresentem ao registo nos prazos e condições
requeridos exceda o número de lugares disponíveis ;
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e) « Voluntário », a pessoa que :
— disponha de um bilhete válido,
— disponha de uma reserva confirmada e
— se tenha apresentado ao registo nos prazos e condi
ções requeridos e se disponha a ceder, a pedido da
transportadora aérea, a sua reserva confirmada em
troca de uma compensação ;

f) « Destino final », o destino constante do bilhete apre
sentado no registo ou, em caso de voos sucessivos, do
talão correspondente ao último voo. Os voos de ligação
que possam ser efectuados sem dificuldades, mesmo
que a recusa de embarque tenha provocado um atraso,
não são tomados em consideração.

Artigo 3 ?

1 . A transportadora aérea deve estabelecer as regras que
seguirá para o embarque de passageiros em caso de voos
sobrerreservados. A transportadora notificará essas regras e
todas as suas eventuais alterações ao Estado-membro em
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reencaminhamento ate ao destino final noutro voo cuja
hora de chegada não ultrapasse, para além da hora progra
mada de chegada do voo inicialmente reservado, duas
horas, no caso de ligações até 3 500 quilómetros, e quatro
horas, no caso de ligações de mais de 3 500 quilómetros.
4. Os montantes das compensações podem limitar-se
ao preço do bilhete correspondente ao destino final.
5. As compensações serão pagas em numerário ou, com
o acordo do passageiro, em títulos de viagem e/ou outros
serviços.

6. Se, num voo sobrerreservado, o passageiro aceitar
viajar numa classe inferior àquela a que o bilhete corres
ponde, terá direito ao reembolso da diferença de preço.
7.

As distâncias referidas nos n ?s 2 e 3 são medidas em

função do método da distância do círculo máximo (rota
ortodrómica).

questão e à Comissão, que as porá à disposição dos outros
Estados-membros. As eventuais alterações entrarão em

vigor um mês após a sua notificação.
2. As regras referidas no n? 1 serão postas à disposição
do público nas agências e balcões de registo da transporta
dora.

3. As regras a que se refere o n? 1 devem prever a
eventualidade de se recorrer a voluntários dispostos a
renunciar ao embarque.

Artigo 5 ?
1 . Em caso de recusa de embarque num voo comercia
lizado no âmbito de uma viagem organizada, a transporta
dora aérea é obrigada a compensar o operador que
contratou com o passageiro e que é responsável perante
este pela boa execução do contrato dessa viagem organi
zada, nos termos da Directiva 90/314/CEE do Conselho,

De qualquer modo, a transportadora aérea deverá

de 13 de Junho de 1990, relativa às viagens, férias e
circuitos organizados (').

tomar em consideração os interesses dos passageiros que
devem ser encaminhados prioritariamente por razões legí
timas, tal como as pessoas com mobilidade reduzida e as
crianças não acompanhadas.

2. Sem prejuízo dos direitos e obrigações decorrentes
da Directiva 90/314/CEE, o operador deve repercutir no
passageiro as somas recebidas ao abrigo do n? 1 .

4.

Artigo 4?

1.

Em caso de recusa de embarque, o passageiro tem

direito de escolher entre :

— o reembolso sem penalização do preço do bilhete
correspondente à parte da viagem não efectuada,
— o reencaminhamento no mais curto prazo para o
destino final ou

— o reencaminhamento numa data posterior da conve
niência do passageiro.

2. Independentemente da escolha do passageiro no
caso referido no parágrafo anterior, a transportadora aérea
pagará, imediatamente após a recusa de embarque, uma
compensação mínima, sem prejuízo do disposto nos n?s 3
e 4, igual a :

— 1 50 ecus para os voos até 3 500 quilómetros,
— 300 ecus para os voos de mais de 3 500 quilómetros,
tendo em conta o destino final previsto no bilhete.

3.

Artigo 6?

1 . Além das compensações mínimas fixadas no artigo
4?, a transportadora oferecerá, a título gratuito, aos passa
geiros a quem seja recusado o embarque :

a) O custo de uma chamada telefónica e/ou mensagem de
telex/telefax para o local de destino ;
b) Refeições e bebidas em proporção razoável ao tempo
de espera ;

c) Alojamento num hotel no caso de bloqueamento dos
passageiros por uma ou várias noites.
2. No caso de uma cidade ou de uma região ser servida
por vários aeroportos e uma transportadora aérea oferecer
a um passageiro a quem tenha sido recusado o embarque
um voo para um aeroporto diferente daquele para o qual
o passageiro tinha efectuado a reserva, as despesas de
deslocação entre os aeroportos alternativos ou para um

As compensações previstas no n? 2 poderão ser

reduzidas em 50 % se a transportadora proporcionar um

(') JO n? L 158 de 23 . 6. 1990, p. 59.

N ? L 3 6/7

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

8 . 2. 91

destino alternativo próximo, acordado com o passageiro,
ficam a cargo da transportadora.
Artigo 7?

A transportadora aérea não será obrigada ao pagamento de
qualquer compensação de recusa de embarque quando o
passageiro viajar gratuitamente ou a tarifas reduzidas não
acessíveis directa ou indirectamente ao público.

Artigo 9?

1 . As disposições do presente regulamento aplicam-se
sem prejuízo de recurso ulterior perante as jurisdições
competentes com o objectivo de obter ressarcimentos

suplementares.
2. O n? 1 não se aplica aos voluntários, tal como defi
nidos na alínea e) do artigo 2?, que tenham aceite uma
compensação ao abrigo das regras a que se refere o artigo
3?

Artigo 8?

As transportadoras aéreas deverão fornecer a cada passa
geiro a quem tenha sido recusado o embarque um
impresso de que constem as regras de compensação por
embarque recusado.

Artigo 10?

O presente regulamento entra em vigor dois meses após a
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

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

Feito em Bruxelas, em 4 de Fevereiro de 1991 .
Pelo Conselho
0 Presidente

J.F. POOS

\
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REGULAMENTO (CEE) N? 296/91 DO CONSELHO
de 4 de Fevereiro de 1991

que altera o Regulamento (CEE) n? 4059/89, que fixa as condições de admissão de
transportadores não residentes aos transportes nacionais rodoviários de
mercadorias num Estado-membro

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

1 . Ao n? 1 do artigo 2? e aditado o seguinte parágrafo :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 75?,

« A partir de 1 de Janeiro de 1991 , o número de autori
zações de cabotagem é aumentado de 298 , passando a
ser de 15 298 .».

Tendo em conta a proposta da Comissão,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu ('),

2. Ao n? 3 do artigo 2? é aditado o seguinte parágrafo :
« A partir de 1 de Janeiro de 1991 , o número de autori
zações suplementares é repartido entre os Estados
-membros do seguinte modo :

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (2),
Considerando que o alargamento da Comunidade na
sequência da unificação alemã se traduz por uma extensão
do mercado dos transportes rodoviários de mercadorias ;

Bélgica

20
19
97

Dinamarca

Alemanha
Grécia

Considerando que importa, por conseguinte, aumentar, a
partir de 1 de Janeiro de 1991 , o contingente mencionado
no artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 4059/89 (3) e fixar
a repartição entre os Estados-membros do número de
autorizações de cabotagem suplementares ; que esta repar
tição deve permitir aos transportadores estabelecidos na
antiga República Democrática Alemã aceder aos mercados

Portugal

11
21
26
10
28
10
27
12

Reino Unido

17.

Espanha
França
Irlanda
Itália

Luxemburgo
Países Baixos

nacionais dos outros Estados-membros,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 2?

Artigo 1 ?

O presente regulamento entra em vigor na data da sua

O Regulamento (CEE) n? 4059/89 passa a ter a seguinte

publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro

redacção :

peias.

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

Feito em Bruxelas, em 4 de Fevereiro de 1991 .
Pelo Conselho
O Presidente

J.F. POOS

(') JO n? C 19 de 28 . 1 . 1991 .

(2) Parecer emitido em 18 de Dezembro de 1990 (ainda não pu
blicado no Jornal Oficial).
(3) JO n? L 390 de 30. 12. 1989, p. 3.
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N ? L 36/9

REGULAMENTO (CEE) N? 297/91 DO CONSELHO
de 4 de Fevereiro de 1991

que altera o Regulamento (CEE) n? 715/90, relativo ao regime aplicável aos
produtos agrícolas e a certas mercadorias resultantes da transformação de

produtos agrícolas originários dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico
(ACP) ou dos Países e Territórios Ultramarinos (PTOM) para levar em conta a
adesão da Namíbia à Quarta Convenção ACP/CEE
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3033/80 do
Conselho, de 11 de Novembro de 1980, que determina o
regime de trocas aplicável a certas mercadorias resultantes
da transformação de produtos agrícolas ('), e, nomeada
mente, o seu artigo 12?,

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n? 715/90 é alterado do seguinte
modo :

1 . No anexo I, é aditada a menção « NAMÍBIA » na lista.
2. No título I, é inserido o seguinte artigo :
« Artigo 4?A

Tendo em conta a proposta da Comissão,

1 . As disposições do artigo 3? aplicam-se à Namíbia
sobre as seguintes quantidades, expressas em carne,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 715/90 (2)
definiu o regime aplicável aos produtos agrícolas e a certas
mercadorias resultantes da transformação de produtos

— 1 ? e 2? anos civis : 10 500 toneladas,

agrícolas originários dos Estados de África, das Caraíbas e

— 3 ?, 4? e 5? anos civis : 13 000 toneladas.

desossada :

do Pacífico ou dos Países e Territórios Ultramarinos ;

Considerando que o Conselho dos Ministros ACP/CEE,
pela sua Decisão n? 4/90, de 23 de Novembro de 1990,

2. As disposições dos n?s 2 e 3 do artigo 4? apli
cam-se igualmente à Namíbia. Para tal aplicação, as
quantidades mencionadas no n? 1 do presente artigo

incluiu a Namíbia nos Estados signatários da Quarta

são acrescentadas ao montante mencionado nos n ?s 2 e

Convenção ACP/CEE ;

3 do artigo 4? ».

Considerando que a referida decisão prevê a concessão à

Artigo 2?

Namíbia, no âmbito do Protocolo n? 7 da convenção, de

um contingente anual de carne de bovino ;

Considerando que é, portanto, conveniente adaptar a lista
do anexo I do Regulamento (CEE) n? 715/90 e completar
o título I do mesmo regulamento,

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

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 4 de Fevereiro de 1991 .
Pelo Conselho
O Presidente

J. F. POOS

(<) JO n? L 323 de 29. 11 . 1980, p. 1 .

b) JO n? L 84 de 30. 3. 1990, p. 85.
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REGULAMENTO (CEE) N? 298/91 DA COMISSÃO
de 7 de Fevereiro de 1991

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,

— para as outras moedas, uma taxa de conversão baseada

na média das taxas do ECU publicadas no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, série C, durante

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma
organização comum dos mercados nó sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3577/90 (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? 2205/90 ("), e,
nomeadamente, o seu artigo 3?,

um período determinado, afectada do factor referido
no travessão anterior ;

sendo estas cotações as verificadas em 6 de Fevereiro de
1991 ;

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? 3844/90 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,

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? 3844/90 da Comissão ^ e pelos regulamentos

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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 :

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.

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

Artigo 2 ?

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

O presente regulamento entra em vigor em 8 de Fevereiro

n ? 1676/85,

de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 7 de Fevereiro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
O
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

281
353
164
201

de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
17. 12. 1990, p. 23.
24. 6. 1985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.

(4 JO n? L 367 de 29. 12. 1990, p. 13.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 7 de Fevereiro de 1991, que fixa os direitos niveladores à
importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e sêmolas de trigo ou de centeio
(Em ECU/t)
Código NC

Montante do direito nivelador

0709 90 60
0712 90 19

1001 10 10
1001 10 90

143,17 00
143,17 00
203,98 0 0
203,98 0 0

1001 90 91

1 97,55

1001 90 99

197,55

1002 00 00

160,25 (6)

1003 00 10

164,49
164,49
150,02
150,02

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

143,17 (2)(3)
143,17 00
149,24 0
70,11

132,22 (4)
79,27 0
0

1008 90 90

79,27

1101 00 00

290,76 0
.238,54 0
329,62 0
312,75 0

110210 00

1103 11 10
1103 11 90

(') Em relaçio 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 (CEE) n? 715/90 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 directamente nos departamentos franceses ultramarinos.

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

(4) Em relação ao milho painço e ao sorgo originário dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico ou dos países
e territórios ultramarinos, o direito nivelador à importação na Comunidade é cobrado em conformidade com o
disposto no Regulamento (CEE) n? 715/90.
(*) 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 (JO n? L 271 de 10. 12. 1971 , p. 22).
Q Aquando da importação do produto do código NC 1008 90 10 (triticale), é cobrado o direito nivelador aplicável
ao centeio .

(8) Aquando da importação por Portugal, o direito nivelador é adicionado do montante previsto no n? 2 do artigo 2?
do Regulamento (CEE) n? 3808/90.
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REGULAMENTO (CEE) N? 299/91 DA COMISSÃO
de 7 de Fevereiro de 1991

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

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

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

— para as outras moedas, uma taxa de conversão baseada

na média das taxas do ECU publicadas no Jornal

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? 3577/90 (2), e, nomeadamente, o n ? 6 do seu

sendo estas cotações as verificadas em 6 de Fevereiro de

artigo 15?,

1991 ;

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? 2205/90 (4), e,
nomeadamente, o seu artigo 3?,

Considerando que, em função dos preços CIF e dos
preços CIF de compra a prazo, de hoje, os prémios que

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

Oficial das Comunidades Europeias, série C, durante
um período determinado, afectada do factor referido
no travessão anterior ;

acrescem aos direitos niveladores devem ser alterados nos

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

Considerando que os prémios que acrescem aos direitos

Artigo 1 ?

niveladores em relação aos cereais e ao malte foram

fixados pelo Regulamento (CEE) n? 3845/90 da Comissão
(*) e pelos regulamentos posteriores que o alteraram ;
Considerando que, a fim de permitir o funcionamento
normal do regime dos direitos niveladores, é conveniente
tomar em consideração para o cálculo destes últimos :
— para as moedas cuja paridade se mantém dentro de
um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 % ,

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

Artigo 2?

uma taxa de conversão com base na sua taxa central ,

O presente regulamento entra em vigor em 8 de Fevereiro

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 7 de Fevereiro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(■)
O
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

281
353
164
201
367

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
17. 12. 1990, p. 23.
24. 6. 1985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.
29. 12. 1990, p. 10.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 7 de Fevereiro de 1991, que fixa os prémios que acrescem
aos direitos niveladores à importação em relação aos cereais, à farinha e ao malte
A. Cereais e farinhas

(Em ECUs/t)
Corrente

1 ? período

2? período

3? período

2

3

4

5

0

0

0

4,47

4,47

Código NC

0709 90 60

0712 90 19

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0,86

1001 10 90

0

0

0

0,86

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

4,47

1005 90 00

0

0

0

4,47

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

3,16

3,16

3,18

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

0

0

0

0

1101 00 00

B. Malte

(Em ECUs/t)
Corrente

1 ? período

2° período

3? período

4? período

2

3

4

5

6

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

0

0

0

Código NC

1107 20 00

0

0
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REGULAMENTO (CEE) N? 300/91 DA COMISSÃO
de 7 de Fevereiro de 1991

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

Tendo em
Económica
Tendo em
Portugal,
Tendo em

conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
conta o Acto de Adesão de Espanha e de
conta o Regulamento n? 136/66/CEE do

Conselho, de 22 de Setembro de 1966, relativo ao estabe

lecimento de uma organização comum de mercados no
sector das substâncias gordas ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3577/90 (2),
e, nomeadamente, o n? 2 do artigo 16?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1514/76 do
Conselho, de 24 de Junho de 1976, relativo às importa
ções de azeite da Argélia (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 4014/88 (4), e,
nomeadamente, o artigo 5?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1521 /76 do
Conselho, de 24 de Junho de 1976, relativo às importa
ções de azeite de Marrocos (*), com a última redacção que

lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 4015/88 (é), e,
nomeadamente, o artigo 5?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1508/76 do
Conselho, de 24 de Junho de 1976, relativo às importa
ções de azeite da Tunísia Q, com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 413/86 (8), e,
nomeadamente, o artigo 5?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1180/77 do
Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativo à importação

pela Comunidade de certos produtos agrícolas originários
da Turquia (9), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 4016/88 (10), e, nomeada
mente, o n? 2 do artigo 10 ?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1620/77 do
Conselho, de 18 de Julho de 1977, relativo às importações
de azeite do Líbano ("),
Considerando que, através do Regulamento (CEE)
n? 3131 /78 (12), alterado pelo Acto de Adesão da Grécia, a
Comissão decidiu recorrer ao processo da adjudicação
relativamente à fixação dos direitos niveladores do azeite ;
Considerando que no artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 2751 /78 do Conselho, de 23 de Novembro de 1978,

que adoptou regras gerais relativas ao regime de fixação
através da adjudicação do direito nivelador à importação
(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

172 de 30. 9.
L 353 de 17.
L 169 de 28.
L 358 de 27.

1966, p. 3025/66.
12. 1990, p. 23.
6. 1976, p. 24.
12. 1988, p. 1 .

de azeite (B), se preve que deve ser fixada a taxa dos
direitos mínimos para cada um dos produtos em causa
com base num exame da situação do mercado mundial e
do mercado comunitário, assim como das taxas dos

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

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

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

às importações dos outros países terceiros ;
Considerando que a aplicação das modalidades acima
indicadas às taxas dos direitos niveladores apresentados
pelos concorrentes em 4 e 5 de Fevereiro de 1991 leva a
que se fixem os direitos niveladores mínimos como se
indica no anexo I do presente regulamento ;

Considerando que o direito nivelador a cobrar na impor
tação de azeitonas constantes dos códigos NC 0709 90 39
e 071 1 20 90, assim como de produtos constantes dos
códigos NC 1522 00 31 , 1522 00 39 e 2306 90 19 deve
calcular-se a partir do direito nivelador mínimo aplicável
à quantidade de azeite contido nesses produtos ; que,
todavia, em relação às azeitonas, o direito nivelador
cobrado não pode ser inferior a um montante correspon

dente a 8 % do valor do produto importado, sendo esse
montante fixado forfetariamente ; que a aplicação desses
montantes leva a que se fixem os direitos niveladores
como se indica no anexo II do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Os direitos niveladores aplicáveis na importação de azeite
constam do anexo I.

Artigo 2?
Os direitos aduaneiros aplicáveis na importação de outros
produtos do sector do azeite constam do anexo II.

(f) JO n? L 169 de 28. 6. 1976, p. 43.

(6) JO n? L 358 de 27. 12. 1988, p. 2.
0 JO n? L 169 de 28. 6. 1976, p. 9.
(") JO n? L 48 de 26. 2. 1986, p. 1 .
O JO n? L 142 de 9. 6. 1977, p. 10.
H JO n? L 358 de 27. 12. 1988, p. 3.
H JO n? L 181 de 21 . 7. 1977, p. 4.

H JO n? L 370 de 30. 12. 1978, p. 60.

Artigo 3 ?

O presente regulamento entra em vigor em 8 de Fevereiro
de 1991 .

C 3) JO n ? L 331 de 28 . 11 . 1978 , p. 6.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 7 dê Fevereiro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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ANEXO I

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

Países terceiros

1509 10 10

77,00 (')
77,00 (»)
89,00 (2)
77,00 (')
1 22,00 (3)

1509 10 90
1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90

(') Relativamente às importações de azeite deste código obtidas totalmente num dos países adiante indicados e direc
tamente transportados desses países para a Comunidade, o direito nivelador a cobrar é diminuído de :
a) Líbano : 0,60 ecu por 100 quilogramas ;

b) Turquia : 11,48 ecus (") por 100 quilogramas, na condição de que o operador apresente prova de haver reem
bolsado o direito na exportação instituído por este país, sem que, todavia, possa esse reembolso exceder o
montante do direito efectivamente instiuído ;

c) Argélia, Tunísia e Marrocos : 12,69 ecus (*) por 100 quilogramas, na condição de o operador apresentar prova
de haver reembolsado o direito na exportação instituído por esses países, sem que, todavia, esse reembolso
possa exceder o montante do direito efectivamente instituído ;
(*) Esses montantes podem ser acrescidos de um montante adicional a determinar pela Comunidade e os países
terceiros em questão.

(2) Relativamente à importação de azeite deste código :

a) Totalmente obtido na Argélia, Marrocos, Tunísia e transportado directamente desses países para a Comuni
dade, o direito nivelador a cobrar é diminuído de 3,86 ecus por 100 quilogramas ;

b) Totalmente obtido na Turquia e transportado directamente desse país para a Comunidade, o direito nivelador
a cobrar é diminuído de 3,09 ecus por 100 quilogramas.

(3) Relativamente à importação de azeite deste código :
a) Totalmente obtido na Argélia, Marrocos, Tunísia e transportado directamente desses países para a Comunidade
o direito nivelador a cobrar é diminuído de 7,25 ecus por 100 quilogramas ;

b) Totalmente obtido na Turquia e transportado directamente desse país para a Comunidade, o direito nivelador
a cobrar é diminuído de 5,80 ecus por 100 quilogramas.

ANEXO II

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

Países terceiros

0709 90 39

16,94

0711 20 90

16,94

1522 00 31

38,50

1522 00 39

61,60

2306 90 19

6,16
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REGULAMENTO (CEE) N? 301/91 DA COMISSÃO
de 7 de Fevereiro de 1991

que derroga o Regulamento (CEE) n? 1589/87 relativo à aquisição, mediante
adjudicação, de manteiga pelos organismos de intervenção
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

niente prorrogar o prazo relativo as entregas de manteiga
realizadas na sequência do concurso acima referido ;

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

nização comum de mercado no sector do leite e dos

produtos lácteos ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 3641 /90 (2), e, nomeada
mente, on! 1 , primeiro parágrafo, e o n? 3 do seu artigo

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

7?A,

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 1589/87 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1310/90 (4), estabeleceu as regras
relativas à aquisição, mediante adjudicação, de manteiga
pelos organismos de intervenção ; que o n? 2 do artigo 7?
do mesmo regulamento prevê que o adjudicatário proceda
à entrega da manteiga num prazo de catorze dias
seguintes à data do termo do prazo para a apresentação
das propostas ; que esse prazo, atendendo aos dias feria
dos, pode revelar-se insuficiente para o segundo concurso
do mês de Março de 1991 ; que é, por conseguinte, conve

No que respeita ao concurso cujo prazo para a apresenta
ção das propostas termina na quarta terça-feira de Março
de 1991 , o prazo de catorze dias, referido no n? 2 do
artigo 7°. do Regulamento (CEE) n? 1589/87, é substi
tuído por um prazo de vinte e um dias.

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 aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 7 de Fevereiro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
O
(3)
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

148
362
146
129

de
de
de
de

28. 6. 1968, p. 13 .
27. 12. 1990, p. 5.
6. 6. 1987, p. 28 .
19. 5. 1990, p. 29 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 302/91 DA COMISSÃO
de 7 de Fevereiro de 1991

que adopta as medidas definitivas relativas à emissão dos certificados MCT no
sector do leite e dos produtos lácteos, no que diz respeito a Espanha
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

cautelares adequadas, por intermédio do Regulamento

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

(CEE) n? 3589/90 (*) ; que devem ser tomadas medidas
definitivas ; que, tomando em consideração a situação do
mercado em Espanha, não pode neste momento ser enca

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 85?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 569/86 do
Conselho, de 25 de Fevereiro de 1986, que estabelece as
regras gerais de aplicação do mecanismo complementar
aplicável às trocas comerciais ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 3296/88 (2),
e, nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 7?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 606/86 da
Comissão, de 28 de Fevereiro de 1986, que determina as
regras de execução do mecanismo complementar às trocas
comerciais dos produtos lácteos importados em Espanha,
provenientes da Comunidade dos Dez (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n ? 3881 /90 (4), fixa, para 1990, o limite indicativo relativo
à importação em Espanha de determinados produtos do
sector do leite e dos produtos lácteos para 1990 ;

Considerando que os pedidos de certificados MCT, apre
sentados na semana de 3 a 8 de Dezembro de 1990 para a
categoria de queijos 1 , se referem a quantidades superiores
à fracção do limite indicativo aplicável ao quarto trimestre
de 1990 ;

Considerando que a Comissão adoptou, consequente
mente, através de um processo de urgência, as medidas

rado um aumento do limite indicativo ;

Considerando que, nos termos das medidas definitivas
referidas no n? 3 do artigo 85? do Acto de Adesão, há que
confirmar a suspensão da emissão dos certificados MCT
previstos no n? 2 do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 3589/90 até ao final do quarto trimestre de 1990 ;

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Fica suspensa definitivamente à emissão de certificados
MCT para os produtos do sector do leite e dos produtos
lácteos referidos no Regulamento (CEE) n? 3589/90.

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

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

Feito em Bruxelas, em 7 de Fevereiro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
O
(3)
(«)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

55 de 1 . 3.
293 de 27.
58 de 1 . 3.
367 de 29.

1986, p. 106.
10. 1988, p. 7.
1986, p. 28.
12. 1990, p. 124.

O JO n? L 350 de 14. 12. 1990, p. 8.
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REGULAMENTO (CEE) N? 303/91 DA COMISSÃO
de 7 de Fevereiro de 1991

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,

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 (4), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2205/90 (*),

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum dos mercados no sector do açúcar ('), com

— para as outras moedas, uma taxa de conversão baseada

na média das taxas do ECU publicadas no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, série C, durante
um período determinado, afectada do factor referido

a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3577/90 (2) e, nomeadamente, o n? 8 do seu
artigo 16?,

no travessão anterior,

Considerando que os direitos niveladores à importação
para os xaropes e alguns outros produtos do sector do
açúcar, foram fixados pelo Regulamento (CEE) n? 236/91
da Comissão (3) ;
Considerando que a aplicação das modalidades estabele
cidas no Regulamento (CEE) n ? 236/91 aos dados de que
a Comissão tem conhecimento leva a alterar o montante

de base do direito nivelador para os xaropes e alguns
outros produtos do sector do açúcar actualmente em vigor
em conformidade com o regulamento ;
Considerando que, a fim de permitir o funcionamento
normal do regime dos direitos niveladores, é conveniente
considerar para o cálculo desses últimos :
— para as moedas cuja paridade se mantém dentro de
um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 % ,

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? 236/91 são modificados
de acordo com os montantes referidos no anexo do

presente regulamento.
Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 8 de Fevereiro
de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 7 de Fevereiro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(') JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
0 JO n? L 353 de 17. 12. 1990, p. 23.
0 JO n? L 27 de 1 . 2. 1991 , p. 25.

(4) JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .

(Ó JO n? L 201 de 31 . 7. 1990, p. 9.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 7 de Fevereiro de 1991 , 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

de teor em sacarose e

Montante do direito nivelador

para 100 kg líquidos
do produto em causa

para 100 kg de matéria seca

0,4594
0,4594

1702 30 10

—

1702 40 10

—

1702 60 10

—

1702 60 90

0,4594

1702 90 30

—

1702 90 60

1702 90 71
1702 90 90

0,4594
0,4594
0,4594

2106 90 30

—

2106 90 59

0,4594

—

54,76
54,76
54,76
—

54,76
—

—

—

54,76
—
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REGULAMENTO (CEE) N? 304/91 DA COMISSÃO
de 7 de Fevereiro de 1991

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

corrigida pelo factor de correcção 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? 2205/90
(%

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercados no sector do açúcar ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3577/90 (2), e, nomeadamente, o n? 8 do seu
artigo 16?,

— para as outras moedas, uma taxa de conversão baseada
na média das taxas do ECU publicadas no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, série C, durante
um período determinado, afectada do factor referido
no travessão anterior,

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação de açúcar branco e de açúcar em bruto foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 3608/90 da Comissão
(3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regula
mento (CEE) n? 282/91 (4) ;
Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CEE) n? 3608/90 aos dados
de que a Comissão tem conhecimento implica a alteração
dos direitos niveladores actualmente em vigor, em confor
midade com o anexo do presente regulamento ;
Considerando que, a fim de permitir o funcionamento
normal do regime dos direitos niveladores, é conveniente
considerar para o cálculo desses últimos :
— para as moedas cuja paridade se mantém dentro de
um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 %,
uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

sendo estas cotações as verificadas em 6 de Fevereiro de
1991 ,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 8 de Fevereiro
de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 7 de Fevereiro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
353 de 17. 12. 1990, p. 23.
350 de 14. 12. 1990, p. 68.
34 de 6. 2. 1991 , p. 10.

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

M JO n? L 201 de 31 . 7. 1990, p. 9.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 7 de Fevereiro de 1991 , 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

41,64 0

1701 11 90

41,64 (')

1701 1210

41,64 0

1701 12 90

41,64 0

1701 91 00

45,94

1701 99 10

45,94

1701 99 90

45,94 0

(') O montante do direito nivelador aplicável será calculado em conformidade com as disposições do artigo 2? ou 3?
do 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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II

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

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO

de 25 de Janeiro de 1991

que determina os pedidos prioritários para a concessão da indemnização pelo
abandono da produção leiteira prevista no n? 1B do artigo 4? do Regulamento
(CEE) n? 857/84 do Conselho
(Apenas fazem fé os textos nas línguas espanhola, francesa, inglesa e italiana)

(91 /58/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 857/84 do
Conselho, de 31 de Março de 1984, que estabelece as
regras gerais para a aplicação da imposição referida no
artigo 5?C do Regulamento (CEE) n? 804/68, no sector
do leite e produtos lácteos ('), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3642/90 (2), e,
nomeadamente, o n? 1 B, alínea e), do seu artigo 4?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1546/88 da
Comissão, de 3 de Junho de 1988, que fixa as regras de
execução da imposição suplementar referida no artigo 5?C
do Regulamento (CEE) n? 804/68 no sector do leite e
produtos lácteos (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 2333/90 (4), e, nomeada
mente, o n? 3, primeiro parágrafo, do seu artigo 4?A,
Considerando que o n? 1B do artigo 4? do Regulamento
(CEE) n? 857/84 prevê a concessão de uma indemnização
pelo abandono definitivo da produção leiteira cujo finan
ciamento comunitário está limitado a uma quantidade de
500 000 toneladas ;

Considerando que o n? 3, segundo parágrafo, do artigo
4?A do Regulamento (CEE) n? 1546/88 estabelece que,
caso a soma total das quantidades de referência propostas
para redistribuição pelo conjunto dos Estados-membros
seja superior a 500 000 toneladas, a Comissão determi

nará, por Estado-membro, os pedidos prioritários que
(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

90 de 1 . 4. 1984, p. 13.
362 de 27. 12. 1990, p. 7.
139 de 4. 6. 1988, p. 12.
211 de 9 . 8 . 1990, p. 5.

podem ser atendidos para financiamento comunitário ;
que é esta a situação ; que é conveniente determinar esses
pedidos proporcionalmente ao número total de pedidos ;

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

Artigo 1 ?
Os pedidos prioritários referidos no n? 3, segundo pará
grafo, do artigo 4?A do Regulamento (CEE) n ? 1546/88 ,
para obtenção da indemnização prevista no n? 1B do
artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 857/84, são fixados
do seguinte modo :
1 . No que diz respeito a Espanha, até ao limite de 87 700
toneladas de quantidades de referência propostas, os
pedidos por ordem cronológica do seu registo, o mais
tardar até 4 de Outubro de 1990 .

2. No que diz respeito a França, até ao limite de 247 650
toneladas de quantidades de referência propostas, os
pedidos por ordem cronológica do seu registo, o mais
tardar até 15 de Outubro de 1990 .

3. No que diz respeito à Irlanda, até ao limite de 550
toneladas de quantidades de referência propostas, os
pedidos por ordem cronológica do seu registo, o mais
tardar até 25 de Outubro de 1990 .

4. No que diz respeito a Itália, até ao limite de 164 100
toneladas de quantidades de referência propostas, os
pedidos por ordem cronológica do seu registo, o mais
tardar até 9 de Outubro de 1990 .

N ? L 36/24
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Artigo 2?

O Reino de Espanha, a República Francesa, a Irlanda e a República Italiana são as destina
tárias da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 25 de Janeiro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 4 de Fevereiro de 1991

que encerra o processo de reexame e confirma a caducidade de medidas
anti-dumping relativas às importações na Comunidade de escavadoras hidráu
licas autopropulsoras, de lagartas ou de rodas, com um peso total superior a seis
toneladas mas igual ou inferior a trinta e cinco toneladas, equipadas com um
único balde montado num braço capaz de rodar 360° , ou previsto para ser assim

equipado, originárias do Japão
(91 /59/CEE)

O acima exposto foi considerado suficiente para
justificar o início de um processo de reexame, e a
Comissão anunciou, mediante um aviso publicado
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (3),
o início de um processo de reexame das medidas
anti-dumping, relativas às importações na Comuni
dade dos produtos em questão. Em conformidade
com o disposto no artigo 15? do Regulamento
(CEE) n? 2423/88, as medidas continuaram em
vigor na pendência do resultado do reexame.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2423/88 do
Conselho, de 1 1 de Julho de 1988, relativo à defesa contra
as importações que são objecto de dumping ou de subven
ções por parte de países não membros da Comunidade
Económica Europeia ('), e, nomeadamente, o n? 5 do seu
artigo 4?,
3

A Comissão notificou oficialmente os exportadores
e importadores conhecidos como interessados, os
representantes do país exportador, bem como os
produtores da Comunidade, tendo-lhes sido dada a
oportunidade de apresentarem as suas observações
por escrito e/ou de solicitarem uma audição.

(4)

A Comissão iniciou o inquérito, incluindo o envio
de questionários às partes interessadas, a fim de
obter as informações necessárias para a avaliação do
dumping e do prejuízo. Uma proporção muito
elevada dos produtores comunitários não respondeu
aos questionários, apesar de a Comissão ter prote
lado a data originalmente fixada para a entrega das

Após consultas realizadas no âmbito do comité consultivo,
tal como previsto no Regulamento (CEE) n? 2423/88,
Considerando o seguinte :

A. PRODUTO

(1 )

Os produtos em causa são as escavadoras hidráu
licas autopropulsoras, de lagartas ou de rodas, com
um peso total superior a seis toneladas mas igual ou
inferior a trinta e cinco toneladas, equipadas com
um único balde montado num braço, capaz de
rodar 360° , ou previsto para ser assim equipado,

originárias do Japão, do código NC ex 8429 52 00.

respostas.

(5)

B. PROCESSO

(2)

Em Março de 1990, a Comissão recebeu uma
denúncia apresentada nos termos do disposto no
artigo 15? do Regulamento (CEE) n? 2423/88 pela
Federation

of

Manufacturers

of

Construction

Ao calcular a proporção dos produtores comunitá
rios que responderam aos questionários, a Comissão
verificou que, contrariamente ao que havia sido
alegado na denúncia, a sua produção conjunta não
constituía uma parte importante da produção total
comunitária. Por conseguinte, a Comissão não pode
determinar se a expiração da medida conduziria
outra vez à existência de prejuízo ou à ameaça de
prejuízo.

Equipment and Cranes, em nome dos produtores
comunitários

de

escavadoras

hidráulicas,

cuja

produção conjunta representa, alegadamente, a
maior parte da produção comunitária dos produtos
em causa. A denúncia continha elementos de prova
da existência de dumping praticado com persis

tência por produtores japoneses, não obstante as
disposições do Regulamento (CEE) n? 1877/85 do
Conselho (2). Na denúncia alegava-se igualmente a
existência de uma ameaça de prejuízo, caso fosse
permitida a caducidade das medidas anti-dumping.
(') JO n? L 209 de 2. 8 . 1988 , p . 1 .

I1) JO n? L 176 de 6. 7. 1985, p. 1 .

C. ENCERRAMENTO
DO
REEXAME

(6)

PROCESSO

DE

Dadas as circunstâncias acima referidas, a Comissão
considera que o processo de reexame deve ser
encerrado imediatamente.

(7)

O comité consultivo não levantou quaisquer objec
ções a esta linha de actuação.

(3) JO h? C 206 de 18 . 8 . 1990, p. 5.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 36/26

(8)

A Comissão informou a Federation of Manufactu
rers of Construction Equipment and Cranes das
razões que a levaram a encerrar o processo,

8 . 2. 91

capaz de rodar 360 , ou previsto para ser assim equipado,
originárias do Japão, do código NC ex 8429 52 00.

Artigo 2 ?
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

A presente decisão produz efeitos a partir do dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficiai das Comunidades
Europeias.
Feito em Bruxelas, em 4 de Fevereiro de 1991 .

É encerrado o processo de reexame relativo às importa
ções de escavadoras hidráulicas autopropulsoras, de
lagartas ou de rodas, com um peso total superior a seis

toneladas mas igual ou inferior a trinta e cinco toneladas,
equipadas com um único balde montado num braço

Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

