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REGULAMENTO (CE) N? 1161 /97 DO CONSELHO

de 25 de Junho de 1997

que altera o Regulamento (CE) n? 3290/94 relativo às adaptações e medidas
transitórias necessárias no sector da agricultura para a execução dos acordos

concluídos no âmbito das negociações comerciais multilaterais do «Uruguay
Round»

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

resolvidas de forma definitiva antes dessa mesma data; que

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

se trata, nomeadamente, da adaptação de determinados
acordos celebrados com países terceiros; que é, por conse

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3290/94 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, relativo às adapta
ções e medidas transitórias necessárias no sector da agri
cultura para a execução dos acordos concluídos no âmbito
das negociações comerciais multilaterais do «Uruguay
Round» ('), e, nomeadamente, o n? 2 do seu artigo 3 ?,

guinte, necessário prolongar por um ano o período
durante o qual a Comissão pode tomar medidas transitó
rias,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que o artigo 3 ? do Regulamento (CE)
n ? 3290/94 autoriza a Comissão a tomar as medidas

necessárias para facilitar a transição do regime existente
antes da aplicação dos resultados das negociações do «Uru
guay Round» para o regime decorrente das adaptações da
legislação agrícola previstas no mesmo regulamento; que
essas medidas transitórias só podem ser tomadas até 30
de Junho de 1997, estando a sua aplicação limitada a esta
data; que se verificou que determinadas questões, actual
mente objecto de medidas transitórias, não poderão ser

No n? 2 do artigo 3 ? do Regulamento (CE) n ? 3290/94, a
data de «30 de Junho de 1997» é substituída pela de «30
de Junho de 1998 ».

Artigo 2?

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

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1997.

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

Feito no Luxemburgo, em 25 de Junho de 1997.
Pelo Conselho

O Presidente

J. VAN AARTSEN

(') JO n ? L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105. Regulamento alterado
pelo Regulamento (CE) n? 1193/96 (JO n? L 161 de 29. 6.
1996, p. 1 ).
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REGULAMENTO (CE) N? 1162/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997
que restabelece o direito aduaneiro preferencial de importação de cravos
unifloros (standard) originários de Israel
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 4088/87 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1987, que determina as

condições de aplicação dos direitos aduaneiros preferen
ciais na importação de determinados produtos da floricul
tura originários de Israel, Jordânia, Marrocos e Chipre (')
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n ? 539/96 (2), e, nomeadamente, o n? 2, alínea b), do
seu artigo 5?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 4088/87
determina as condições de aplicação de um direito adua
neiro preferencial destinado às rosas de flor grande, rosas

de flor pequena, cravos unifloros (standard) e cravos
multifloros (spray), no limite de contingentes pautais
abertos anualmente para a importação na Comunidade de
flores frescas cortadas;

Considerando que o Regulamento (CE) n? 1981 /94 do
Conselho (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 592/97 (*), determina a abertura e
modo de gestão de contingentes pautais comunitários para
flores e botões, frescos, cortados, originários de Chipre,
Jordânia, Marrocos e Israel;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 700/88 da
Comissão (% com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 2917/93 Ç), estabelece as regras de
execução do regime em causa;
Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (8) com a última redacção que lhe foi dada

pelo Regulamento (CE) n? 1 50/95 (9), são utilizadas para
converter o montante expresso em moedas nos países
terceiros e estão na base de determinação das taxas de

conversão agrícolas das moedas dos Estados-membros;
que as regras de aplicação e determinação relativas a essas
conversões foram estabelecidas no Regulamento (CEE) n ?
1068/93 da Comissão (10), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1482/96 (u );
Considerando que, para os cravos unifloros (standard)
originários de Israel, o direito aduaneiro preferencial
fixado pelo Regulamento (CE) n? 1981 /94 foi suspenso
pelo Regulamento (CE) n? 855/97 da Comissão (12);
Considerando que, com base nas verificações efectuadas

nos termos do disposto nos Regulamentos (CEE)
n? 4088/87 e (CEE) n? 700/88, é necessário concluir que
as condições previstas no n ? 3, último parágrafo, do artigo
2? do Regulamento (CEE) n ? 4088/87 estão reunidas,
para o restabelecimento do direito aduaneiro preferencial

relativo aos cravos unifloros (standard) originários de
Israel; que há que restabelecer o direito aduaneiro prefe

Considerando que o n ? 3 do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 4088/87 dispõe que o direito aduaneiro prefe
rencial será restabelecido para um dado produto e uma
dada origem se os preços do produto importado (sem
dedução do direito aduaneiro à taxa integral), com respeito

a pelo menos 70 % das quantidades relativamente às
quais existam cotações disponíveis nos mercados repre

rencial,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

sentativos da Comunidade, forem iguais ou superiores a

Artigo 1 ?

85 % do preço comunitário à produção desde o momento
da aplicação efectiva da medida de suspensão do direito
aduaneiro preferencial, durante :

— dois dias sucessivos de mercado após uma suspensão
em aplicação do n? 2, alínea a), do artigo 2? do refe
rido regulamento,
— três dias sucessivos de mercado após uma suspensão
em aplicação do n? 2, alínea b), do artigo 2? do refe
rido regulamento;

Considerando que o Regulamento (CE) n? 989/97 da
Comissão (*) fixa os preços comunitários na produção de
cravos e de rosas, para aplicação do regime em causa;
(')
(2)
f)
(<)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

382 de 31 . 12. 1987, p. 22.
79 de 29. 3. 1996, p. 6.
199 de 2. 8 . 1994, p. 1 .
89 de 4. 4. 1997, p. 1 .

h JO n? L 141 de 31 . 5. 1997, p. 71 .

Para as importações de cravos unifloros (standard) origi
nários de Israel (códigos NC ex 0603 10 13 e
ex 0603 10 53) é restabelecido o direito aduaneiro prefe
rencial fixado no Regulamento (CE) n? 1981 /94 alterado.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 27 de Junho
de 1997.

(6) JO n ? L 72 de 18 . 3 . 1988, p. 16.
O JO n ? L 264 de 23. 10 . 1993, p. 33 .
f) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(') JO n ? L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
(10) JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.

(") JO n? L 188 de 27. 7. 1996, p. 22.

H JO n? L 122 de 14. 5. 1997, p. 19.
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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 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N? 1163/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997

que altera o Regulamento (CE) n? 2146/95 que adapta transitoriamente os

regimes especiais de importação de azeite originário da Argélia, do Líbano, de
Marrocos, da Tunísia e da Turquia, com vista à execução do acordo sobre a
agricultura concluído no âmbito das negociações comerciais multilaterais do
«Uruguay Round», e derroga os Regulamentos (CEE) n? 1514/76, (CEE) n ?
1620/77, (CEE) n? 1521 /76, (CEE) n ? 1508/76 e (CEE) n ? 1180/77 do Conselho
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

de uma medida definitiva pelo Conselho, e conveniente
prorrogar as medidas previstas no Regulamento (CE)
n ? 2146/95 até 30 de Junho de 1998;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão das matérias gordas,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3290/94 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, relativo às adapta
ções e medidas transitórias necessárias no sector da agri

cultura para a execução dos acordos concluídos no âmbito
das negociações comerciais multilaterais do «Uruguay
Round» ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 1161 /97 do Conselho (2), e, nomea

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

damente, o n ? 1 do seu artigo 3 ?,

Considerando que o Regulamento (CE) n? 2146/95 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo

O Regulamento (CE) n ? 2146/95 é alterado do seguinte

Regulamento (CE) n? 2388/96 (4), adoptou os regimes
especiais de importação de azeite de determinados países,

1 . No artigo 1 ?, a data de «30 de Junho de 1997» é substi
tuída pela data de «30 de Junho de 1998 ».

modo:

a fim de ter em conta a substituição dos direitos nivela

dores variáveis por direitos aduaneiros fixos, na sequência

2. No artigo 6?, a data de «30 de Junho de 1997» é substi
tuída pela data de «30 de Junho de 1998 ».

da conclusão do «Uruguay Round»;

Considerando que o período para a adopção de medidas
transitórias foi prorrogado até 30 de Junho de 1998 pelo

Artigo 2?

Regulamento (CE) n? 1161 /97 que prolonga o período
para a adopção de medidas transitórias necessárias

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

no sector da agricultura para a execução dos acordos
concluídos no âmbito das negociações comerciais multila
terais do «Uruguay Round»; que, na pendência da adopção

Comunidades Europeias.

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 1997 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(■) JO n ? L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.

(2) Ver página 1 do presente Jornal Oficial.
(s) JO n ? L 215 de 9. 9. 1995, p. 1 .

H JO n? L 326 de 17. 12. 1996, p. 22.
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REGULAMENTO (CE) N? 1164/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997
que determina, para a campanha de comercialização de 1996-1997, o montante

final da ajuda às forragens secas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 603/95 do
Conselho, de 21 de Fevereiro de 1995, que institui a orga
nização comum de mercado no sector das forragens
secas ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 1347/95 (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 18 ?,
Considerando que o Regulamento (CE) n ? 603/95 fixa,
nos n?s 2 e 3 do seu artigo 3 ?, os montantes da ajuda a
pagar às empresas de transformação, respectivamente,
pelas forragens desidratadas e pelas forragens secas ao sol
produzidas durante a campanha de comercialização de
1996-1997, até ao limite das quantidades máximas garan

tidas que constam dos n ?s 1 e 3 do artigo 4? do citado
regulamento;
Considerando que, segundo as comunicações efectuadas

pelos Estados-membros à Comissão no âmbito do
disposto na alínea a), segundo travessão, do artigo 15? do
Regulamento (CE) n ? 785/95 da Comissão, de 6 de Abril
de 1995, que estabelece normas de execução do Regula
mento (CE) n? 603/95 do Conselho que institui a organi
zação comum de mercado no sector das forragens secas (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento

(CE) n ? 629/97 (4), as referidas quantidades máximas
garantidas não foram excedidas;

Considerando que, por conseguinte, é oportuno estabe
lecer que o montante da ajuda previsto no Regulamento
(CE) n ? 603/95 deve ser pago integralmente aos benefi
ciários, quer para as forragens desidratadas, quer para as
secas ao sol;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão das forragens secas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Para a campanha de comercialização de 1996-1997, é paga
integralmente a ajuda às forragens secas prevista no Regu
lamento (CE) n ? 603/95, cujos montantes constam,

respectivamente para as forragens desidratadas e para as
forragens secas ao sol, no n? 2 e no n? 3 do artigo 3? do
citado regulamento.

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

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 63 de 21 . 3. 1995, p. 1 .
(2) JO n? L 131 de 15. 6. 1995, p. 1 .
0 JO n? L 79 de 7. 4. 1995, p. 5.

H JO n? L 96 de 11 . 4. 1997, p. 4.
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REGULAMENTO (CE) N? 1165/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997
que altera o Regulamento (CE) n? 1600/95 que estabelece regras de execução do
regime de importação e que abre contingentes pautais no sector do leite e dos

produtos lácteos
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Artigo 1 ?
O Regulamento (CE) n ? 1600/95 é alterado do seguinte

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

modo :

nização comum de mercado no sector do leite e dos

1 . O artigo 3? passa a ter a seguinte redacção:

produtos lácteos ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 1 587/96 (2), e, nomeada

«Artigo 3 ?

mente, o n ? 3 do seu artigo 13 ? e os n?s 1 e 4 do seu
artigo 16?,

A classificação dos queijos nos códigos NC 0406 20 10,
0406 90 02 a 0406 90 06 e 0406 90 19 fica submetida à

apresentação:

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1095/96 do
Conselho, de 18 de Junho de 1996, relativo à aplicação
das concessões constantes da lista CXL estabelecida na

sequência da conclusão das negociações no âmbito do
n ? 6 do artigo XXIV do GATT (3), e, nomeadamente, o
n? 1 do seu artigo 1 ?,

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 1600/95 da
Comissão (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n? 503/97 (*), substituiu, em relação às
importações provenientes da Suíça no âmbito do acordo
especial concluído entre este país e a Comunidade, o
regime de certificado IMA-1 por um sistema baseado,

— de

um

certificado

emitido

de

acordo

com

o

artigo 22?A, para as importações provenientes da
Suíça no âmbito do acordo especial concluído
entre este país e a Comunidade,
— de um certificado IMA-1 que satisfaça as condições
referidas no título IV, para os outros países tercei
ros .

O código NC 0406 90 01 só é aplicável aos queijos
importados de países terceiros.»;
2. No n ? 3 do artigo 14?, os termos «terceiro dia útil»,
são substituídos pelos termos «quinto dia útil»;

unicamente, no regime de certificado de importação
comunitário; que se verificou que determinadas disposi
ções não abrangem todos os produtos sujeitos ao regime;

3 . O artigo 22?A é alterado do seguinte modo:

que, por conseguinte, é necessário adaptar as disposições

a) O n? 1 passa a ter a seguinte redacção:

em causa;

Considerando que os contingentes pautais dos produtos
lácteos referidos no acordo GATT/OMC e não especifi
cados por país de origem devem ser adaptados a partir de
1 de Julho de 1997; que convém, por conseguinte, alterar
o anexo II do Regulamento (CE) n ? 1600/95;

« 1 . O presente artigo é aplicável às importações
provenientes da Suíça no âmbito do acordo especial
concluído entre este país e a Comunidade, em
derrogação do disposto no artigo 22?»;
b) O n ? 2 passa a ter a seguinte redacção:
«2.

Dos pedidos de certificado e dos certificados

deve constar:

Considerando que se verificaram certas ambiguidades nas
comunicações indicadas no anexo VIII; que, a fim de

assegurar comunicações correctas e completas, convém
adaptar este anexo e prolongar de três para cinco dias o
prazo dado a essas comunicações;

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,
(')
(2)
O
(4)
(<

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

148 de 28 . 6. 1968, p. 13.
206 de 16. 8 . 1996, p. 21 .
146 de 20. 6. 1996, p. 1 .
151 de 1 . 7. 1995, p. 12.
78 de 20. 3. 1997, p. 12.

— na casa 15, a descrição pormenorizada do
produto referida no anexo IV ou, para os
produtos dos códigos NC 0406 90 02 a
0406 90 06, a descrição constante da nomencla
tura combinada,

— na casa 16, o código NC do produto.»;
c) O n ? 4 passa a ter a seguinte redacção:
«4.
Em relação aos produtos dos códigos
NC 0406 90 02 a 0406 90 06 e aos que constam do
anexo IV sob os números de ordem 3 , 4 e 5, os

certificados de importação só serão emitidos se os
pedidos forem acompanhados:
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a) De uma declaração escrita do requerente que
ateste do respeito dos preços mínimos referidos
no anexo IV ou, para os produtos dos códigos

4. O anexo II e substituído pelo anexo I do presente
regulamento;

NC 0406 90 02 a 0406 90 06, na nomenclatura
combinada;

5. O anexo VIII é substituído pelo anexo II do presente
regulamento.

b) Do compromisso escrito do requerente de forne
cer, a pedido das autoridades competentes, todas

Artigo 2?

as informações e justificações suplementares que
estas considerem necessárias tendo em vista o

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

respeito do preço mínimo e de aceitar, se for
caso disso, qualquer controlo da contabilidade

por parte das mencionadas autoridades.
Em caso de não respeito do preço mínimo, para
além do direitos de importação fixado no anexo I
do Regulamento (CEE) n ? 2658/87 do Conselho ('),
será paga uma penalidade de um montante equiva
lente a 25 % do direito.

O O n? L 256 de 7. 9 . 1987, p. 1 .»;

As disposições do artigo 1 ? são aplicáveis:
— com efeitos desde 1 de Maio de 1997, no que respeita
ao ponto 3 ,

— a partir de 1 de Julho de 1997, no que respeita às
outras disposições.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I

*ANEXO II

CONTINGENTES PAUTAIS NO ÂMBITO DOS ACORDOS GATT/OMC NÃO ESPECIFICADOS POR PAÍS DE ORIGEM
(Ano GATT/OMC)
Contingente

Número de
ordem no
anexo VII
da NC

Código NC

37

0402 10 19

(em toneladas)

Designação das mercadorias

Leite em pó desnatado

País de origem

todos os

Anual

Trimestral

51 441

12 860,25

Taxa do direito

de importação
(em ecus/ 1 00 kg
líquido)

47,50

países terceiros
38

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30

Manteiga e outras matérias gordas provenientes

todos os

do leite

países terceiros

4 000

1 000

94,80

em equivalenteequivalente

0405 10 50
0405 10 90

man

manteiga

0405 90 10 f)
0405 90 90 0
40

ex 0406 10 20

ex 0406 10 80

41

ex 0406 30 10

Queijos para pizza, congelados, cortados em
pedaços de peso unitário não superior a 1 g,
em embalagens de conteúdo líquido igual ou
superior a 5 kg, de teor de água, em peso, igual
ou superior a 52 % , e de teor de matérias
gordas, em peso da matéria seca, igual ou
superior a 38 %

todos os

Emmental fundido

todos os

2 787

696,75

13,00

países terceiros

9 120

2 280

71,90

países terceiros
0406 90 13

42

ex 0406 30 10

Emmental

Gruyère fundido

85,80

todos os

2 520

630

71,90

países terceiros

43

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

0406 90 01

Queijos destinados à transformação (')

85,80

todos os

10 400

2 600

83,50

7 800

1 950

21,00

9 896

2 474

92,60
106,40

países terceiros
45

0406 90 21

Cheddar

todos os

países terceiros
48

ex 0406 10 20
ex 0406 10 80

Queijos frescos (não curados), incluido o
queijo de soro de leite e o requeijão, com
excepção do queijo para pizza do n? de

todos os

países terceiros

ordem 40

0406 20 90

Outros queijos ralados ou em pó

0406 30 31
0406 30 39
0406 30 90

Outros queijos fundidos

0406 40 10

Queijos de pasta azul

70,40

Bergkäse e appenzell

85,80

94,10

69,00
71,90
102,90

0406 40 50
0406 40 90

0406 90 17
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Contingente
(em toneladas)

Designação das mercadorias

Código NC

N ? L 169/9

País de origem
Anual

0406 90 18
0406 90
0406 90
0406 90
0406 90
0406 90
0406 90
0406 90
0406 90
0406 90
0406 90

23

25
27
29
31

33
35
37
39

50

0406 90 61
0406 90 63
0406 90 69
0406 90 73
0406 90 75
0406 90 76

Trimestral

Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d Or e

Taxa do direito

de importação
(em ecus/ 100 kg
líquido)
75,50

Tête de Moine
Edam
Tilsit
Butterkãse
Kashkaval

Feta, de ovelha ou búfala
Feta, outros

Kefalotyri
Finlândia

Jarlsberg
Queijos de leite de ovelha ou búfala

Grana padano, Parmigiano reggiano

94,10

Fiore sardo, Pecorino
Outros

Provolone

75,50

Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
Danbo,

Fontal ,

Fontina,

Fynbo,

Havarti,

Maribo, Samsø
0406 90 78
0406 90 79
0406 90 81

0406
0406
0406
0406

90
90
90
90

82
84
85
86

0406 90 87
0406 90 88

Gouda

Esrom,

Itálico,

Kernhem ,

Saint-Nectaire,

Saint-Paulin , Taleggio
Cantai , Cheshire, Wensleydale, Lancashire,
Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey
Camembert
Brie

Kefalograviera, Kasseri
Superior a 47 % mas não superior a 52 %
Superior a 52 % mas não superior a 62 %
Superior a 62 % mas não superior a 72 %

0406 90 93

Superior a 72 %

0406 90 99

Outros

(") 1 kg de produto = 1,22 kg de manteiga .
(') O controlo da utilização para este destino específico será efectuado através da aplicação das disposições comunitárias vigentes nesta matéria .*

92,60
106,40
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ANEXO II

* ANEXO VIII

APLICAÇÃO DO ARTIGO 14?
(Página

/

)

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
DG VI/D/ 1 — SECTOR DO LEITE E DOS PRODUTOS LÁCTEOS

PEDIDOS DE CERTIFICADO DE IMPORTAÇÃO COM TAXA REDUZIDA

. . . TRIMESTRE

Data :

Estado-membro:

Regulamento (CE) n ? 1600/95 da Comissão

Expedidor:
Responsável a contactar:
Telefone:

Telefax :

Parte I : Recapitulação
Número de ordem

Código NC

no anexo VII
da NC

Quantidade pedida por código NC

|

Subtotal

Parte II : Pedidos por numero de ordem

Número de ordem dos pedidos:
Quantidade total solicitada (em toneladas):

Número de páginas:

»
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REGULAMENTO (CE) N? 1166/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997
que altera o Regulamento (CEE) n ? 2168/92 que fixa normas de execução das

medidas específicas a favor das ilhas Canárias no respeitante à batata de semente
(estimativa das necessidades)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão das sementes,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1601 /92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece

O Regulamento (CEE) n? 2168/92 é alterado do seguinte

medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor das ilhas Canárias ('), com a última redac
ção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 2348/96

modo :

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

da Comissão (2), e, nomeadamente, o n ? 4 do seu arti
go 3 ?,

Para efeitos da aplicação dos artigos 2? e 3? do Regula
mento (CEE) n ? 1601 /92, é fixada em 12 000 tonela
das, em relação ao período compreendido entre 1 de

Considerando que, em aplicação dos artigos 2? e 3 ? do
Regulamento (CEE) n ? 1601 /92, o Regulamento (CEE)
n? 2168 /92 da Comissão (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1909/96 (4), fixou

Julho de 1997 e 30 de Junho de 1998 , a quantidade da
estimativa

das

necessidades

de

abastecimento

em

batata de semente do código NC 0701 10 00 que bene
ficia da isenção do direito aduaneiro aplicável às
importações para as ilhas Canárias ou da ajuda comu
nitária para os produtos provenientes do resto da

a quantidade da estimativa das necessidades de abasteci

mento das ilhas Canárias em batata de semente para a
campanha de 1996/ 1997; que é necessário fixar a estima

Comunidade .».

tiva para a campanha de 1997/ 1998 em função das neces
às

2. O artigo 2? passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 2?
Para efeitos da aplicação do n ? 2 do artigo 3 ? do Regu

Considerando que, em aplicação do n ? 2 do artigo 3 ? do
Regulamento (CEE) n ? 1601 /92, é conveniente fixar para
a campanha de 1997/ 1998 o montante das ajudas para o

lamento (CEE) n? 1601 /92, é concedida uma ajuda

sidades das ilhas e atendendo,
correntes comerciais tradicionais;

nomeadamente,

para o abastecimento das ilhas Canárias em batata de
semente proveniente do mercado da Comunidade. Essa

ajuda é fixada em 4,226 ecus por 100 quilogramas.».

abastecimento das ilhas Canárias em batata de semente

proveniente do resto da Comunidade, de modo a garantir
que esse abastecimento seja realizado em condições equi
valentes, para o utilizador final, ao benefício resultante da
isenção dos direitos aduaneiros de importação aplicáveis à
batata de semente de países terceiros; que essas ajudas

peias.

devem ser fixadas atendendo, nomeadamente, aos custos

O presente regulamento é aplicável a partir de 1 de Julho

de abastecimento no mercado mundial ;

de 1997.

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

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
(2)
O
(4

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

173
320
217
251

de
de
de
de

27. 6. 1992, p. 13.
11 . 12. 1996, p. 1 .
31 . 7. 1992, p. 44.
3 . 10 . 1996, p. 17.
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REGULAMENTO (CE) N? 1167/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997
que altera o Regulamento (CE) n? 2221 /95 que estabelece as regras de execução
do Regulamento (CEE) n ? 386/90 no que diz respeito ao controlo físico aquando
da exportação de produtos agrícolas que beneficiam de uma restituição
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

O Regulamento (CE) n ? 2221 /95 é alterado do seguinte
modo :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), com
a última redacção nque lhe foi dada o pelo Regulamento
(CE) n ? 923/96 da Comissão (2), e, nomeadamente, o
n? 11 do seu artigo 13 ?, bem como as disposições corres

1 . No n ? 1 do artigo 8 ?:

a) O segundo travessão passa a ter a seguinte redacção:
«— tratando-se

pondentes dos outros regulamentos que estabelecem a
organização comum dos mercados dos produtos agrícolas,
Considerando que é necessário especificar os casos em
que as autoridades competentes podem ter em conta os
controlos físicos efectuados antes da declaração de expor
tação no cálculo da taxa mínima de controlo;

de

uma

transformação

referida

no artigo 27? do mesmo regulamento,
a partir da aceitação da declaração de paga
mento, quando a restituição for concedida para
um ou mais produtos de base,
depois da transformação, quando a restituição
for concedida para o produto transformado,»;

b) A alínea b) passa a ter a seguinte redacção:
«b) Os produtos ou mercadorias, ou os produtos de

Considerando

que

o

texto

do

Regulamento

base utilizados no fabrico das mercadorias,
objecto do controlo físico anterior são idênticos

(CE)

n ? 2221 /95 da Comissão, de 20 de Setembro de 1995,

que estabelece as regras de execução do Regulamento
(CEE) n ? 386/90 do Conselho no que diz respeito ao
controlo físico aquando da exportação de produtos agrí
colas que beneficiam de uma restituição (3), contém diver
gências entre as diferentes versões linguísticas, que podem
dar azo a uma aplicação incoerente do regulamento;

aos que são objecto da declaração de exporta
ção .».

2. O anexo é alterado do seguinte modo:

No ponto 2, alínea a), a primeira frase passa a ter a
seguinte redacção:

«Se o exportador tiver declarado mercadorias para cujo
Considerando que é necessário completar as referências
do anexo do regulamento que estabelece os métodos a
utilizar para efectuar um controlo físico das mercadorias
acondicionadas por instalações automáticas com uma refe
rência sobre essa matéria à Directiva 76/21 l /CEE do

Conselho, de 20 de Janeiro de 1976, relativa à aproxima
ção das legislações dos Estados-membros respeitantes ao
pré-acondicionamento em massa ou em volume de certos
produtos em pré-embalagens (4);

Considerando que, nestas circunstâncias, é conveniente
alterar o Regulamento (CE) n ? 2221 /95;

acondicionamento tenha utilizado instalações automá

ticas de ensacamento, enlatamento, engarrafamento,
etc . e de pesagem-medição automática aferida ou
embalagens ou garrafas na acepção das Directivas

75/ 106/CEE ("), 75/ 107/CEE (") e 76/21 l /CEE ("") do
Conselho, o número de sacos, latas, garrafas, etc. deve
ser, em princípio, totalmente contado e a natureza e
características da mercadoria controladas pela estância
aduaneira de exportação através de amostras representa
tivas .

0 JO n ? L 42 de 15. 2. 1975, p. 1 .
0 JO n? L 42 de 15. 2. 1975, p. 14.
0 JO n? L 46 de 21 . 2. 1975, p. 1 .».

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com os pareceres de
todos os comités de gestão envolvidos nesta questão,

3 . (Só diz respeito à versão grega).

(')
O
O
(4)

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

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
126 de 24. 5. 1996, p. 37.
224 de 20. 9. 1 995, p. 13.
46 de 21 . 2. 1976, p. 1 .

Artigo 2 ?
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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 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N? 1168/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997

que prorroga os direitos anti-dumping provisórios sobre as importações de sacos

de polietileno ou de polipropileno originárias da índia, da Indonésia e da
Tailândia

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Apos consulta do Comité Consultivo,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 384/96 do

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, relativo à defesa

contra as importações objecto de dumping de países não
membros da Comunidade Europeia ('), alterado pelo

Artigo 1 ?

Regulamento (CE) n ? 2331 /96 (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 7°,

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 45/97 da
Comissão 0 instituiu um direito anti-dumping provisório
sobre as importações de sacos de polietileno ou de poli

propileno originários da índia, da Indonésia e da Tailân

dia;

Considerando que o exame dos factos ainda não foi
concluído e que a Comissão informou os exportadores
conhecidos como interessados da sua intenção de propor

Os direitos anti-dumping provisórios sobre as importa
ções de sacos de polietileno ou de polipropileno originá

rios da índia, da Indonésia e da Tailândia instituídos pelo
Regulamento (CE) n ? 45/97 são prorrogados por um
período de três meses, caducando em 15 de Outubro de
1997. Estes direitos deixarão de ser aplicáveis se, antes
dessa data, o Conselho adoptar medidas definitivas ou se o
processo for concluído nos termos do artigo 9 ? do Regula
mento (CE) n ? 384/96.

a prorrogação dos direitos provisórios por um período
adicional de três meses;

Artigo 2?

Considerando que os exportadores que representam uma

percentagem significativa das trocas comerciais em causa
não levantaram quaisquer objecções na sequência da noti

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

ficação da Comissão;

Europeias

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Leon BRITTAN

Vice-Presidente

(') JO n? L 56 de 6. 3. 1996, p. 1 .

(2) JO n ? L 317 de 6. 12. 1996, p. 1 .

H JO n? L 12 de 15. 1 . 1997, p. 8.
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REGULAMENTO (CE) N? 1169/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997

que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n? 2202/96 do
Conselho que institui um regime de ajuda aos produtores de determinados
citrinos

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

formadores; que, para que o regime seja o mais eficaz
possível, é, contudo, conveniente autorizar as partes

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

contratantes a alterar, através de aditamentos e num deter

minado limite, as quantidades inicialmente previstas
no contrato;

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 2202/96 do
Conselho, de 28 de Outubro de 1996, que institui um
regime de ajuda aos produtores de determinados citri
nos ('), e, nomeadamente, o n ? 2 do seu artigo 2?, o n ? 4

Considerando que existe uma relação estreita entre a

matéria-prima entregue para transformação e o produto
acabado obtido; que é, pois, conveniente que a matéria

do seu artigo 3 ? e o seus artigos 6? e 8 ?,

-prima satisfaça, pelo menos, certas exigências mínimas;

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 2202/96 insti
tuiu um regime de ajuda às organizações de produtores
que entregam para transformação determinados citrinos,
colhidos na Comunidade, constantes do artigo 1 ? do refe

tos, relativo a cada produto, deve incluir todos os
elementos necessários para permitir verificar o seu funda

Considerando que o pedido de ajuda ou de adiantamen
mento;

rido regulamento;

Considerando que, para assegurar uma aplicação uniforme
do regime, é conveniente definir as campanhas de comer
cialização dos citrinos;

Considerando que, a fim de facilitar o funcionamento do
regime, é conveniente que as autoridades conheçam todas
as organizações de produtores, que comercializem a
produção de citrinos dos seus membros, dos membros de
outras organizações de produtores ou dos produtores indi
viduais e que pretendam beneficiar do regime de ajuda;
que é igualmente conveniente que os transformadores que
assinem contratos com essas organizações de produtores
comuniquem às autoridades os elementos necessários para
assegurar o correcto funcionamento do regime;
Considerando que o regime de ajuda aos produtores de
determinados citrinos se baseia em contratos entre, por
um lado, as organizações de produtores reconhecidas ou
pré-reconhecidas ao abrigo do Regulamento (CE)
n? 2200/96 do Conselho, de 28 de Outubro de 1996, que
estabelece a organização comum de mercado no sector das
frutas e produtos hortícolas (2) e, por outro, os transforma
dores; que as organizações de produtores podem, em
determinados casos, agir igualmente como transforma
dores; que é conveniente especificar o tipo e a duração
dos contratos, bem como os elementos a incluir nesses

contratos com vista à aplicação do regime de ajuda;

Considerando que, para assegurar a aplicação correcta do
regime de ajuda, as organizações de produtores e os trans

formadores devem comunicar informações adequadas e
manter actualizada a documentação pertinente para efeitos
de realização de qualquer medida de inspecção ou de
controlo considerada necessária;

Considerando que a gestão do regime de ajuda torna
necessário determinar os processos de controlo físico e
documental relativos às operações de entrega e de trans
formação e impor que as verificações efectuadas incidam
num número suficientemente representativo de pedidos
de ajuda ou de adiantamentos, bem como estabelecer
certas sanções aplicáveis às organizações de produtores e
aos transformadores em caso de incumprimento da regu
lamentação, nomeadamente em caso de falsas declarações
ou de não transformação dos produtos entregues;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento substituem as do Regulamento (CE) n ? 3338/93
da Comissão, de 3 de Dezembro de 1993, que estabelece
as normas de execução dos Regulamentos (CE)
n? 3119/93 e (CEE) n ? 1035/77 do Conselho no que
respeita às medidas destinadas a promover a transforma
ção de certos citrinos e a comercialização de produtos
transformados à base de limões (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 2251 /96 (4);
que, em consequência, deve ser revogado o referido regu
lamento;

Considerando que, para cada produto referido no artigo 1 ?
do Regulamento (CE) n? 2202/96, os contratos devem, ser
concluídos antes de início da campanha, a fim de estabe
lecer uma programação por parte das organizações de
produtores e garantir o abastecimento regular dos trans

Considerando que, a fim de facilitar a transição entre o
antigo e o novo regime, é conveniente adoptar medidas
transitórias excepcionais para os limões e as laranjas entre
gues à indústria no início da campanha de 1997/ 1998;

(') JO n? L 297 de 21 . 11 . 1996, p. 49.
(2) JO n ? L 297 de 21 . 11 . 1996, p. 1 .

(3) JO n? L 299 de 4. 12. 1993, p. 26.
(4) JO n ? L 302 de 26. 11 . 1996, p. 17.
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Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité

nados no artigo 1 ? do referido regulamento e terão um
número de identificação. Assumirão uma das seguintes

de gestão das frutas e dos produtos hortícolas,

formas:

a) Contratos entre uma organização de produtores e um
transformador,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

CAPÍTULO I

b) Compromisso de entrega, sempre que a organização de
produtores aja como transformador.
2.

Definições e campanhas de comercialização

Artigo 1 ?

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
a) «Produtor individual »: o produtor de citrinos destinados
à transformação, referido no n ? 1 do artigo 4? do Regu
lamento (CE) n ? 2202/96;
b) «Organizações de produtores»: as organizações de
produtores referidas nos artigos 11 ? e 13 ? do Regula
mento (CE) n? 2200/96, bem como os agrupamentos
de produtores pré-reconhecidos em conformidade com
o artigo 14? do mesmo regulamento;
c) «Transformador»: qualquer empresa de transformação

que explore, para fins económicos, sob a sua própria
responsabilidade, uma ou várias fábricas que
disponham de instalações para o fabrico de um ou
vários produtos constantes do artigo 1 ? do Regula
mento (CE) n ? 2202/96, bem como qualquer associa
ção ou união de empresas de transformação, legal
mente constituída e reconhecida por um Estado-mem
bro.

Os contratos devem incidir:

a) Na totalidade da campanha em causa, sempre que se
trate de contratos de campanha;
b) Pelo menos em três campanhas, sempre que se trate de
contratos plurianuais, na acepção do n ? 2, alínea a), do
artigo 3? do Regulamento (CE) n? 2202/96.

No respeitante às clementinas, deverão ser estabelecidos
contratos separados para cada um dos possíveis destinos,
sumo, por um lado, e segmentos por outro.
3.

Dos contratos devem constar, nomeadamente:

a) O nome e o endereço da organização de produtores
signatária;
b) O nome e o endereço do transformador,
c) As quantidades de matérias-primas a entregar com vista
à sua transformação; no caso dos contratos plurianuais,
essas quantidades serão discriminadas por campanha;
d) O calendário das entregas ao transformador, por
trimestre de entrega a partir do início da campanha;
e) A obrigação, para os transformadores, de transformar as
quantidades entregues no âmbito do contrato em
causa;

Artigo 2?
1 . Para efeitos do Regulamento (CE) n? 2202/96, as
campanhas de comercialização, a seguir denominadas
«campanhas», serão compreendidas entre:
a) 1 de Outubro e 30 de Setembro no que respeita:
— às laranjas doces,
— às mandarinas, clementinas e satsumas,

— às toranjas (grapefruit);
b) 1 de Junho e 31 de Maio no que respeita aos limões.
2.

A ajuda às organizações de produtores que entre

guem mandarinas, clementinas e satsumas só será conce
dida aos produtos entregues à indústria de transformação
durante o período compreendido entre 1 de Outubro e 30
de Junho.

f) O preço a pagar à organização de produtores pela
matéria-prima, eventualmente diferenciado por varie
dade e/ou por período de entrega; o pagamento desse
preço só pode ser efectuado por transferência bancária
ou postal;

g) As indemnizações previstas em caso de incumpri
mento, por uma ou outra das duas partes contratantes,
das obrigações contratuais, nomeadamente no respei
tante à obrigação de entregar e receber as quantidades
objecto do contrato.

4. No caso dos contratos de campanha, o preço referido
na alínea f) do n? 3 pode ser alterado, de comum acordo
entre as partes, através dos aditamentos escritos previstos
no n ? 2 do artigo 5? e exclusivamente em relação às quan
tidades suplementares fixadas nos ditos aditamentos.
5.

CAPÍTULO II
Contratos

Artigo 3 ?
1 . Os contratos referidos no n? 1 do artigo 2? do Regu
lamento (CE) n? 2202/96 nos quais se baseia o regime de

ajuda, a seguir denominados «contratos», serão celebrados
por escrito. Os contratos serão celebrados separadamente
relativamente a cada um dos produtos de base mencio

Os contratos plurianuais podem dizer simultanea

mente respeito à produção dos membros da organização
de produtores que assina o contrato e à produção dos
membros de outras organizações de produtores, sempre
que seja aplicável o disposto no n ? 1 , alínea c), ponto 3),
segundo e terceiro travessões, do artigo 11 ? do Regula
mento (CE) n ? 2200/96.
6. Para poderem ser elegíveis à ajuda fixada no quadro
2 do anexo do Regulamento (CE) n ? 2202/96, as quanti

dades entregues no âmbito dos contratos plurianuais
devem ser, relativamente a cada contrato, cada um dos

produtos em causa e cada campanha, pelo menos iguais às
seguintes quantidades:
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300 toneladas para a campanha 1997/ 1998 ,
500 toneladas para a campanha 1998/ 1999,
750 toneladas para a campanha 1999/2000,
1 000 toneladas a partir da campanha 2000/2001 .

7. No caso dos contratos plurianuais, o preço referido
na alínea f) do n? 3 para cada campanha será estabelecido
no momento da assinatura do referido contrato. Contudo,

o preço aplicável para uma determinada campanha poderá
ser revisto de comum acordo entre as partes, através de
um aditamento escrito ao contrato estabelecido antes de 1

de Junho da campanha em causa no respeitante aos
limões e antes de 1 de Novembro da campanha em causa
no que se refere aos outros produtos.

8 . Os Estados-membros podem adoptar disposições
suplementares em matéria de contratos, nomeadamente
no respeitante às indemnizações a pagar pelo transfor
mador ou pela organização de produtores em caso de
incumprimento das obrigações contratuais.

N? L 169 / 17

3 . No caso dos contratos plurianuais, as quantidades
previstas para cada campanha, referidas no n? 3, alínea c),
do artigo 3 ?, podem ser alteradas mediante aditamentos
escritos. Os aditamentos têm o número de identificação
do contrato a que dizem respeito. Os aditamentos serão
concluídos antes de 1 de Junho da campanha em causa,
no respeitante aos limões, e antes de 1 de Novembro da

campanha em causa, no que se refere aos outros produtos.
Relativamente a cada campanha, as quantidades a entre
gar, fixadas nos aditamentos, não excederão em 40 % as
quantidades inicialmente fixadas pelo contrato de trans

formação para a campanha em causa. As quantidades a
entregar em cada período de entrega serão adaptadas em
consequência.

Artigo 6?

1.

A organização de produtores enviará, ao organismo

designado pelo Estado-membro onde serão colhidas as

matérias-primas e, se necessário, ao organismo designado
pelo Estado-membro onde se prevê efectuar a transforma
ção, um exemplar de cada contrato de transformação, bem

Artigo 4?

como, se for caso disso, dos aditamentos. As autoridades

Sempre que uma organização de produtores aja também

competentes deverão receber estes exemplares, o mais
tardar, dez dias úteis após a celebração do contrato ou dos

como transformador, o contrato de transformação relativo

à produção dos seus membros será considerado celebrado
após a comunicação à autoridade competente, no prazo
referido no artigo 6?, das seguintes informações:
a) Superfície total em que a matéria-prima é colhida;
b) Estimativa da colheita total;

c) Quantidade destinada à transformação, discriminada
por tipo de contratos;

d) Calendário das entregas referido no n? 3, alínea d), do
artigo 3 ?;

início das operações de entrega.
O total das quantidades constantes do conjunto dos
contratos celebrados por uma determinada organização de
produtores não pode, em caso algum, ser superior, por
produto, à estimativa da produção destinada à transforma
ção feita pela organização de produtores em causa, nos
termos de artigo 8 ?

2. Em casos excepcionais devidamente justificados, os
Estados-membros podem aceitar os contratos e os adita
mentos que as respectivas autoridades tenham recebido

e) Compromisso da organização de produtores de trans
formar as quantidades entregues no âmbito do contrato
em

aditamentos e, o mais tardar, cinco dias úteis antes do

após a prazo previsto no n? 1 , desde que tal envio tardio
não impossibilite os controlos.

causa .

CAPÍTULO III

Artigo 5 ?
1.

Os contratos serão celebrados o mais tardar:

Informações a comunicas

a) em 1 de Novembro para as laranjas, mandarinas,
clementinas, satsumas e toranjas (grapefruit),

Artigo 7?

b) em 15 de Maio para os limões.

1.
2. No caso dos contratos de campanha, as quantidades
previstas no calendário das entregas, referido no n? 3,
alínea d), do artigo 3 ?, podem ser alteradas mediante
aditamentos escritos . Os aditamentos têm o número de

identificação do contrato a que dizem respeito. Os adita
mentos serão concluídos o mais tardar no dia 15 do mês

As organizações de produtores que pretendam bene

ficiar da ajuda prevista no artigo 3? do Regulamento (CE)
n? 2202/96 e os transformadores que pretendam assinar
contratos com essas organizações de produtores, desse

facto informarão o organismo designado pelo Estado
-membro em que serão colhidas as matérias-primas e, se
for caso disso, o organismo designado pelo Estado
-membro em que se realiza a transformação, o mais tardar

anterior ao trimestre de entrega em causa. Relativamente a
cada trimestre de entrega, as quantidades a entregar,
fixadas nos aditamentos, não excederão em 40 % as quan
tidades inicialmente fixadas pelo contrato de transforma
ção para o trimestre em causa. As quantidades entregues
pelos novos membros, referidas no n ? 5 do artigo 8 ? serão

comunicarão as informações necessárias solicitadas pelo
Estado-membro para efeitos de gestão e de controlo do
sistema de ajudas. Das informações constarão sempre a
capacidade horária de extracção, de pasteurização e de

incluídas nos aditamentos .

concentração de cada unidade de transformação.

trinta dias antes do início da campanha. Nessa ocasião,

N ? L 169/ 18

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Os Estados-membros podem decidir que as comunica
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assinarão acordos com a organização de produtores signa
tária do contrato .

ções :

a) Sejam efectuadas unicamente pelas novas organizações
de produtores ou pelos novos transformadores, sempre
que as informações necessárias referentes às outras
organizações e outros transformadores já estejam à sua
disposição;

b) Abranjam uma só campanha, várias campanhas ou um
período ilimitado.
2. Em relação a cada campanha, as organizações de
produtores e os transformadores indicarão às autoridades
competentes a semana em que começam as entregas ou a

transformação, pelo menos cinco dias úteis antes do início
das entregas ou da transformação. Considerar-se-á que as
organizações de produtores e os transformadores
cumpriram esta obrigação se fornecerem a prova de que
enviaram a comunicação pelo menos oito dias úteis antes
do termo supramencionado.
3.
Em casos excepcionais, devidamente justificados, os
Estados-membros podem aceitar comunicações das orga
nizações de produtores e dos transformadores fora do
prazo previsto no n ? 2. Todavia, nesses casos, não será
concedida às organizações de produtores qualquer ajuda

para as quantidades já entregues ou em curso de.entrega,
relativamente às quais não seja possível efectuar o neces
sário controlo das condições de concessão da ajuda, consi
derado suficiente pelas autoridades competentes.

Os acordos incidirão na totalidade da produção de citrinos
entregue à transformação pelas referidas organizações de
produtores e pelos produtores individuais em causa e
incluirão, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Número de campanhas abrangidas pelo acordo;
b) Quantidades a entregar para transformação, discrimi
nadas por produtores, por produtos e por períodos de
entrega, na acepção no n ? 3, alínea d), do artigo 3 ?;
c) Consequências do incumprimento do acordo.
4. As informações previstas nos n?s 1 e 2, bem como a
cópia dos acordos referidos no n ? 3, serão comunicadas ao

organismo designado pelo Estado-membro em que são
colhidas as matérias-primas, o mais tardar, no que respeita
aos limões, quinze dias antes do início da campanha em
causa e, no que se refere aos outros produtos, o mais
tardar trinta dias após o seu início.
5. Sempre que um produtor adira a uma organização de
produtores posteriormente às datas decorrentes do n? 4, as
informações mencionadas nos n?s 1 e 2 e, se for caso

disso, os acordos referidos no n ? 3, serão, no respeitante
ao novo membro, enviados ao organismo mencionado no
n? 4 no prazo de trinta dias a contar da data em que a
adesão produz efeito.

Artigo 8?

1 . A organização de produtores signatária dos contratos
comunicará, ao organismo designado pelo Estado
-membro em que serão colhidas as matérias-primas, as
seguintes informações, discriminadas por produto:
a) Superfície total em que são cultivados os produtos,
discriminada por produtor associado, com as referên
cias cadastrais das parcelas em causa, ou uma indicação
reconhecida como equivalente pelo organismo de
controlo;

CAPÍTULO IV

Matérias -primas

Artigo 9?

Os produtos entregues pelas organizações de produtores

b) Estimativa da colheita total;

aos transformadores no âmbito de um contrato devem

c) Estimativa da quantidade destinada à transformação.

respeitar as exigências mínimas fixadas no anexo.

2. As informações previstas no n? 1 serão comunicadas,
pelas organizações de produtores ou pelos produtores
individuais em causa, à organização de produtores signa
tária do contrato, que as transmitirá ao organismo desi
gnado pelo Estado-membro, sempre que a organização de
produtores:

Artigo 10?

a) Comercialize a produção, destinada à transformação,

1 . As organizações de produtores notificarão o orga
nismo designado pelo Estado-membro em que são
colhidas as matérias-primas e, se for caso disso, o orga
nismo designado pelo Estado-membro em que é efec

dos membros de outras organizações de produtores,
nos termos do n? 1 , alínea c), ponto 3), segundo e
terceiro travessões, do artigo 1 1 ? do Regulamento (CE)

útil anterior, de cada entrega. A notificação especificará,
designadamente, a quantidade a entregar, a identificação

n ? 2200/96;
e/ou

b) Conceda o benefício do regime de ajuda a produtores
individuais, em conformidade com o n ? 1 do artigo 4?

do Regulamento (CE) n? 2202/96.
3 . Para poder beneficiar da ajuda, as organizações de
produtores e os produtores individuais referidos no n ? 2

tuada a transformação, o mais tardar às 12 horas do dia

exacta do meio de transporte utilizado e o número de
identificação do contrato a que a entrega diz respeito. A
notificação será feita por via electrónica, devendo o orga
nismo destinatário dela manter um registo escrito durante,
pelo menos, três anos.
O organismo competente pode solicitar as informações
complementares que considere necessárias para o controlo
físico das entregas.
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Sempre que os dados referidos no primeiro parágrafo
sejam alterados após sua notificação, a notificação dos
dados alterados será feita em condições idênticas à notifi

a) A quantidade de produto recebida relativamente a cada
lote e cada um dos contratos em causa, bem como a
quantidade de produtos recebidos fora do âmbito dos

cação inicial, antes da saída da entrega.
2. Aquando da recepção na fábrica de transformação de
um lote entregue a título dos contratos, será estabelecido

contratos;

b) As quantidades de sumo obtidas, discriminadas em

função do grau de concentração expresso em graus
Brix, especificando as quantidades obtidas a partir de

um certificado de entrega que especifique:
a) A data e a hora do descarregamento;

b) A identificação exacta do meio de transporte utilizado;

c) O número de identificação do contrato a que diz
respeito o lote;

lotes entregues no âmbito dos contratos;

c) O rendimento médio em sumo, expresso em peso, da
matéria-prima e a concentração do sumo, expressa em
graus Brix;

d) As quantidades de segmentos obtidas, especificando as
quantidades obtidas a partir de lotes entregues no
âmbito dos contratos;

d) Os pesos bruto e líquido do lote;

e) A conformidade da matéria-prima com as exigências
mínimas previstas no anexo.
O certificado de entrega será estabelecido em quatro
exemplares e assinado pelo transformador, ou seu repre
sentante, e pela organização de produtores, ou seu repre

e) As quantidades de cada um dos outros produtos
acabados e subprodutos obtidos, especificando as quan
tidades obtidas a partir de lotes entregues no âmbito
dos contratos;

f) As quantidades de resíduos obtidos e o destino desses

resíduos, especificando as quantidades obtidas a partir

sentante. As assinaturas serão antecedidas da menção

dos lotes entregues no âmbito dos contratos.

manuscrita «concordo». Cada certificado tem um número

de identificação.
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As quantidades serão expressas em peso líquido.

O transformador e a organização de produtores conserva
rão, cada um, um exemplar do certificado de entrega. Um
exemplar será enviado imediatamente pela organização de
produtores aos organismos referidos no n ? 1 , para efeitos
de controlo.

3. Sempre que um lote pertencer, total ou parcial
mente, a produtores referidos no n ? 2, alíneas a) e b), do
artigo 8 ?, a organização de produtores signatária do
contrato enviará uma cópia do certificado previsto no n? 2
a cada uma das organizações de produtores em causa, bem
como aos produtores individuais interessados.

4. As organizações de produtores notificarão o orga
nismo designado pelo Estado-membro em que foram
colhidas as matérias-primas e, se for caso disso, o orga
nismo designado pelo Estado-membro em que é realizada

As notificações serão assinadas pelo transformador que
certificará a sua autenticidade .

2. O mais tardar quarenta e cinco dias após o final das
operações de transformação da campanha, os transforma
dores comunicarão ao organismo referido no n ? 1 , relati
vamente a cada produto:

a) As quantidades recebidas, discriminadas por produto
acabado e subproduto obtidos;

b) As quantidades recebidas no âmbito dos contratos,

discriminadas por períodos de entrega e tipo de
contrato, de campanha, por um lado, e plurianual por
outro ;

c) As quantidades recebidas no âmbito dos contratos,

a transformação, relativamente a cada mês e, o mais tardar,

expressas em peso líquido e discriminadas por produto

até ao dia dez do mês seguinte, das quantidades entregues
por lote e por produto. No respeitante às quantidades
entregues no âmbito de contratos, será feita uma discrimi
nação por contrato e em função do montante da ajuda

d) As quantidades de cada produto acabado e subproduto
obtidas a partir das quantidades referidas na alínea a).

acabado e subproduto obtidos;

No caso do sumo, essas quantidades serão discrimi

correspondente .

nadas em função do grau de concentração, expresso em
graus Brix;

Artigo 11 ?
1 . Os transformadores que assinem contratos com as
organizações de produtores notificarão o organismo desi
gnado pelo Estado-membro em que foram colhidas as
matérias-primas e, se for caso disso, o organismo desi
gnado pelo Estado-membro em que é realizada a transfor
mação, relativamente a cada mês e, o mais tardar, até ao
dia dez do mês seguinte, das seguintes informações discri
minadas por produto:

f) As quantidades de cada produto acabado e subproduto
em armazém no final das operações de transformação
da campanha.
As quantidades serão expressas em peso líquido.

3.

Se o contrato tiver sido assinado por uma associação

ou união de transformadores, as notificações referidas no
n? 1 e as comunicações referidas no n? 2 serão efectuadas
relativamente a cada membro da associação ou da união.
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CAPÍTULO V
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adiantamento da ajuda, por produto e por período de
entrega.

Pedidos de ajuda

Artigo 12?

Os pedidos de ajuda serão apresentados pela organização
de produtores em causa ao organismo designado pelo
Estado-membro em cujo território foram colhidas as

matérias-primas. Os pedidos serão apresentados, relativa
mente a cada campanha, o mais tardar em :

Um determinado pedido de adiantamento da ajuda só
pode dizer respeito a um único produto de base. No
respeitante às clementinas, deverão ser estabelecidos
pedidos de adiantamentos separados para cada um dos

possíveis destinos: sumo, por um lado, e segmentos, por
outro .

Os pedidos de adiantamentos serão apresentados, o mais
tardar, no prazo de trinta dias a contar do final do período
em

a) 5 de Julho da campanha seguinte para os limões;
b) 15 de Agosto da campanha em curso para as mandari
nas, clementinas e satsumas,

c) 1 5 de Novembro da campanha seguinte para as laranjas
e as toranjas (grapefruit).
Para um determinado produto de base, pode ser apresen
tado um único pedido de ajuda por campanha. No respei
tante às clementinas, deverão ser estabelecidos pedidos de

ajuda separados para cada um dos possíveis destinos:
sumo, por um lado, e segmentos, por outro.
Artigo 13 ?

Os pedidos de ajuda conterão, designadamente, as
seguintes informações:
a) Nome e endereço do requerente;

b) Números de identificação dos contratos em cujo
âmbito o produto foi entregue, indicando se se trata de
contratos plurianuais ou de contratos de campanha;

c) Quantidade de produto entregue no âmbito dos contra
tos, incluindo seus eventuais aditamentos, discriminada

causa .

2. O montante do adiantamento será igual a 70 % dos
montantes previstos no anexo do Regulamento (CE)
n ? 2202/96 .

3 . Cada pedido de adiantamento incluirá, pelo menos,
as informações mencionadas nas alíneas a), b) e g) do
artigo 13?, bem como a quantidade de produto entregue
durantre o período de entrega em causa no âmbito dos
contratos, incluindo seus eventuais aditamentos. Essa

quantidade será discriminada por contratos e em função
do montante da ajuda correspondente.
4. O adiantamento será pago à organização de produ
tores, para a quantidade entregue durante o período de
entrega em causa, no prazo de trinta dias a contar da data
de apresentação do pedido.
5. Sempre que, com base nas comunicações previstas
no n ? 1 , primeiro parágrafo, alínea a), do artigo 22?, se
verifique que existe um risco de superação do nível dos
limiares de transformação fixados no artigo 5? do Regula
mento (CEE) n ? 2202/96, a percentagem pode ser redu
zida em aplicação do artigo 6? do Regulamento (CE)
n ? 2202/96 .

por contratos, períodos de entrega, bem como em
função do montante da ajuda correspondente;

Artigo 15 ?

d) Parte das quantidades referidas na alínea c) que tenha
beneficiado do pagamento de um adiantamento nos
termos do artigo 14? e montante do adiantamento
recebido;

e) Quantidade de produto entregue fora do âmbito do
contrato durante a campanha, discriminada em função

dos períodos de entrega previstos no n? 3, alínea d), do
artigo 3?;

f) Preços médios praticados, por um lado, para os
produtos entregues no âmbito de contratos, distin

1.

A ajuda ou o adiantamento serão pagos pelo orga

nismo competente do Estado-membro em que tenha sido
colhida a matéria-prima, logo que o organismo de
controlo do Estado-membro em que seja realizada a trans
formação tenha verificado que os produtos que são

objecto do pedido de ajuda ou de adiantamento foram
entregues à indústria de transformação.
Se a transformação for realizada num outro Estado-mem
bro, esse Estado-membro fornecerá ao Estado-membro em

guindo entre contratos plurianuais e contratos de

que a matéria-prima foi colhida a prova de que o produto

campanha e, por outro, para os outros produtos entre
gues fora do âmbito de um contrato;

foi efectivamente entregue .

g) Declaração da organização de produtores de que o
produto entregue, referido na alínea c), satisfaz as
exigências mínimas fixadas no anexo.
Artigo 14?

1 . Relativamente às laranjas, mandarinas, clementinas,
satsumas e limões entregues no âmbito de contratos, a

organização de produtores pode apresentar um pedido de

Não será concedida qualquer ajuda ou qualquer adianta
mento relativamente às quantidades para as quais não

tiver sido possível efectuar o controlo necessário das
condições de concessão da ajuda. Não será designada
mente paga nenhuma ajuda antes da informação dos Esta
dos-membros pela Comissão, prevista no n ? 1 , segundo
parágrafo, do artigo 22?, e, no caso de superação dos
limiares de transformação, antes de ter sido tomada uma

decisão nos termos do artigo 6? do Regulamento (CE)
n ? 2202/96 .
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2. No prazo de quinze dias úteis seguintes a recepção
da ajuda ou da ajuda antecipada, a organização de produ
tores pagará integralmente, por transferência bancária ou
postal, os montantes recebidos aos seus membros ou, no
caso em que seja aplicável o n ? 1 , alínea c), ponto 3),
segundo e terceiro travessões, do artigo 11 ? do Regula
mento (CE) n ? 2200/96, aos membros das outras organiza
ções de produtores e/ou aos produtores individuais em
causa. No caso referido no artigo 4? do presente regula
mento, o pagamento poderá ser feito por constituição de

a) Relativamente as quantidades compradas a organiza

um crédito .

b) Relativamente às outras quantidades compradas:

ções de produtos no âmbito de contratos:

i) os lotes recebidos, por dia de entrega, bem como o
número de identificação do contrato a que dizem
respeito,
ii) o peso líquido de cada lote recebido e o número de
identificação do respectivo certificado de entrega,
bem como a identificação exacta do meio de trans

porte utilizado;
i) os lotes recebidos, por dia de entrega, bem como o

CAPÍTULO VI

Controlos e sanções

Artigo 16?

1 . As organizações de produtores que entreguem
produtos para transformação manterão um registo relativa
mente a cada produto entregue. Dos registos constarão,
pelo menos, as seguintes informações:

a) Relativamente às quantidades entregues no âmbito de
contratos plurianuais:

i) os lotes entregues, por dia de entrega, bem como o
número de identificação do contrato a que dizem
respeito,

ii) o peso líquido de cada lote entregue e o número de
identificação do respectivo certificado de entrega;

nome e o endereço do vendedor,

ii) o peso liquido de cada lote recebido;
c) As quantidades de sumo obtidas diariamente, discrimi
nadas em função do grau de concentração expresso em
graus Brix, com especificação das quantidades obtidas a
partir de lotes entregues no âmbito de contratos;
d) As quantidades de segmentos obtidas diariamente, com
especificação das quantidades obtidas a partir de lotes
entregues no âmbito de contratos;
e) As quantidades de cada um dos outros produtos
acabados e subprodutos obtidos diariamente, com espe
cificação das quantidades obtidas a partir de lotes
entregues no âmbito de contratos;
f) As quantidades de resíduos obtidos diariamente e os
destinos de tais resíduos;

g) As quantidades de cada produto acabado e subproduto
compradas pelo transformador diariamente, com indi
cação do nome e do endereço do vendedor; no caso do

b) Relativamente às quantidades entregues no âmbito de

sumo, essas quantidades serão discriminadas em função
do grau de concentração, expresso em graus Brix;

contratos de campanha:

i) os lotes entregues, por dia de entrega, bem como o
número de identificação do contrato a que dizem
respeito,

h) As quantidades de cada produto acabado e subproduto
que saiam diariamente do estabelecimento do transfor
mador, com indicação do nome e do endereço do

destinatário; no caso do sumo, essas quantidades serão
discriminadas em função do grau de concentração,
expresso em graus Brix; estas indicações podem
constar do registo sob a forma de uma referência a
documentos comprovativos existentes, desde que esses
documentos contenham as informações supramencio

ii) o peso líquido de cada lote entregue e o número de
identificação do respectivo certificado de entrega,
iii) as quantidades totais entregues, por dia de entrega,
discriminadas em função da ajuda aplicável;

c) Relativamente às quantidades entregues fora do âmbito

nadas;

do contrato :

i) os lotes entregues, por dia de entrega, bem como o
nome e o endereço do transformador,

ii) o peso líquido de cada lote entregue.

2. A organização de produtores esta sujeita a todas as
medidas de inspecção ou de controlo consideradas neces
sárias pelas autoridades competentes e deve manter todos
os registos suplementares prescritos por essas autoridades,
a fim de lhes permitir efectuar os controlos que julguem
necessários .

3 . Os Estados-membros podem determinar a forma
material dos registos referidos nos n ?s 1 e 2.
Artigo 17?

1 . Os transformadores manterão um registo relativa
mente a cada produto comprado. Dos registos constarão,

pelo menos, as seguintes informações:

i) As quantidades de produtos acabados e subprodutos
em armazém no final da campanha, discriminadas por
produto acabado e subprodutos.

As quantidades serão expressas em peso líquido.
2.

O transformador conservará, durante cinco anos a

contar do final da campanha de transformação em causa, a
prova do pagamento de todas as matérias-primas
compradas no âmbito do contrato de transformação ou de
qualquer aditamento escrito. O transformador conservará
igualmente, durante cinco anos, a prova do pagamento de
todos os produtos acabados ou subprodutos transformados
comprados ou vendidos.
3.

O transformador está sujeito a todas as medidas de

inspecção ou de controlo consideradas necessárias pelas
autoridades competentes e deve manter todos os registos
suplementares prescritos por essas autoridades, a fim de
lhes permitir efectuar os controlos que julgem necessários.
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4. Os Estados-membros podem determinar a forma
material dos registos referidos nos n ?s 1 e 3 .
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d) Das transferencias referidas no n? 3, alínea f), do arti
go 3 ?

Os controlos terão por objectivo, designadamente, veri
ficar a concordância entre :

Artigo 18?

a) As facturas de compra e de venda de produtos acabados
1.

Os

e subprodutos, por um lado;

Estados-membros tomarão todas as medidas

necessárias para garantir o cumprimento do disposto no
presente regulamento. Para o efeito, e sem prejuízo do
disposto no título VI do Regulamento (CE) n? 2200/96,
efectuarão, nomeadamente, os controlos previstos nos
n?s 2 e 3 do presente artigo.

b) As quantidades de produtos recebidos pela indústria, as
quantidades de produtos acabados e subprodutos elabo
rados, as quantidades de produtos acabados e subpro
dutos comprados, e as quantidades de produtos
acabados e subprodutos vendidos ou em armazém, por
outro lado .

2. Controlos físicos e documentais de todas as organi
zações de produtores. Esses controlos incidirão, relativa
mente a cada produto, cada campanha e cada organização
de produtores, em pelo menso 30 % :

a) Das superfícies referidas nos n?s 1 e 2 do artigo 8 ?;

Os Estados-membros efectuarão, pelo menos duas vezes
por ano, um controlo físico das existências de produtos
transformados pelo transformador, bem como das existên
cias de produtos transformados comprados, e compararão
os dados assim obtidos com os dados constantes do

b) Dos acordos referidos no n? 3 do artigo 8 ?;

registo do transformador.

c) Dos pagamentos previstos no artigo 15?;

4.

Os Estados-membros podem aumentar a frequência

e a percentagem dos controlos previstos nos n?s 2 e 3.

d) Das quantidades entregues para transformação relativa
mente a cada período de entrega;
Artigo 19?

e) Dos pedidos de ajuda ou de adiantamento.
Os controlos terão por objectivo, designadamente, veri
ficar a concordância:

a) Entre as quantidades de produtos entregues para trans
formação no âmbito de contratos, relativamente às
quais tenham sido estabelecidos os certificados de
entrega referidos no n? 2 do artigo 10? e as constantes
de cada pedido de ajuda ou de adiantamento;

b) Entre as quantidades de produtos entregues para trans
formação no âmbito de contratos e as entregues à orga
nização de produtores pelos seus membros, pelos
membros de uma outra organização de produtores em
caso de aplicação do n ? 1 , alínea c), ponto 3), segundo
e terceiro travessões, do artigo 1 1 ? do Regulamento

1 . Os controlos efectuados ao abrigo do artigo 18 ? não
prejudicam o eventual exercício de controlos suplemen
tares pelas autoridades competentes nem as eventuais
consequências da aplicação de disposições nacionais.
2.

Os Estados-membros adoptarão todas as medidas

necessárias para verificar a correcta manutenção dos livros
de registo e a sua concordância com a contabilidade geral
das organizações de produtores e dos transformadores.
3 . Sempre que os controlos revelarem irregularidades
significativas, as autoridades competentes efectuarão
controlos suplementares durante a campanha em curso e
aumentarão a frequência dos controlos durante a
campanha seguinte .

(CE) n? 2200/96, bem como pelos produtores indivi
duais em caso de aplicação do artigo 4? do Regula
mento (CE) n ? 2202/96, por outro lado.
3.

Controlos físicos e documentais de todos os transfor

madores. Por produto recebido, por mês e por transforma
dor, esses controlos incidirão pelo menos em 30 % :
a) Dos lotes recebidos no âmbito de cada um dos dois
tipos de contratos: de campanha e plurianuais; incidi
rão, pelo menos, no peso líquido de cada lote, na liga
ção real com um contrato, nos certificados de entrega
referidos no n ? 2 do artigo 10?, na identificação exacta

do meio de transporte utilizado e na observância das
exigências mínimas previstas no anexo;

b) De cada um dos produtos acabados e subprodutos
obtidos no âmbito de contratos;

c) De cada um dos produtos acabados e subprodutos
obtidos fora do âmbito de contratos;

Artigo 20?
1 . Sempre que se verifique que, para um determinado
produto, a ajuda ou o adiantamento solicitados por uma
organização de produtores a título de uma campanha de
comercialização ou de um período de entregas, é superior
ao montante devido, proceder-se-á à redução deste último
se a diferença resultar de falsas declarações ou falsos docu

mentos ou de negligência da organização de produtores. A
redução será igual ao dobro da diferença, majorado de um
juro calculado em função do período transcorrido entre o
pagamento e o reembolso do montante indevido pelo
beneficiário .

A taxa de juro será a taxa aplicada pelo Instituto Mone
tário Europeu às suas operações em ecus (publicada na
série C do Jornal Oficial das Comunidades Europeias),
que estiver em vigor na data do pagamento indevido,
majorada de três pontos percentuais.
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Em caso de aplicação do n ? 1 , se a diferença entre a

ajuda ou o adiantamento efectivamente pagos e a ajuda ou
o adiantamento devidos exceder 20 % da ajuda ou do
adiantamento devido, o beneficiário reembolsará a totali

dade da ajuda paga, majorada de um juro calculado em
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b) Sempre que a diferença for compreendida entre 5 % e
20 % , a sanção será igual a quatro vezes o montante
resultante da multiplicação de 20 % da quantidade
total do produto entregue pelo nível da ajuda corres
pondente ao contrato plurianual; para a campanha em

conformidade com o número anterior; se a diferença

causa, e o transformador será excluído do sistema

exceder 30 % , a organização de produtores perderá, além
disso, o direito a receber qualquer ajuda à produção rela
tiva à campanha seguinte.

durante a campanha seguinte à verificação da não

3 . Os montantes recuperados e os respectivos juros
serão pagos ao organismo pagador competente e dedu
zidos das despesas financiadas pelo Fundo Europeu de
Orientação e Garantia Agrícola.
4. Os Estados-membros adoptarão as medidas necessá
rias para garantir o cumprimento do disposto no n ? 2 do
artigo 15? Os Estados-membros estabelecerão, nomeada
mente, sanções aplicáveis aos responsáveis da organização
de produtores em função da gravidade do incumprimento.

5. Sempre que se verifique que a quantidade entregue
de um produto, no âmbito de um contrato plurianual, a
título de uma campanha de comercialização, é inferior à
quantidade mínima prevista no n? 6 do artigo 3?, a ajuda
correspondente ao contrato plurianual será reduzida de
50 % relativamente à campanha em causa. O beneficiário
reembolsará a diferença entre a ajuda efectivamente paga e
a ajuda devida, acrescida de um juro calculado em confor

transformação;

c) Sempre que a diferença for superior a 20 % , a sanção
será igual a cinco vezes o montante resultante da
multiplicação de 50 % da quantidade total do produto
entregue pelo nível da ajuda correspondente ao
contrato plurianual, para a campanha em causa, e o
transformador será excluído do sistema durante as três

campanhas seguintes à verificação da não transforma
ção.

2. Não será aplicada a sanção prevista no n? 1 se o
transformador apresentar prova, considerada suficiente
pela autoridade nacional competente, de que as irregulari
dades cometidas não resultam de um comportamento
intencional ou de uma nigligência grave .
CAPÍTULO VII

Comunicações à Comissão

midade com o n ? 1 .

Artigo 22?

Sempre que a não observância da quantidade mínima diga
respeito simultaneamente a três contratos plurianuais ou
mais, a título de uma campanha de comercialização, a

organização de produtores em causa ficará excluída da
assinatura dos novos contratos plurianuais, a partir do
momento de verificação. O Estado-membro decidirá do

a) Relativamente a cada produto, as quantidades objecto
de contrato, discriminadas por períodos de entrega,
relativa à campanha em curso, o mais tardar em:
i) 1 de Julho no respeitante aos limões,
ii) 1 de Dezembro no respeitante aos outros produtos;

período de exclusão em função da gravidade da não obser
vância. A exclusão terá a duração de, pelo menos, duas

campanhas. O primeiro parágrafo é aplicável a todos os
contratos .

b) As quantidades de cada produto entregue para transfor
mação no âmbito do Regulamento (CE) n ? 2202/96, o
mais tardar:

Em caso de reincidência por parte de uma organiza
ção de produtores, o Estado-membro retirará o reconheci
6.

i) em 15 de Julho da campanha seguinte no respei

mento da organização de produtores ou o pré-reconheci
mento no caso dos agrupamentos de produtores pré-re

tante aos limões,

ii) em 1 de Setembro da campanha em curso no
respeitante às mandarinas, clementinas e satsumas,
iii) em 1 de Dezembro da campanha seguinte no
respeitante às laranjas e toranjas (grapefruit).

conhecidos .

Artigo 21 ?

1.

Sempre que, durante uma campanha, se verifique
que a quantidade de um produto entregue ao transfor
mador no âmbito dos contratos não foi totalmente trans

formada, devido ao comportamento intencional ou a uma

negligência grave da sua parte, o transformador será pena
lizado com uma sanção financeira. A sanção será calcuada
da seguinte forma:

a) Sempre que a diferença entre a quantidade entregue e a
quantidade transformada for igual ou inferior a 5 % , a
sanção será igual a três vezes o montante resultante da
multiplicação de 5 % da quantidade total do produto
entregue pelo nível da ajuda correspondente ao
contrato plurianual, para a campanha em causa;

Cada Estado-membro em causa notificará à Comis

1.
são :

Atendendo às informações a que se refere o primeiro

parágrafo, a Comissão verificará o respeito ou, se for caso
disso, a superação dos limiares de transformação referidos
no artigo 5° do Regulamento (CE) n ? 2202/96. Os Esta
dos-membros serão imediatamente informados dos resul

tados desta verificação. As consequências financeiras das
superações serão determinadas em conformidade com o
artigo 6? do Regulamento (CE) n ? 2202/96.
2.

Relativamente a cada produto, o mais tardar em 1 de

Janeiro da campanha seguinte, cada Estado-membro
interessado notificará à Comissão :

a) As quantidades recebidas pelos transformadores, discri
minadas por produto acabado e subproduto obtidos;
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b) As quantidades recebidas pelos transformadores no
âmbito dos contratos, discriminadas por períodos de
entrega e por tipo de contratos: de campanha por um
lado e plurianuais por outro;

Regulamento (CE) n ? 2202/96 para as campanhas de
1997/ 1998 e 1998 / 1999 é avaliada com base :

a) Nas quantidades transformadas durante a campanha
1997/ 1998 , no âmbito do Regulamento (CE)
n ? 2202/96, para a campanha 1997/ 1998 ;
b) Na média das quantidades transformadas nas
campanhas de 1997/ 1998 e 1998/ 1 999, no âmbito do
Regulamento (CE) n ? 2202/96, para a campanha de

c) As quantidades recebidas pelos transformadores no
âmbito dos contratos, expressas em peso líquido e
discriminadas por produto acabado e subproduto obti
dos;

1998 / 1999 .

d) As quantidades de cada produto acabado e subproduto
obtidas a partir das quantidades referidas na alínea a);
no caso do sumo, essas quantidades serão discrimi
nadas em função do grau de concentração, expresso em
graus Brix;

2. Excepcionalmente para a campanha de 1997/ 1998;
a) As operações referidas no n ? 1 do artigo 5?, no n? 1
do artigo 7? e no artigo 8 ? podem ser efectuadas, o
mais tardar:

e) As quantidades de cada produto acabado e subproduto
obtidas a partir das quantidades referidas na alínea c);

i) em 1 de Dezembro para os limões,
ii) em 1 de Fevereiro para as laranjas;

no caso do sumo, essas quantidades serão discrimi
nadas em função do grau de concentração, expresso em
graus Brix;

b) A notificação prevista no n ? 1 , alínea a), do artigo 22?
será feita, o mais tardar:

f) As quantidades de cada produto acabado e subproduto

i) em 15 de Janeiro para os limões,
ii) em 15 de Março para as laranjas;

em armazém no final da campanha;

g) As quantidades objecto de contrato e entregues por
tipo de contratos: de campanha, por um lado, e pluria

c) O pagamento do adiantamento da ajuda previsto no
n? 4 do artigo 14? correspondente ao primeiro e
segundo períodos de entrega, não pode ser efectuado

nuais, por outro;

antes de :

h) Os montantes, expressos em moeda nacional, das
despesas relativas à ajuda pagas às organizações de

i) 1 de Março para os limões,
ii) 15 de Abril para as laranjas,

produtores.

As quantidades serão expressas em peso líquido.
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Os Estados-membros adoptarão todas as medidas necessá
rias para facilitar e controlar as referidas operações.

CAPÍTULO VIII

Artigo 24?

É revogado o Regulamento (CE) n? 3338/93.

Disposições transitórias e finais

Artigo 25 ?
Artigo 23 ?

1 . No caso das toranjas (grapefruit), a superação do
limiar de transformação previsto no n? 2 do artigo 5? do

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 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO

EXIGÊNCIAS MÍNIMAS REFERIDAS NO ARTIGO 9?
Os produtos entregues para transformação devem:

1 ) Ser inteiros, de uma qualidade sã e íntegra. Ficam excluídos os produtos afectados por podridão.
2) Respeitar os seguintes valores mínimos:
a) Produtos destinados à transformação em sumo
Rendimento em sumo

Graus Brix (')

Laranjas

30 %

10°

Mandarinas

23 %

10°

Clementinas

25 %

10°

Toranjas (grapefruit)

22 %

8o

Limões

20 %

7o

(') Método refractométrico.

b) Produtos destinados à transformação em segmentos
Rendimento em sumo

Graus Brix (')

Clementinas

33 %

10°

Satsumas

33 %

10°

(') Método refractometrico.
O calibre mínimo das clementinas e das satsumas destinadas a ser transformadas em sumo deve ser de
45 mm .
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REGULAMENTO (CE) N? 1170/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997
que altera o Regulamento (CE) n? 1772 /96 que fixa normas de execução das
medidas específicas para o abastecimento dos departamentos franceses

ultramarinos no respeitante à batata-semente
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1 ?

O Regulamento (CE) n ? 1772/96 é alterado do seguinte
modo:

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3763/91 do
Conselho, de 16 de Dezembro de 1991 , que estabelece

medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor dos departamentos franceses ultramari
nos ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n? 2598/95 (2), e, nomeadamente, o n? 6 do
seu artigo 2°,

Considerando que, em aplicação do artigo 2? do Regula
mento (CEE) n? 3763/91 , o Regulamento (CE)
n? 1772/96 da Comissão (3) estabeleceu a estimativa das
necessidades de abastecimento dos departamentos fran
ceses ultramarinos em batata-semente e fixou o montante

da ajuda para os produtos provenientes do resto da Comu
nidade para a campanha de 1996/ 1997; que há que esta

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

«Artigo 1 ?
Para efeitos do artigo 2? do Regulamento (CEE)

n ? 3763/91 , é fixada em 750 toneladas, para o período
compreendido entre 1 de Julho de 1997 e 30 de Junho
de 1998, a quantidade da estimativa das necessidades
de abastecimento em batata-semente do código NC
0701 10 00 que beneficia da isenção do direito adua
neiro aplicável à importação nos departamentos fran
ceses ultramarinos ou da ajuda comunitária para os
produtos provenientes do resto da Comunidade. Essa
quantidade é repartida em conformidade com o anexo.
As autoridades francesas podem alterar essa repartição
até ao limite da quantidade global fixada. Nesse caso,
informarão a Comissão dessa alteração.».

belecer a estimativa das necessidades de abastecimento

para a campanha de 1997/ 1998; que essa estimativa deve

2. O artigo 2? passa a ter a seguinte redacção:

ser estabelecida em função das necessidades;

«Artigo 2?

Considerando que, para efeitos da aplicação do n? 4 do

artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 3763/91 , é necessário
fixar o montante das ajudas relativas ao abastecimento dos
departamentos franceses ultramarinos em batata-semente
proveniente do resto da Comunidade de modo a garantir
que esse abastecimento é efectuado em condições equiva
lentes, para o utilizador final, à vantagem resultante da
isenção de direitos aduaneiros aplicáveis à importação de
batata-semente dos países terceiros; que essas ajudas
devem ser fixadas atendendo, nomeadamente, aos custos

de abastecimento a partir do mercado mundial;

Para efeitos de aplicação do n? 4 do artigo 2? do Regu
lamento (CEE) n? 3763/91 , é fixada uma ajuda para o
abastecimento dos departamentos franceses ultrama
rinos em batata-semente proveniente do resto da
Comunidade, de 4,830 ecus por 100 quilogramas, em
relação aos produtos destinados à Guadalupe, e de
5,430 ecus por 100 quilogramas, em relação aos
produtos destinados à Reunião, no âmbito da estima
tiva das necessidades de abastecimento.».

3. O anexo é substituído pelo anexo do presente regula
mento .

Artigo 2?

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão das sementes,

O presente regulamento entra em vigor na data da sua

publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

(') JO n? L 356 de 24. 12. 1991 , p. 1 .
(2) JO n? L 267 de 9. 11 . 1995, p. 1 .
1 JO n? L 232 de 13. 9. 1996, p. 13.

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1997.
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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 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO

*ANEXO

(em toneladas)
Batata-semente do codigo NC 0701 10 00

Guadalupe
Reunião

50

700 »
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REGULAMENTO (CE) N? 1171/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997

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

os preços no comercio internacional estabelecidos tendo
em conta nomeadamente :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

a) Os preços praticados no mercado de países terceiros;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 804/68 do

b) Os preços mais favoráveis, à importação proveniente

Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece uma

organização comum de mercado no sector do leite e dos
produtos lácteos ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 1587/96 (2), e, nomeada
mente, o n ? 3 do seu artigo 17?,

Considerando que, por força do artigo 17? do Regula
mento (CEE) n ? 804/68 , a diferença entre os preços no
comércio internacional dos produtos referidos no artigo
1 ? daquele regulamento e os preços destes produtos na

de países terceiros, nos países terceiros de destino;

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

d) Os preços de oferta franco-fronteira da Comunidade;

Tratado;

Considerando que, ao abrigo do n? 3 do artigo 17? do
Regulamento (CEE) n ? 804/68 , a situação do mercado
mundial ou as exigências específicas de certos mercados
podem tornar necessária a diferenciação da restituição em
relação aos produtos referidos no artigo 1 ? do referido
regulamento consoante o seu destino;

Considerando que, nos termos do Regulamento (CEE)
n? 804/68 as restituições à exportação em relação aos

Considerando que o n ? 3 do artigo 17? do Regulamento
(CEE) n ? 804/68 prevê que seja fixada pelo menos uma

produtos referidos no artigo 1 ? do referido regulamento
exportados no seu estado natural, devem ser fixadas

vez, de quatro em quatro semanas, a lista dos produtos em
relação aos quais seja concedida uma restituição à exporta
ção bem como o montante desta restituição; que, no
entanto, o montante da restituição pode ser mantido ao
mesmo nível durante mais de quatro semanas;

Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação, nos limites decorrentes dos acordos
concluídos em conformidade com o artigo 228 ? do

tomando-se em consideração:

— a situação e as perspectivas de evolução no que

respeita aos preços e às disponibilidades de leite e de
produtos lácteos, no mercado da Comunidade, e os
preços do leite e dos produtos lácteos no comércio
internacional,

— os custos de comercialização e os custos de transporte
mais favoráveis a partir do mercado da Comunidade

até aos portos ou outros locais de exportação da
Comunidade, bem como os custos de chegada até aos
países de destino,

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

Considerando que, nos termos do artigo 1 2? do Regula
mento (CE) n ? 1466/95 da Comissão, de 27 de Junho de
1995, que estabelece as modalidades de aplicação relativa
mente às restituições à exportação no sector do leite e dos
produtos lácteos (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 417/97 (4), a restituição
concedida em relação aos produtos lácteos açucarados é
igual à soma de dois elementos, um para ter em conta a
quantidade de produtos lácteos e o outro para ter em
conta a quantidade de sacarose adicionada; que, todavia,
este último elemento só é tomado em consideração se a
sacarose adicionada tiver sido produzida a partir de beter
rabas ou de cana-de-açúcar colhidas na Comunidade; que,
em relação aos produtos dos códigos NC ex 0402 99 11 ,
ex 0402 99 19, ex 0404 90 51 , ex 0404 90 53, ex 0404

— os limites decorrentes dos acordos concluídos em

são estabelecidos tendo em conta os preços praticados que

90 91 e ex 0404 90 93, de teor, em peso, de matérias
gordas inferior ou igual a 9,5 % e de teor de matéria seca
láctea não gorda igual ou superior a 15 % , em peso, o
primeiro elemento acima referido é fixado em relação a
100 kg de produto inteiro; que, em relação aos outros
produtos açucarados das posições 0402 e 0404, este
elemento é calculado multiplicando o montante de base
pelo teor de produtos lácteos do produto em causa; que
este montante de base é igual à restituição a fixar em rela
ção a 1 kg de produtos lácteos contidos no produto

sejam mais favoráveis tendo em vista a exportação, sendo

inteiro;

(') JO n? L 148 de 28 . 6. 1968, p. 13.
2 JO n? L 206 de 16. 8. 1996, p. 21 .

O JO n ? L 144 de 28. 6. 1995, p. 22.

conformidade com o artigo 228 ? do Tratado,

— o interesse em evitar perturbações no mercado da
Comunidade,

— o aspecto económico das exportações previstas;

Considerando que, nos termos do n? 5 do artigo 17? do
Regulamento (CEE) n? 804/68, os preços na Comunidade

b) JO n? L 64 de 5. 3. 1997, p. 1 .
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Considerando que o segundo elemento e calculado multi
plicando, pelo teor em sacarose do produto inteiro, o
montante de base da restituição em vigor no dia da expor
tação em relação aos produtos referidos noní 1 , alínea d),
do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n ? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece uma

N ? L 169/29

lácteos e, nomeadamente, aos preços destes produtos na
Comunidade e no mercado mundial implica a fixação da
restituição em relação aos produtos e aos montantes cons
tantes do anexo do presente regulamento;

Considerando que o Comité de gestão do leite e dos
produtos lácteos não emitiu qualquer parecer no prazo
limite estabelecido pelo seu presidente,

organização comum de mercado no sector do açúcar Q,
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n ? 1 599/96 (6);

Considerando que o nível da restituição em relação aos
queijos é calculado relativamente a produtos destinados ao
consumo directo; que as cascas e os desperdícios de
queijos não têm tal finalidade; que, para evitar qualquer
confusão de interpretação, é necessário precisar que os
queijos com um valor franco fronteira inferior a 230,00
ecus/ 100 kg não beneficiam de qualquer restituição;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

1.

As restituições à exportação referidas no artigo 17?

do Regulamento (CEE) n ? 804/68 em relação aos
produtos exportados são fixadas nos montantes do anexo.

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 896/84 da
Comissão Ç), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 222/88 (8), previu disposições
complementares no que respeita à concessão das restitui
ções aquando das mudanças de campanha; que estas
disposições prevêem a possibilidade de diferenciação das
restituições em função da data de fabrico dos produtos;

2. Não é fixada qualquer restituição relativamente às
exportações para o destino 400 em relação aos produtos
dos códigos NC 0401 , 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309 .

3 . Não é fixada qualquer restituição relativamente às
exportações para os destinos 022, 024, 028, 043, 044, 045,
046, 052, 404, 600, 800 e 804 em relação aos produtos do
código NC 0406.

Considerando que, para o cálculo do montante da restitui

ção para os queijos fundidos, é necessário prever que, no
caso de serem adicionados caseína e/ou caseinatos, essa

Artigo 2?

quantidade não deve ser tomada em consideração;
Considerando que a aplicação destas modalidades à situa
ção actual dos mercados no sector do leite e dos produtos

O presente regulamento entra em vigor em 27 de Junho
de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

(j JO n? L 206 de 16. 8. 1996, p. 43.
O JO n? L 91 de 1 . 4. 1984, p. 71 .
8 JO n ? L 28 de 1 . 2. 1988, p. 1 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 26 de Junho de 1997, que fixa as restituições à exportação
no sector do leite e dos produtos lácteos
(Em ECU/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrário)
Montante das

Código
do produto

Destino (")

0401 10 10 9000

970

2,327

0401 10 90 9000

970

2,327

0401 20 11 9100

+

0401 20 11 9500

970

restituições

—

3,597

0401 20 19 9100

+

0401 20 19 9500

970

3,597

0401 20 91 9100

+

4,790

0401 20
0401 20
040120
0401 30

9500
9100
9500
9100

+
+
+
+

5,581
4,790
5,581
7,161

0401 30 11 9400

+

11,05

0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401

9700
9100
9400
9700
9100
9400
9700

+
+
+
+
+
+
+

16,60
7,161
11,05
16,60
40,34
63,00
69,47

0401 30 39 9100

+

40,34

0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401

9400
9700
9100
9400
9700
9100
9400

+
+
+
+
+
4+

63,00
69,47
79,18
116,37
135,80
79,18
116,37

0401 30 99 9700

+

135,80

0402 10 11 9000
0402 10 19 9000
0402 10 91 9000
0402 10 99 9000
0402 21 1 1 9200
0402 21 1 1 9300
0402 21 11*9500
0402 21 11 9900
0402 21 17 9000
040221 199300
0402 21 19 9500
040221 199900
0402 21 91 9100
0402 21 91 9200
0402 21 91 9300
0402 21 91 9400
0402 21 91 9500
0402 21 91 9600
0402 21 91 9700
0402 21 91 9900

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

63,00
63,00
0,6300
0,6300
63,00
95,30
100,40
108,00
63,00
95,30
100,40
108,00
108,78
109,53
110,88
118,51
121,15
131,29
137,24
143,96

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

91
99
99
11
11
19
19
19
31
31
31
39
39
91
91
91
99
99

0402 21 99 9100
0402 21 99 9200
0402 21 99 9300

0402 21 99 9400
0402 21 99 9500

.

4+
+
+
44444+

—

108,78
109,53
110,88
118,51
121,15

Código
do produto
0402 21
0402 21
0402 21
0402 29
0402 29
0402 29
0402 29
0402 29
0402 29
0402 29
0402 29
0402 29
0402 29
0402 29
0402 29

Destino (*)

99 9600
99 9700
99 9900
15 9200
15 9300
15 9500
15 9900
19 9200
19 9300
19 9500
19 9900
91 9100
91 9500
99 9100
99 9500

+
+
4+
4+
44+
444444-

0402 91 11 9110

4-

0402 91
0402 91
0402 91
0402 91

4444-

11
11
11
11

9120
9310
9350
9370

0402 91 19 9110

+

0402 91
0402 91
0402 91
0402 91
0402 91
0402 91
0402 91
0402 91
0402 91
0402 91
0402 91
0402 91

9120
9310
9350
9370
9100
9300
9100
9300
9000
9000
9000
9000

44+
+
444+
44+
+

0402 99 11 9110

4-

0402
0402
0402
0402
0402

+
444+

99
99
99
99
99

19
19
19
19
31
31
39
39
51
59
91
99
11
11
11
11
11

9130
9150
9310
9330
9350

Montante das

restituições

131,29
137,24
143,96
0,6300
0,9530
1,0040
1,0802
0,6300
0,9530
1,0040

1,0802
1,0878
1,1851
1,0878
1,1851
—

4,790
14,00
17,15
20,85
—

4,790
14,00
17,15
20,85
9,464
24,65
9,464
24,65
11,05
11,05
79,18
79,18
—

0,0480
0,1336
16,14
19,37
25,75

0402 99 19 9110

4-

—

0402 99 19 9130
0402 99 19 9150

44-

0,0480
0,1336

0402 99 19 9310

4-

0402 99 19 9330

4-

19,37

0402 99 19 9350
0402 99 31 9110
0402 99 31 9150

+
+
+

25,75
0,1026
26,81

0402 99 31 9300

+

0,4034

0402
0402
0402
0402

+
+
+
+

0,6947
0,1026
26,81
0,4034

99
99
99
99

31
39
39
39

9500
9110
9150
9300

16,14

PT 1
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do produto
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Destino (*)

0402 99 39 9500

+

0402 99 91 9000

+

0402 99 99 9000

+

0403 10 11 9400

+

Montante das

restituições

0,6947
0,7918
0,7918
—

N? L 169 /31

Código
do produto

Destino (*)

0404 90 29 9160

+

136,02

0404 90 29 9180

+

142,66

0404 90 81 9100

+

0404 90 81 9910

+

0404 90 81 9950

+

0404 90 83 9110

+

0,6194

0404 90 83 9130

+

0,9445

Montante das

restituições

0,6194

l-

0403 10 11 9800

+

0403 10 13 9800

+

0403 10 19 9800

+

0403 10 31 9400

+

—

0403 10 31 9800

+

—

0404 90 83 9150

+

0,9950

0403 10 33 9800

+

0,0480

0404 90 83 9170

+

1,0703

0403 10 39 9800

+

0404 90 83 991 1

+

0403 90 1 1 9000

+

0404 90 83 9913

+

0403 90 13 9200

+

0,0716
61,94
61,94

0404 90 83 9915

+

0403 90 13 9300

+

0,0480
0,0716

0403 90 13 9500

+

0403 90 13 9900

+

0403 90 19 9000

+

0403 90 31 9000

+

0403 90 33 9200

+

0403 90 33 9300

+

0403 90 33 9500

+

0403 90 33 9900

+

0403 90 39 9000

+

0403 90 51 9100

970

4,790
7,161

94,45
99,50
107,03
107,83

0404 90 83 9917

0,6194
0,6194
0,9445
0,9950
1,0703
1,0783
2,327

...

0403 90 51 9300

+

0403 90 53 9000

+

—

0403 90 59 9110

+

0403 90 59 9140

+

0403 90 59 9170

+

4,790
7,161
11,05
16,60

0403 90 59 9310

+

40,34

0403 90 59 9340
0403 90 59 9370

+

63,00
69,47
79,18
116,37
135,80

0403 90 59 9510

+
+

0403 90 59 9540

+

0403 90 59 9570

+

0403 90 61 9100
0403 90 61 9300

+

—

+

—

0403 90 63 9000

+

0,0480

0403 90 69 9000

+

0,0716
61,94

0404 90 21 9100

+

0404 90 21 9910

+

0404 90 21 9950
0404 90 23 9120

+

0404 90 23 9130

+

0404 90 23 9140
0404 90 23 9150

+

+

+

0404 90 23 991 1

+

0404 90 23 9913

+

0404 90 23 9915

+

0404 90 23 9917
0404 90 23 9919

+

0404 90 23 9931

+

0404
0404
0404
0404

+

+

+

19,20

0404 90 83 9935

+

25,52

26,55

0404 90 83 9937

+

0404 90 89 9130

+

0404 90 89 9150

+

1,1746

0404 90 89 9930

+

0,4843

0404 90 89 9950

+

0,6947

0404 90 89 9990

+

0405 10 11 9500

+

185,37

0405 10 11 9700

+

190,00

0405 10 19 9500

+

1 85,37

0405 10 19 9700

+

190,00

0405 10 30 9100

+

185,37
190,00

1,0783

0,7918

0405 10 30 9300

+

0405 10 30 9500

+

185,37

0405 10 30 9700

+

190,00

0405 10 50 9100

+

185,37

0405 10 50 9300

+

190,00

0405 10 50 9500

+

185,37

0405 10 50 9700

+

190,00

0405 10 90 9000

+

196,95
173,78

0405 90 10 9000

+

240,00

94,45
99,50
107,03

0405 90 90 9000

+

190,00

0406 10 20 9100

+

0406 10 20 9230

037

—

4,790
7,161
1 1,05

l

099

II

II

II

0404 90 29 9135

+

109,89
117,46
120,05

0404 90 29 9150

+

130,11

400

II

I

037

II

039

II
II

400

099

...

0406 10 20 9300

II
II

24,03
24,72

36,05

\
0406 10 20 9290

II

—

039

II

108,54

+

0404 90 83 9933

180,73

+

+

0,1660
16,00

+

+

+

+

+

0404 90 29 9120
0404 90 29 9130

+

0404 90 83 9931

0405 20 90 9500

+

9933
9935
9937
9939

0,1105

+

0405 20 90 9700

0404 90 29 9110
0404 90 29 9115

23
23
23
23

+

0404 90 83 9919

13,87
61,94

16,60
13,87
17,00
20,66
24,43
25,54
107,83

90
90
90
90

l

16,00

—

—

22,36
16,09
33,54

037
039
099

400
» » »

—

9,820

8,246
14,73
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[

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Código
do produto

Destino (*)

0406 10 20 9610

037
039

+

0406 30 31 9710

037

099

48,91

400

...

037
039
099

400
...

...

—

—

099

400
...

037
039

099
400
...

0406 10 20 9660

+

0406 10 20 9830

037
039

099
400
...

037
039

099
400
...

400
l

—

039
09 9

400

54,25
50,89
81,37

0406 30 31 9930

037
039

—

0406 30 39 9500

18,75
40,18

037

400
l

0406 30 39 9700

037

099

0406 30 39 9930

...

56,24

099

0406 30 39 9950

12,89

49,48
44,34
0406 30 90 9000

—

26,79
18,75
40,18
—

—

26,79
18,75

...

40,18

037

09 9

—

—

400

039

—

74,22

037
039

—

33,25

—

—

30,29

400

22,25

...

45,43

037

—

—

039

039

52,57
47,10
78,86
0406 40 50 9000

037

...

_

18,41
27,62

039

-

37,49

400

26,79

...

400

400

039

—

—

400

099

17,07
30,49

099

099

—

—

20,33

0406 20 90 9913

0406 20 90 9919

—

27,62

039

—

—

400

8,785

...

099

16,77
14,08
25,15

+

099

—

12,55

18,41

039

—

037

...

12,89

12,89

037

0406 30 31 9950

—

0406 20 90 9100

037

18,41

400

...

0406 20 90 9917

8,785
18,82

099

—

45,21
26,78
67,81

—

400

12,55

18,82

—

—

099

—

27,62

—

+

039

—

037

0406 30 31 9910

55,37

+

0406 20 90 9915

—

—

36,91
43,37

0406 10 20 9900

037

restituições

039
099

49,60

0406 10 20 9870

039

Montante das

037

0406 30 31 9730

33,07
38,41

037

039

0406 10 20 9850

0406 20 90 9990

039

400

0406 10 20 9650

—

35,03

039

0406 10 20 9640

—

Destino (*)

400

099

0406 10 20 9630

do produto

32,61

037

l

Código

restituições

099

...

0406 10 20 9620

Montante das

27. 6. 97

099

31,78

400

22,25
47,66

037

039

—

—

—

58,76
52,65
88,14

09 9

57,42

400

34,72

***

86,13
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Código
do produto

Destino (*)

0406 40 90 9000

037

Montante das

Código

restituições

do produto

0406 90 13 9000

039

58,96

099

38,10

400

34,72

400

22,64

...

88,44

...

57,15

037

037

039

—

63,33

36,17

400

21,40

***

54,25

...

94,99
0406 90 33 9951

—

037
039

—

.

65,44
72,00

400

21,06

0406 90 35 9190

30,47

039

039

30,47

099

64,63
79,25

037

65,44

099

400

68,40

400

...

98,16

96,94
0406 90 35 9990

037

037
039

64,87

400

46,87

...

97,30

400

19,55

»*»

72,06

42,31

099

48,65

400

22,27

037
039

0406 90 61 9000

037

0406 90 63 9100

39,07

—

099

67,25

400

70,62

36,17

400

24,22

***

54,25

...

0406 90 63 9900

—

099

38,10

400

22,64

...

57,15

36,17

400

24,22

...

54,25

51,51

400

54,09

...

77,27

+

037

099

II
0406 90 73 9900

—

—

51,51
54,09

...

77,27

037

099

II

—

400

039

—

099

31,07

099

039

—

.

31,07

039

0406 90 69 9910

II

100,88

037

0406 90 69 9100

—

037

60,28
39,07

099

039

69,28

039

—

037

099

94,99

037

—

039

039

42,75
42,75

—

66,08

***

037

103,92

19,55

400

63,33
72,00

400

44,05

099

099
400
\
\

037

039

57,56

400

037

48,04

72,97

0406 90 33 9119

—

099

039

039

0406 90 31 9151

—

86,34
0406 90 37 9000

037

099

0406 90 31 9119

57,15

037

—

039

0406 90 27 9900

*

98,16

099

0406 90 25 9900

—

38,10

039

0406 90 23 9900

—

099

*
...

—

68,40

400

037

—

099

099

099

0406 90 33 9919

—

400

0406 90 21 9900

restituições

099

039

0406 90 17 9100

Montante das

037

—

039

0406 90 15 9100

Destino (")

0406 90 33 9151

—

039

N? L 169 /33

—

—

48,53

400

51,72

...

72,79
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PT

Código
do produto

Destino f)

0406 90 75 9900

037

039
099
400

Montante das

Código

restituições

do produto

27. 6. 97

Destino (*)

0406 90 85 9995

—

037
039

039

54,70

099

23,44

400

—

099

38,73
19,09

0406 90 85 9999

+

0406 90 86 9100

+

0406 90 86 9200

099

037

400

039

099

45,89

400

21,18

* * *

037

0406 90 76 9500

0406 90 86 9300

\
l

l

68,84

400

099

40,50

400

31,89
60,75

0406 90 86 9400

24,44

037
039

—

037

400

36,08

037
039

68,25

43,06
0406 90 86 9900

19,09

037

64,59
—

—

57,63

400

42,36

...

86,45

400

21,18

0406 90 87 9100

+

...

79,09

0406 90 87 9200

037
039

—

099

—

099

52,73

400

24,44

79,09

l
037
039

0406 90 87 9300

—

32,61

400

26,91

...

48,91

039

—

099

39,88

II
II

400

20,24

II

59,82

II
II

* * *

—

—

037

—

099

037

-

099

52,73

037

—

039

099

039

0406 90 81 9900

037
039

039

...

0406 90 79 9900

29,10

45,50

400

0406 90 78 9500

39,13

099

099

0406 90 78 9300

_

58,69

50,79

76,19
0406 90 78 9100

—

—

039
099

22,27

037
039

58,10
0406 90 76 9300

—

54,70
82,05

—

400

restituições

037

—

82,05
0406 90 76 9100

Montante das

—

400

\

0406 90 87 9400

II

37,20
29,49

55,80
037
039

—

039
099

47,73

400

42,31

II

099

II
II

40,35

400

33,38

60,53

71,59
0406 90 85 9910

037

30,47

039

30,47

037
039

—

—

099

62,39

099

400

79,25

400

69,82

***

83,29

...

0406 90 85 9991

0406 90 87 9951

037

039

93,58
—

—

0406 90 87 9971

037
039

55,52

—

—

55,36

099

57,56

099

400

42,31

400

36,22

...

86,34

...

83,04

( PT I
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Código
do produto
0406 90 87 9972

0406 90 87 9973
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Destino (*)

Montante das

restituições

+

21,09

2309 10 19 9100

14,39

2309 10 19 9200

+

...

31,64

2309 10 19 9300

+

037

49,56

400

25,35

037

2309 10 19 9400

+

2309 10 19 9500

+

2309 10 19 9600

+

2309 10 19 9700

+

—

2309 10 19 9800

+

2309 10 70 9010

+

2309 10 70 9100

+

2309 10 70 9200

+

099

55,36

2309 10 70 9300

+

400

25,35

2309 10 70 9500

+

...

83,04

2309 10 70 9600

+

037

—

—

039
099

400
...

0406 90 88 9100

+

0406 90 88 9105

037

039

48,04

25,35
72,06

—

—

2309 10 70 9700

+

2309 10 70 9800

+

2309 90 35 9010

+

2309 90 35 9100

+

2309 90 35 9200

+

2309 90 35 9300

+

2309 90 35 9400

+

2309 90 35 9500

+

2309 90 35 9700

+

099

55,22

2309 90 39 9010

+

400

31,89

2309 90 39 9100

+

...

82,83

2309 90 39 9200

+

2309 90 39 9300

+

2309 90 39 9400

+

+

037
039

Montante das

restituições

—

—

—

—

_

099

039

0406 90 88 9300

Destino f)

099

74,34

0406 90 87 9979

Código
do produto

400

039

0406 90 87 9974

N? L 169/35

—

—

099

33,52

2309 90 39 9500

400

31,89

2309 90 39 9600

+

...

50,28

2309 90 39 9700

+

2309 90 39 9800

+

2309 10 15 9010

+

2309 10 15 9100

+

2309 10 15 9200

+

2309 10 15 9300

+

2309 10 15 9400

+

2309 10 15 9500

+

2309 10 15 9700

+

—

2309 10 19 9010

+

—

—

_

14,58
19,44
24,30
29,16
34,02
38,88
42,77
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2309 90 70 9010

+

2309 90 70 9100

+

2309 90 70 9200

+

2309 90 70 9300

+

2309 90 70 9500

+

—

—

—

-

2309 90 70 9600

+

2309 90 70 9700

+

2309 90 70 9800

+

14,58
19,44
24,30
29,16
34,02
38,88
42,77

(*) Os números de código dos destinos são os constantes do anexo do Regulamento (CE) n ? 895/97 da Comissão (JO n ? L 128 de 21 . 5. 1997, p. 1 ).
Todavia: — «099 » abrange todos os códigos de destino de 053 a 096 (inclusive),
— « 970» compreende as exportações referidas no n ? 1 , alínea c), do artigo 34? do Regulamento (CEE) n ? 3665/87 da Comissão (JO n? L 351 de
14. 12 1987).

No que diz respeito aos outros destinos, à excepção dos indicados para cada «código produto», o montante da restituição é indicado por ***.
No caso de não ser indicado qualquer destino (« + »), o montante da restituição é aplicável para a exportação para qualquer destino, à excepção dos
referidos nos n ?s 2 e 3 do artigo 1 ?

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 (CE) N? 1172/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997

que altera o Regulamento (CEE) n? 2219/92, que estabelece normas de execução
do regime específico de abastecimento da Madeira em produtos lácteos no que
respeita aos montantes das ajudas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1600/92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece

Considerando que o Regulamento (CE) n? 867/97 da
Comissão, de 26 de Junho de 1997, que fixa as restitui
ções à exportação no sector do leite e dos produtos lác
teos Ç), fixou as restituições para estes produtos; que, para
ter em conta estas alterações, é necessário adaptar no
anexo II do Regulamento (CEE) n ? 2219/92;

medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor dos arquipélagos dos Açores e da Madei
ra ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regula
mento (CE) n? 2348/96 (2), e, nomeadamente, o seu artigo

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,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

10 ?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1696/92 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Regulamento (CEE) n? 2596/93 (4), fixou, nomeadamente,
as normas de execução do regime de abastecimento espe
cífico dos Açores e da Madeira em determinados produtos
agrícolas;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2219/92 da

Artigo 1 ?

O anexo II do Regulamento (CEE) n? 2219/92 alterado, é
substituído pelo anexo do presente regulamento.

Comissão, de 30 de Julho de 1992, que estabelece normas

de execução do regime específico de abastecimento da
Madeira em produtos lácteos e a estimativa das necessi
dades de abastecimento (*), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n? 868/97 (6), fixou no
anexo II o montante das ajudas para os produtos lácteos;

Artigo 2 ?

O presente regulamento entra em vigor em 27 de Junho
de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(■) JO n? L 173 de 27. 6. 1992, p. 1 .
(2) JO n? L 320 de 11 . 12. 1996, p. 1 .

H JO n? L 179 de 1 . 7. 1992, p. 6.

(4) JO n? L 238 de 23. 9. 1993, p. 24.
(5) JO n? L 218 de 1 . 8 . 1992, p. 75.
(6) TO n ? L 124 de 16. 5. 1997, p. 10 .

Ver página 28 do presente Jornal Oficial.
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ANEXO

«ANEXO II

(Em ecus por 100 quilogramas de peso líquido, salvo outra indicação)
Designação das mercadorias

Código NC
0401

Código
de produtos

Notas

Montante

das ajudas

Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de outros

edulcorantes ('):
0401 10

— De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1 % :

0401 10 10

— — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 2 1

0401 10 10 9000

C)

2,327

0401 10 90

— — Outros

0401 10 90 9000

0

2,327

0401 20

— De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1 % mas não superior a

— De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1,5 %

0401 20 11 9100

C)

2,327

— De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1,5 %

0401 20 11 9500

C)

3,597

— De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1,5 %

0401 20 19 9100

C)

2,327

— De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1,5 %

0401 20 19 9500

C)

3,597

— De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 4 %

0401 20 91 9100

C)

4,790

— De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 4 %

0401 20 91 9500

C)

5,581

— De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 4 %

0401 20 99 9100

C)

4,790

— De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 4 %

0401 20 99 9500

C)

5,581

— Não superior a 10 %

0401 30 11 9100

C)

7,161

— Superior a 1 0 % mas não superior a 1 7 %

0401 30 11 9400

C)

11,05

— Superior a 1 7 %

0401 30 11 9700

C)

16,60

— Não superior a 10 %

0401 30 19 9100

C)

— Superior a 10 % mas não superior a 17 %

0401 30 19 9400

C)

11,05

— Superior a 1 7 %

0401 30 19 9700

C)

16,60

6% :

— — Não superior a 3 % :
0401 20 11

0401 20 19

— — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 2 1:

— — — Outros :

— — Superior a 3 % :
0401 20 91

0401 20 99

0401 30

— — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 2 1:

— — — Outros :

— De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 % :
— — Não superior a 21 % :

0401 30 11

— — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 2 1:
— De teor, em peso, de matérias gordas:

0401 30 19

— — — Outros :

— De teor, em peso, de matérias gordas:

— — Superior a 21 % mas não superior a 45 % :

7,161

N ? L 169/38
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(Em ecus por 100 quilogramas de peso líquido, salvo outra indicação)
Código
de produtos

Notas

— Não superior a 35 %

0401 30 31 9100

C)

40,34

— Superior a 35 % mas não superior a 39 %

0401 30 31 9400

C)

63,00

— Superior a 39 %

0401 30 31 9700

o

69,47

— Não superior a 35 %

0401 30 39 9100

C)

40,34

— Superior a 35 % mas não superior a 39 %

0401 30 39 9400

C)

63,00

— Superior a 39 %

0401 30 39 9700

C)

69,47

— Não superior a 68 %

0401 30 91 9100

C)

79,18

— Superior a 68 % mas não superior a 80 %

0401 30 91 9400

C)

116,37

— Superior a 80 %

0401 30 91 9700

C)

135,80

— Não superior a 68 %

0401 30 99 9100

C)

79,18

— Superior a 68 % mas não superior a 80 %

0401 30 99 9400

C)

116,37

— Superior a 80 %

0401 30 99 9700

C)

135,80

Designação das mercadorias

Código NC
0401 30 31

Montante

das ajudas

— — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 2 1:
— De teor, em peso, de matérias gordas:

0401 30 39

— — — Outros:

— De teor, em peso, de matérias gordas:

— — Superior a 45 % :
0401 30 91

— — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não excedendo 2 1:
— De teor, em peso, de matérias gordas:

0401 30 99

I

— — — Outros :

— De teor, em peso, de matérias gordas:

ex 0402

ex 0402

0402 21 11

Leite em pó desnatado de teor, em peso, de matérias gordas não superior a

0402 10 11 9000

1,5 %

0402 10 19 9000

Leite em pó inteiro de teor, em peso, de matérias gordas não superior a

0402 21 11 9900

27 %

(Λ

1 ;

i n& nn

0402 21 19 9900

— Não superior a 1 1 %

0402 21 1 1 9200

0

63,00

— Superior a 11 % mas não superior a 17 %

0402 21 11 9300

0

95,30

— Superior a 1 7 % mas não superior a 25 %

0402 21 11 9500

(2)

100,40

— Superior a 25 %

0402 21 11 9900

(2)

108,00

— Não superior a 17 %

0402 21 19 9300

C)

95,30

— Superior a 17 % mas não superior a 25 %

0402 21 19 9500

(2)

100,40

— Superior a 25 %

0402 21 19 9900

(2)

108,00

(A

\ )

nn
va,vv

I UΟ,UU

— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a
2,5 kg:

— De teor, em peso, de matérias gordas:

— — — — Outros :
0402 21 19

— — — — — De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 11 % mas
não superior a 27 % :

— — — De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 27 % :
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(Em ecus por 100 quilogramas de peso líquido, salvo outra indicação)
Designação das mercadorias

Código NC
ex 0405

0405 10

Código
de produtos

Notas

Montante

das ajudas

Manteiga e outras matérias gordas provenientes do leite; pastas de barrar
(espalhar) de produtos provenientes do leite:
— Manteiga:

— — De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 85 % :
— — — Manteiga natural:
0405 10 11

— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 1
kg:
— — — — — De teor, em peso, de matérias gordas:

0405 10 19

— — — — — — Igual ou superior a 80 % mas inferior a 82 %

0405 10 11 9500

185,37

— — — — — — Igual ou superior a 82 %

0405 10 11 9700

190,00

— — — — Outros :

— — — — — De teor, em peso, de matérias gordas:

0405 10 30

— — — — — — Igual ou superior a 80 % mas inferior a 82 %

0405 10 19 9500

185,37

— — — — — — Igual ou superior a 82 %

0405 10 19 9700

190,00

— — — — — — Igual ou superior a 80 % mas inferior a 82 %

0405 10 30 9100

185,37

— — — — — — Igual ou superior a 82 %

0405 10 30 9300

190,00

— — — — — — Igual ou superior a 80 % mas inferior a 82 %

0405 10 30 9500

185,37

— — — — — — Igual ou superior a 82 %

0405 10 30 9700

190,00

— — — Manteiga recombinada:

— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 1
kg:

— — — — — De teor, em peso, de matérias gordas:

— — — — Outros :

— — — — — De teor, em peso, de matérias gordas:

0405 10 50

— — — Manteiga de soro de leite:

— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 1
kg:

— — — — — De teor, em peso, de matérias gordas:

— — — — — — Igual ou superior a 80 % mas inferior a 82 %

0405 10 50 9100

185,37

— — — — — — Igual ou superior a 82 %

0405 10 50 9300

190,00

— — — — — — Igual ou superior a 80 % mas inferior a 82 %

0405 10 50 9500

185,37

— — — — — — Igual ou superior a 82 %

0405 10 50 9700

190,00

— — Outros

0405 10 90 9000

196,95

0405 20 90 9500

173,78

0405 20 90 9700

180,73

— — — — Outros :

— — — — — De teor, em peso, de matérias gordas:

0405 10 90
ex 0405 20
0405 20 90

— Pastas de barrar (espalhar) provenientes do leite:

— — De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 75 % mas inferior a
80 % :

— — — De teor, em peso, de matérias gordas:

— — — — Superior a 75 % mas inferior a 78 %
— — — — Igual ou superior a 78 %
0405 90

— Outros :

0405 90 10

— — De teor, em peso, de matérias gordas igual ou superior a 99,3 % e de
teor, em peso, de água, não superior a 0,5 %

0405 90 10 9000

240,00

— — Outros

0405 90 90 9000

190,00

0405 90 90
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(Em ecus por 100 quilogramas de peso líquido, salvo outra indicação)
Exigências suplementares para
utilizar o código dos produtos

ex 0406

Teor máximo

Designação das mercadorias

Código NC

de água em
peso de
produto

Teor mínimo
de matérias

gordas na

Código
dos produtos

Notas

Montante

das ajudas

matéria seca

(% )

(%)

Queijos e requeijão (3):

ex 0406 90 23

Edam

47

40

0406 90 23 9900

(3)

72,06

ex 0406 90 25

Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

(3)

72,97

55

20

0406 90 76 9100

(3)

58,10

45 % mas inferior a 55 %

50

45

0406 90 76 9300

(3)

68,84

Outros

46

55

0406 90 76 9500

(3)

76,19

50

20

0406 90 78 9100

(3)

64,59

48 % mas inferior a 55 %

45

48

0406 90 78 9300

(3)

79,09

Outros

45

55

0406 90 78 9500

(3)

79,09

56

40

0406 90 79 9900

(3)

59,82

48

45

0406 90 81 9900

(3)

71,59

ex 0406 90 76

— — — — — — — Danbo,

fontal,

fontina,

fynbo,

havarti,

maribo, samse:

— — — — — — — — De teor, em matérias gordas, em peso da
matéria seca, inferior a 45%
— — — — — — — — Com um teor em matérias gordas, em

peso da matéria seca, igual ou superior a

ex 0406 90 78

Gouda:

— — — — — — — — Com um teor em matérias gordas, em

peso da matéria seca, inferior a 48%
— — — — — — — — Com um teor em matérias gordas, em

peso da matéria seca, igual ou superior a

ex 0406 90 79

— — — — — — — Esrom,

itálico,

kernham,

saint-nectaire,

saint-paulin, taleggio
ex 0406 90 81

— — — — — — — Cantai, cheshire, wensleydale, lancashire,

double gloucester, blarney, colby, monterey
ex 0406 90 86

— — — — — — — — Superior a 47 % mas não superior a
52 % :

— — — — — — — — — Queijos fabricados a partir de soro

0406 90 86 9100

—

— — — — — — — — — Outros, com um teor em matérias

gordas, em peso da matéria seca:
Inferior a 5 %

— — — — — — — — — — Igual ou superior a 5 % mas infe
rior a 19 %

52

0406 90 86 9200

(3)

58,69

51

5

0406 90 86 9300

(3)

60,75

47

19

0406 90 86 9400

(3)

68,25

40

39

0406 90 86 9900

(3)

86,45

— — — — — — — — — — Igual ou superior a 19 % mas infe
rior a 39 %

— — — — — — — — — — Igual ou superior a 39 %
ex 0406 90 87

— — — — — — — — Superior a 52 % mas não superior a
62 % :

_________ Queijos fabricados a partir de soro

0406 90 87 9100

—

— — — — — — — — — Outros, com um teor em matérias

gordas em peso da matéria seca:
Inferior a 5 %

— — — — — — — — — — Igual ou superior a 5 % mas infe
rior a 19 %

— — — — — — — — — — Igual ou superior a 19 % mas infe
rior a 40 %

60

0406 90 87 9200

(3)

48,91

55

5

0406 90 87 9300

(3)

55,80

53

19

0406 90 87 9400

(3)

60,53
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(Em ecus por 100 quilogramas de peso liquido, salvo outra indicação)

l
I

Teor máximo

Designação das mercadorias

Código NC

de água em

I
I

I

I
I

Exigências suplementares para
utilizar o código dos produtos

I
ex 0406 90 87

— — — — — — — — — — Igual ou superior a 40 % :

(a seguir)

— — — — — — — — — — — Idiazabal, manchego e roncai,
fabricados

exclusivamente

Teor mínimo
de matérias

peso de
produto
(%)

matéria seca

Código
dos produtos

gordas na
(% )

Notas

Montante

das ajudas

I

I

a

partir de leite de ovelha

45

45

0406 90 87 9951

— — — — — — — — — — — Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

— — — — — — — — — — — Manouri

43

53

0406 90 87 9972

— — — — — — — — — — — Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

0
0
0
(3)

83,29

83,04
31,64
74,34

— — — — — — — — — — — Turunmaa, Pohjanpoika, Olter

ex 0406 90 88

manni

41

50

0406 90 87 9974

— — — — — — — — — — — Outros

47

40

0406 90 87 9979

0
0

83,04

72,06

— — — — — — — — Superior a 62 % mas não superior a
72 % :

— — — — — — — — — Queijos fabricados a partir de soro

0406 90 88 9100

—

— — — — — — — — — Outros :
— — — — — — — — — — Outros :

— — — — — — — — — — — Com

um

teor

em

matérias

gordas, em peso da matéria
seca :

— — — — — — — — — — — — Igual ou superior a 10 %
mas inferior a 19 %

60

10

0406 90 88 9300

0

50,28

(') Não será concedida qualquer ajuda, quando se tratar de um produto de mistura desta posição (subposição) que contenha soro e/ou lactose adicionados.
Aquando do cumprimento das formalidades aduaneiras, o interessado é obrigado a indicar, na declaração prevista para o efeito, se foram ou não adicionados ao produto soro
e/ou lactose .

(2) Para o cálculo do teor, em peso, de matérias gordas, não se tomara em consideração o peso das matérias não lácteas e/ou do soro e/ou da lactose adicionados.
Quando se tratar de um produto de mistura desta subposição, que contenha soro e/ou lactose adicionados, não se tomará em consideração, para o cálculo do montante da
ajuda, a parte que represente o soro e/ou a lactose adicionados.
Aquando do cumprimento das formalidades aduaneiras, o interessado é obrigado a indicar, na declaração prevista para o efeito, se foram ou não adicionados soro e/ou
lactose e/ou caseinatos e, caso o tenham sido :

— o teor real, em peso, de soro e/ou de lactose e/ou caseína e/ou caseinatos adicionado por 100 quilogramas de produto acabado
e, nomeadamente,

— o teor, em lactose, do soro adicionado.

(3) A ajuda aplicável aos queijos acondicionados em embalagens de uso imediato que contenham igualmente líquido de conservação, nomeadamente salmoura, será concedida
sobre o peso líquido, deduzindo-se o peso deste líquido.

(4) Para o cálculo do teor, em peso, de matérias gordas, não se tomará em consideração o peso das matérias não lácteas e/ou do soro e/ou da lactose adicionados.
O montante da ajuda em relação a 100 quilogramas de produto desta subposição será igual à soma dos seguintes elementos:
a) O montante por quilograma indicado, multiplicado pelo peso da parte láctea contida em 100 quilogramas de produto.
Todavia, se tiverem sido adicionados ao produto soro e/ou lactose, o montante por quilograma indicado será multiplicado pelo peso da parte láctea, com exclusão do
soro e/ou da lactose adicionados, contida em 100 quilogramas de produto;
b) Um elemento calculado nos termos do disposto no n? 3 do artigo 12? do Regulamento (CE) n? 1466/95 da Comissão (JO n ? L 144 de 28 . 6. 1995, p. 22) alterado.
Aquando do cumprimento das formalidades aduaneiras, o interessado é obrigado a indicar, na declaração prevista para o efeito, se foram ou não adicionados soro e/ou
lactose e/ou caseinatos e, caso o tenham sido:

— o teor real, em peso, de soro e/ou de lactose e/ou caseína e/ou caseinatos adicionado por 100 quilogramas de produto acabado
e, nomeadamente,

— o teor, em lactose, do soro adicionado.»
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REGULAMENTO (CE) N? 1173/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997
que altera o Regulamento (CE) n? 2993/94, que fixa as ajudas para o

abastecimento das ilhas Canárias em produtos lácteos, no âmbito do regime
previsto nos artigos 2? a 4? do Regulamento (CEE) n? 1601/92 do Conselho
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

ções a exportação no sector do leite e dos produtos lác
teos Q fixou as restituições para estes produtos; que, para
ter em conta estas alterações, é necessário adaptar o anexo
do Regulamento (CE) n ? 2993/94;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1601 /92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor das ilhas Canárias ('), com a última redac

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do leite e dos productos lácteos,

ção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 2348/
/96 (2), e, nomeadamente, o n? 4 do seu artigo 3 ?,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o Regulamento (CE) n? 2790/94 da
Comissão (3), alterado pelo Regulamento (CE) n? 2883/
/94 (4), fixou, nomeadamente, as normas de execução do

Artigo 1 ?

regime de abastecimento específico das ilhas Canárias em
determinados produtos agrícolas;

O anexo do Regulamento (CE) n ? 2993/94 alterado é
substituído pelo anexo do presente regulamento.

Considerando que o Regulamento (CE) n? 2993/94 da
Comissão (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 869/97 (% fixou o nível das ajudas
para os produtos lácteos;
Considerando que o Regulamento (CE) n? 1171 /97 da
Comissão, de 26 de Junho de 1997, que fixa as restitui

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 27 de Junho
de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(<) JO n? L 173 de 27. 6. 1992, p. 13.
O JO n? L 320 de 11 . 12. 1996, p. 1 .
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Ç) Ver página 28 do presente Jornal Oficial.
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ANEXO

(Em ecus por 100 quilogramas de peso líquido, salvo outra indicação)
Código

Designação das mercadorias

Código NC

Notas

de produtos

Montante

das ajudas

I

0401

Leite e nata, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de outros
edulcorantes ('):

0401 10

— De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1 % :

0401 10 10

— — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 2 1

0401 10 10 9000

C)

2,327

0401 10 90

— — Outros

0401 10 90 9000

C)

2,327

0401 20

— De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1 % mas não superior a

Il

6 %:

— — Não superior a 3 % :
0401 20 11

0401 20 19

— — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 2 1:

I
0401 20 99

0401 30

l
0401 20 11 9100

C)

2,327

— De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1,5 %

0401 20 11 9500

C)

3,597

l

— — — Outros:

— De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1,5 %

0401 20 19 9100

C)

2,327

— De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1,5 %

0401 20 19 9500

C)

3,597

— — Superior a 3 % :
0401 20 91

I

— De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1,5 %

I

I

— — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 2 1:
— De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 4 %

0401 20 91 9100

C)

4,790

— De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 4 %

0401 20 91 9500

C)

5,581

— De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 4 %

0401 20 99 9100

0

4,790

— De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 4 %

0401 20 99 9500

C)

5,581

— Não superior a 10 %

0401 30 11 9100

C)

7,161

— Superior a 1 0 % mas não superior a 1 7 %

0401 30 11 9400

C)

11,05

— Superior a 1 7 %

0401 30 11 9700

C)

1 6 ,60

— Não superior a 10 %

0401 30 19 9100

C)

— Superior a 10 % mas não superior a 17 %

0401 30 19 9400

C)

11,05

— Superior a 1 7 %

0401 30 19 9700

C)

16,60

— Não superior a 35 %

0401 30 31 9100

C)

40,34

— Superior a 35 % mas não superior a 39 %

0401 30 31 9400

C)

63,00

— Superior a 39 %

0401 30 31 9700

C)

69,47

— — — Outros:

— De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 % :
— — Não superior a 21 % :

0401 30 11

— — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 2 1:
— De teor, em peso, de matérias gordas:

0401 30 19

— — — Outros :

— De teor, em peso, de matérias gordas:

l

— — Superior a 21 % mas não superior a 45 % :
0401 30 31

7,161

I

— — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 2 1:
— De teor, em peso, de matérias gordas:
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(Em ecus por 100 quilogramas de peso líquido, salvo outra indicação)
Código
de produtos

Notas

0401 30 39 9100

C)

40,34

— Superior a 35 % mas não superior a 39 %

0401 30 39 9400

C)

63,00

— Superior a 39 %

0401 30 39 9700

C)

69,47

— Não superior a 68 %

0401 30 91 9100

C)

79,18

— Superior a 68 % mas não superior a 80 %

0401 30 91 9400

C)

116,37

— Superior a 80 %

0401 30 91 9700

C)

135,80

— Não superior a 68 %

0401 30 99 9100

C)

79,18

— Superior a 68 % mas não superior a 80 %

0401 30 99 9400

0)

116,37

0401 30 99 9700

C)

135,80

Designação das mercadorias

Código NC
0401 30 39

Montante

das ajudas

— — — Outros :

— De teor, em peso, de matérias gordas:
— Não superior a 35 %

— — Superior a 45 % :
0401 30 91

— — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não excedendo 2 1 :

I

— De teor, em peso, de matérias gordas :

0401 30 99

— — — Outros:

— De teor, em peso, de matérias gordas:

— Superior a 80 %
0402

Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou

de

outros

edulcorantes :
0402 10

— Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, de teor, em peso, de matérias
gordas não superior a 1 ,5 % Q:
— — Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes (2):

0402 10 11

— — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a 2,5
kg

0402 10 11 9000

(2)

63,00

0402 10 19

— — — Outros

0402 10 19 9000

(2)

63,00

— — — Em embalagens imediatas com um conteúdo líquido não superior
a 2,5 kg

0402 10 91 9000

C)

0,6300

— — — Outros

0402 10 99 9000

(3)

0,6300

— Não superior a 1 1 %

0402 21 11 9200

0

63,00

— Superior a 1 1 % mas não superior a 1 7 %

0402 21 1 1 9300

0

95,30

— Superior a 17% mas não superior a 25 %

0402 21 11 9500

(2)

100,40

— Superior a 25 %

0402 21 11 9900

(2)

108,00

0402 21 17 9000

(2)

63,00

— Não superior a 17 %

0402 21 19 9300

(3)

95,30

— Superior a 1 7 % mas não superior a 25 %

0402 21 19 9500

(2)

100,40

— Superior a 25 %

0402 21 19 9900

(2)

108,00

— — Outros (3):
0402 10 91

0402 10 99

— Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, de teor, em peso, de matérias
gordas, superior a 1,5 % f7):
0402 21

— — Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes (2):

— — — De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a
0402 21 1 1

27 % :

— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a
2,5 kg:

— De teor, em peso, de matérias gordas:

— — — — Outros :
0402 21 17

— — — — — De teor, em peso, de matérias gordas, não superior

a 11 %

0402 21 19

— — — — — De teor, em peso, de matérias gordas, superior a
não superior a 27 % :

1 1 % mas

— — — De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 27 % :
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(Em ecus por 100 quilogramas de peso líquido, salvo outra indicação)
Código
de produtos

Notas

— Não superior a 28 %

0402 21 91 9100

i1)

108,78

— Superior a 28 % mas não superior a 29 %

0402 21 91 9200

0

109,53

— Superior a 29 % mas não superior a 41 %

0402 21 91 9300

0

110,88

—
—
—
—

0402 21 91 9400

0

118,51

0402 21 91 9500

(2)

121,15

0402 21 91 9600

(2)

131,29

0402 21 91 9700

(2)

137,24

0402 21 91 9900

(2)

143,96

0402 21 99 9100

(2)

108,78

0402 21 99 9200

0

109,53

0402 21 99 9300

(2)

110,88

0402 21 99 9400

(2)

118,51

0402 21 99 9500

(2)

121,15

0402 21 99 9600

(2)

131,29

0402 21 99 9700

(2)

137,24

0402 21 99 9900

(2)

143,96

Código NC

Designação das mercadorias

0402 21 91

— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a

Montante

das ajudas

2,5 kg:

— De teor, em peso, de matérias gordas:

Superior
Superior
Superior
Superior

a
a
a
a

41
45
59
69

%
%
%
%

mas
mas
mas
mas

não
não
não
não

superior
superior
superior
superior

a
a
a
a

45 %
59 %
69 %
79 %

— Superior a 79 %
0402 21 99

— — — — Outros :

— De teor, em peso, de matérias gordas:

—
—
—
—
—
—
—

I

Não superior a 28 %
Superior a 28 % mas
Superior a 29 % mas
Superior a 41 % mas
Superior a 45 % mas
Superior a 59 % mas
Superior a 69 % mas

não
não
não
não
não
não

superior
superior
superior
superior
superior
superior

a
a
a
a
a
a

29 %
41 %
45 %
59 %
69 %
79 %

— Superior a 79 %
ex 0402 29

— — Outros (3):

— — — De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 27 % :
— — — — Outros :
0402 29 15

— — — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior
a 2,5 kg:

— De teor, em peso, de matérias gordas:

0402 29 19

— Não superior a 1 1 %
— Superior a 1 1 % mas não superior a 1 7 %
— Superior a 1 7 % mas não superior a 25 %

0402 29 15 9200

0

0,6300

0402 29 15 9300

0

0,9530

0402 29 15 9500

0

1,0040

— Superior a 25 %

0402 29 15 9900

0

1,0802

0402 29 19 9200

0

0,6300

0402 29 19 9300

0

0,9530

0402 29 19 9500

(3)

1,0040

0402 29 19 9900

(3)

1,0802

0402 29 91 9100

C)

1,0878

0402 29 91 9500

0

1,1851

0402 29 99 9100

0

1,0878

0

1,1851

— — — — — Outros :

— De teor, em peso, de matérias gordas:

0402 29 91

— Não superior a 11 %
— Superior a 1 1 % mas não superior a
— Superior a 1 7 % mas não superior a
— Superior a 25 %
— — — De teor, em peso, de matérias gordas, superior a
— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido

17 %
25 %
27 % :
não superior a

2,5 kg:

— De teor, em peso, de matérias gordas:
— Não superior a 41 %
— Superior a 41 %
0402 29 99

— — — — Outros :

— De teor, em peso, de matérias gordas:

— Não superior a 41 %
— Superior a 41 %

0402 29 99 9500
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(Em ecus por 100 quilogramas de peso liquido, salvo outra indicação)
Código
de produtos

Notas

— Não superior a 3 %

0402 91 11 9110

(2)

2,327

— Superior a 3 %

0402 91 11 9120

0

4,790

— Não superior a 3 %

0402 91 11 9310

(2)

13,98

— Superior a 3 % mas não superior a 7,4 %

0402 91 11 9350

t2)

17,15

— Superior a 7,4 %

0402 91 11 9370

(2)

20,85

— Não superior a 3 %

0402 91 19 9110

(2)

2,327

— Superior a 3 %

0402 91 19 9120

(2)

4,790

— Não superior a 3 %

0402 91 19 9310

(2)

13,98

— Superior a 3 % mas não superior a 7,4 %

0402 91 19 9350

(2)

17,15

— Superior a 7,4 %

0402 91 19 9370

«

20,85

— Inferior a 15 % , em peso

0402 91 31 9100

(2)

9,464

— Igual ou superior a 15 % , em peso

0402 91 31 9300

(2)

24,65

— Inferior a 15% , em peso

0402 91 39 9100

(2)

9,464

— Igual ou superior a 15 % , em peso

0402 91 39 9300

(2)

24,65

2,5 kg

0402 91 51 9000

(2)

11,05

— — — — Outros

0402 91 59 9000

(2)

11,05

— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a
2,5 kg

0402 91 91 9000

(2)

79,18

— — — — Outros

0402 91 99 9000

(2)

79,18

Designação das mercadorias

Código NC

Montante

das ajudas

— Outros :
0402 91

— — Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes (2):
— — — De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 8 % :

0402 91 11

— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a
2,5 kg:

— Com um teor em matéria seca láctea não gorda:
— Inferior a 15 % e de teor, em peso, de matérias gordas:

— Igual ou superior a 15 % e de teor, em peso, de matérias
gordas:

0402 91 19

— — — — Outros :

— De teor em matéria seca láctea não gorda:

— Inferior a 15 % e de teor, em peso, de matérias gordas:

— Igual ou superior a 15 % e de teor, em peso, de matérias
gordas:

— — — De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 8 % mas não
superior a 10 % :
0402 91 31

— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo liquido não superior a
2,5 kg:

— De teor em matéria seca láctea não gorda:

0402 91 39

— — — — Outros :

— De teor em matéria seca láctea não gorda:

— — — De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 10 % mas não
superior a 45 % :
0402 91 51

0402 91 59

— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a

— — — De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 45 % :
0402 91 91

0402 91 99
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(Em ecus por 100 quilogramas de peso liquido, salvo outra indicação)
Designação das mercadorias

Código NC

0402 99

Código
de produtos

Montante

Notas

das ajudas

— — Outros :

— — — De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 9,5 % :
0402 99 1 1

— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a
2,5 kg:

— De teor em matéria seca láctea não gorda inferior a 15 %,
em peso, e de teor, em peso, de matérias gordas (3):

— Não superior a 3 %

0402 99 11 9110

0

0,0233

— Superior a 3 % mas não superior a 6,9 %

0402 99 11 9130

0

0,0480

— Superior a 6,9 %

0402 99 11 9150

C)

0,1336

I

— De teor em matéria seca láctea não gorda igual ou inferior a
15 % , em peso, e de teor, em peso, de matérias gordas (4):

0402 99 19

— Não superior a 3 %

0402 99 11 9310

n

16,14

— Superior a 3 % mas não superior a 6,9 %

0402 99 1 1 9330

n

19,37

— Superior a 6,9 %

0402 99 1 1 9350

n

25,75

— Não superior a 3 %

0402 99 19 9110

0

0,0233

— Superior a 3 % mas não superior a 6,9 %

0402 99 19 9130

0

0,0480

— Superior a 6,9 %

0402 99 19 9150

(3)

0,1336

— Não superior a 3 %

0402 99 19 9310

0

— Superior a 3 % mas não superior a 6,9 %

0402 99 19 9330

n

19,37

— Superior a 6,9 %

0402 99 19 9350

n

25,75

— De teor em matéria seca láctea não gorda inferior a 15 % ,
em peso (3)

0402 99 31 9110

0

— De teor em matéria seca láctea não gorda igual ou
superior a 15% , em peso (4)

0402 99 31 9150

o

— De teor, em peso, de matérias gordas superior a 21 % mas
não superior a 39 % (3)

0402 99 31 9300

o

0,4034

— De teor, em peso, de matérias gordas superior a 39 % (3)

0402 99 31 9500

0

0,6947

0402 99 39 9110

o

0,1026

0402 99 39 9150

o

0402 99 39 9300

0

0,4034

0402 99 39 9500

(3)

0,6947

— — — — Outros :

— De teor em matéria seca láctea não gorda inferior a 15 % ,
em peso, e de teor, em peso, de matérias gordas (3):

— De teor em matéria seca láctea não gorda igual ou inferior a
15 % , em peso, e de teor, em peso, de matérias gordas (4):
16,14

— — — De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 9,5 % mas não
superior a 45 % :
0402 99 31

— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a
2,5 kg:

— De teor, em peso, de matérias gordas não superior a 21 % :

0402 99 39

0,1026
26,81

— — — — Outros :

— De teor, em peso, de matérias gordas não superior a 21 % :
— De teor em matéria seca láctea não gorda inferior a 1 5 %,
em peso (3)

— De teor em matéria seca láctea não gorda igual ou
superior a 15 % , em peso (4)

26,81

— De teor, em peso, de matérias gordas superior a 21 % mas
não superior 39 % (3)

— De teor, em peso, de matérias gordas superior a 39 % (3)
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por 100 quilogramas de peso líquido, salvo outra indicação)
Designação das mercadorias

Codigo NC

0402 99 91

0402 99 99

ex 0405

0405 10

0405 10 11

0405 10 19

— — — De teor, em peso, de matérias gordas superior a 45 % :
— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a
2,5 kg O
— — — — Outros (3)
Manteiga e outras matérias gordas provenientes do leite; pastas de barrar
(espalhar) de produtos provenientes do leite:
— Manteiga:
— — De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 85 % :
— — — Manteiga natural:
— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a
1 kg:
— — — — — De teor, em peso, de matérias gordas:
— — — — — — Igual ou superior a 80 % mas inferior a 82 %
— — — — — — Igual ou superior a 82 %

0402 99 91 9000
0402 99 99 9000

Notas

o
(2)

Montante

das ajudas

0,7918
0,7918

0405 10 11 9500

185,37

0405 10 11 9700

190,00

— — — — Outros :

— — — — — De teor, em peso, de matérias gordas:
— — — — — — Igual ou superior a 80 % mas inferior a 82 %
— — — — — — Igual ou superior a 82 %
0405 10 30

Codigo
de produtos

— — — Manteiga recombinada:
— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a
1 kg:
— — — — — De teor, em peso, de matérias gordas:
— — — — — — Igual ou superior a 80 % mas inferior a 82 %
— — — — — — Igual ou superior a 82 %

0405 10 19 9500

185,37

0405 10 19 9700

190,00

0405 10 30 9100

185,37

0405 10 30 9300

190,00

— — — — Outros :

0405 10 50

— — — — — De teor, em peso, de matérias gordas:
— — — — — — Igual ou superior a 80 % mas inferior a 82 %
— — — — — — Igual ou superior a 82 %

0405 10 30 9500

185,37

0405 10 30 9700

190,00

— — — Manteiga de soro de leite:
— — — — Em embalagens imediatas de conteúdo líquido não superior a
1 kg:
— — — — — De teor, em peso, de matérias gordas:
— — — — — — Igual ou superior a 80 % mas inferior a 82 %

0405 10 50 9100

185,37

— — — — — — Igual ou superior a 82 %

0405 10 50 9300

190,00

— — — — Outros :

0405 10 90

ex 0405 20
0405 20 90

— — — — — De teor, em peso, de matérias gordas:
— — — — — — Igual ou superior a 80 % mas inferior a 82 %
— — — — — — Igual ou superior a 82 %

0405 10 50 9500

185,37

0405 10 50 9700

190,00

— — Outros

0405 10 90 9000

196,95

— Pastas de barrar (espalhar) provenientes do leite:

— — De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 75 % mas inferior a
80 % :

— — — De teor, em peso, de matérias gordas:
— — — — Superior a 75 % mas inferior a 78 %

0405 20 90 9500

173,78

— — — — Igual ou superior a 78 %

0405 20 90 9700

180,73

0405 90

— Outros :

0405 90 10

— — De teor, em peso, de matérias gordas igual ou superior a 99,3 % e de
teor, em peso, de água, não superior a 0,5 %

0405 90 10 9000

240,00

— — Outros

0405 90 90 9000

190,00

0405 90 90
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(Em ecus por 100 quilogramas de peso liquido, salvo outra indicação)
Exigências suplementares para
utilizar o código dos produtos
Designação das mercadorias

Código NC

Teor máximo

Teor mínimo

de água em
peso de
produto
(%)

de matérias

gordas na

Queijos e requeijão ( !):

ex 0406 30

— Queijos fundidos, excepto ralados ou em pó (6):

Código
dos produtos

Notas

0406 30 31 9710

0

18,82

0406 30 31 9730

0

27,62

0406 30 31 9910

0

18,82

Montante

das ajudas

matéria seca

(% )

I

ex 0406

I

I

— — Outros :

— — — De teor, em peso, de matérias gordas, não superior a
36 % e de teor de matérias gordas, em peso de matéria
seca :

ex 0406 30 31

— — — — Não superior a 48 % :
— — — — — De teor, em peso de matéria seca:

— — — — — — Igual ou superior a 40 % mas inferior a 43 %
e de teor de matérias gordas, em peso de
matéria seca:

— — — — — — — Inferior a 20 %

60

— — — — — — — Igual ou superior a 20 %

60

20

— — — — — — Igual ou superior a 43 % e de teor de matérias
gordas, em peso de matéria seca:
— — — — — — — Inferior a 20 %

57

— — — — — — — Igual ou superior a 20 % mas inferior a
40 %

57

20

0406 30 31 9930

0

27,62

— — — — — — — Igual ou superior a 40 %

57

40

0406 30 31 9950

0

40,18

— — — — — — Igual ou superior a 40 % mas inferior a 43 %

60

48

0406 30 39 9500

0

27,62

— — — — — — Igual ou superior a 43 % mas inferior a 46 %

57

48

0406 30 39 9700

0

40,18

— — — — — — — Inferior a 55 %

54

48

0406 30 39 9930

0

40,18

— — — — — — — Igual ou superior a 55 %

54

55

0406 30 39 9950

(s)

45,43

ex 0406 30 90

— — — De teor, em peso, de matérias gordas, superior a 36 %

54

79

0406 30 90 9000

0

47,66

ex 0406 90 23

— — — Edam

47

40

0406 90 23 9900

0

72,06

ex 0406 90 25

Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

0

72,97

52

45

0406 90 27 9900

0

66,08

ex 0406 30 39

— — — — Superior a 48 % :
— — — — — De teor, em peso da matéria seca:

— — — — — — Igual ou superior a 46 % e de teor de matérias
gordas, em peso de matéria seca:

ex 0406 90 27

— — — Butterkäse

ex 0406 90 76

— — — — — — — Danbo,

fontal,

fontina,

fynbo,

havarti,

maribo, samsø:

I

I

— — — — — — — — De teor, em matérias gordas, em peso da
matéria seca, inferior a 45 %

55

20

0406 90 76 9100

0

58,10

50

45

0406 90 76 9300

0

68,84

46

55

0406 90 76 9500

0

76,19

— — — — — — — — Com um teor em matérias gordas, em
peso da matéria seca, igual ou superior a
45 % mas inferior a 55 %
— — — — — — — — Outros

N? L 169/50

| PTl

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

27. 6 . 97

(Em ecus por 100 quilogramas de peso líquido, salvo outra indicação)
Exigências suplementares para
utilizar o código dos produtos
Código NC

ex 0406 90 78

Teor máximo

Teor mínimo

de água em

de matérias

peso de
produto

matéria seca

(% )

( %)

50

peso da matéria seca, igual ou superior a
48 % mas inferior a 55 %
Outros

Designação das mercadorias

Código
dos produtos

Notas

20

0406 90 78 9100

O

64,59

45

48

0406 90 78 9300

(*)

79,09

45

55

0406 90 78 9500

(*)

79,09

56

40

0406 90 79 9900

(*)

59,82

48

45

0406 90 81 9900

(*)

71,59

gordas na

Montante

das ajudas

— — — — — — — Gouda:

— — — — — — — — Com um teor em matérias gordas, em
peso da matéria seca, inferior a 48 %
— — — — — — — — Com um teor em matérias gordas, em

ex 0406 90 79

— — — — — — — Esrom,

itálico,

kernham,

saint-nectaire,

saint-paulin, taleggio
ex 0406 90 81

— — — — — — — Cantai, cheshire, wensleydale, lancashire,

double gloucester, blarney, colby, monterey
ex 0406 90 86

— — — — — — — — Superior a 47 % mas não superior a
52 % :

— — — — — — — — — Queijos fabricados a partir de soro

0406 90 86 9100

—

— — — — — — — — — Outros, com um teor em matérias

gordas, em peso da matéria seca:

Inferior a 5 %

:x 0406 90 87

52

0406 90 86 9200

(*)

58,69

— — — — — — — — — — Igual ou superior a 5 % mas infe
rior a 19 %

51

5

0406 90 86 9300

(*)

60,75

— — — — — — — — — — Igual ou superior a 19 % mas infe
rior a 39 %

47

19

0406 90 86 9400

(*)

68,25

— — — — — — — — — — Igual ou superior a 39 %

40

39

0406 90 86 9900

(*)

86,45

— — — — — — — — Superior a 52 % mas não superior a
62 % :

— — — — — — — — — Queijos fabricados a partir de soro

0406 90 87 9100

—

— — — — — — — — — Outros, com um teor em matérias

gordas, em peso da matéria seca:
Inferior a 5 %

60

0406 90 87 9200

(*)

48,91

— — — — — — — — — — Igual ou superior a 5 % mas infe
rior a 19 %

55

5

0406 90 87 9300

(*)

55,80

53

19

0406 90 87 9400

O

60,53

partir de leite de ovelha

45

45

0406 90 87 9951

0

83,29

Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

(*)

83,04

Manouri

43

53

0406 90 87 9972

{*)

31,64

Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

(*)

74,34

41

50

0406 90 87 9974

(*)

83,04

47

40

0406 90 87 9979

(*)

72,06

— — — — — — — — — — Igual ou superior a 19 % mas infe
rior a 40 %

— — — — — — — — — — Igual ou superior a 40 % :
— — — — — — — — — — — Idiazabal, manchego e roncai,
fabricados

exclusivamente

a

— — — — — — — — — — — Turunmaa, Pohjanpoika, Olter
manni
Outros
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(Em ecus por 100 quilogramas de peso líquido, salvo outra indicação)
Exigências suplementares para
utilizar o código dos produtos
Código NC

ex 0406 90 88

Teor máximo

Designação das mercadorias

de água em
peso de
produto
(%)

Teor mínimo
de matérias

gordas na

Código
dos produtos

Notas

Montante

das ajudas

matéria seca

(%)

— — — — — — — — Superior a 62 % mas não superior a
72 % :

— — — — — — — — — Queijos fabricados a partir de soro

0406 90 88 9100

—

— — — — — — — — — Outros :

— — — — — — — — — — Outros :

— — — — — — — — — — — Com

um

teor

em

matérias

gordas, em peso da matéria
seca :

— — — — — — — — — — — — Igual ou superior a 10 %
mas inferior a 19 %

60

10

0406 90 88 9300

0

50,28

(') Não será concedida qualquer ajuda, quando se tratar de um produto de mistura desta posição (subposição) que contenha soro e/ou lactose adicionados.

Aquando do cumprimento das formalidades aduaneiras, o interessado é obrigado a indicar, na declaração prevista para o efeito, se foram ou não adicionados ao produto soro
e/ou lactose .

(2) Para o cálculo do teor, em peso, de matérias gordas, não se tomara em consideração o peso das matérias não lácteas e/ou do soro e/ou da lactose adicionados.

Quando se tratar de um produto de mistura desta subposição, que contenha soro e/ou lactose adicionados, não se tomara em consideração, para o cálculo do montante da
ajuda, a parte que represente o soro e/ou a lactose adicionados.

Aquando do cumprimento das formalidades aduaneiras, o interessado é obrigado a indicar, na declaração prevista para o efeito, se foram ou não adicionados soro e/ou
lactose e/ou caseinatos e, caso o tenham sido :

— o teor real, em peso, de soro e/ou de lactose e/ou caseína e/ou caseinatos adicionado por 100 quilogramas de produto acabado
e, nomeadamente,
— o teor, em lactose, do soro adicionado.

(3) Para o cálculo do teor, em peso, de matérias gordas, não se tomara em consideração o peso das matérias não lácteas e/ou do soro e/ou da lactose adicionados.

O montante da ajuda em relação a 100 quilogramas de produto desta subposição será igual à soma dos seguintes elementos:
a) O montante por quilograma indicado, multiplicado pelo peso da parte láctea contida em 100 quilogramas de produto.
Todavia, se tiverem sido adicionados ao produto soro e/ou lactose, o montante por quilograma indicado será multiplicado pelo peso da parte láctea, com exclusão do
soro e/ou da lactose adicionados, contida em 100 quilogramas de produto;

b) Um elemento calculado nos termos do disposto no n? 3 do artigo 12? do Regulamento (CE) n? 1466/95 da Comissão (JO n? L 144 de 28 . 6. 1995, p. 22) alterado.
Aquando do cumprimento das formalidades aduaneiras, o interessado é obrigado a indicar, na declaração prevista para o efeito, se foram ou não adicionados soro e/ou
lactose e/ou caseinatos e, caso o tenham sido :

— o teor real, em peso, de soro e/ou de lactose e/ou caseína e/ou caseinatos adicionado por 100 quilogramas de produto acabado
e, nomeadamente,
— o teor, em lactose, do soro adicionado .

(4) O montante da ajuda em relação a 100 quilogramas de produto desta subposição será igual à soma dos seguintes elementos:
a) O montante por 100 quilogramas indicado.
Todavia, se tiverem sido adicionados ao produto soro e/ou da lactose, o montante por 100 quilogramas indicado será:
— multiplicado pelo peso da parte láctea, com exclusão do soro e/ou da lactose adicionados, contida em 100 quilogramas de produto,
e, em seguida,
— dividido pelo peso da parte láctea contida em 100 quilogramas de produto;
b) Um elemento calculado nos termos do disposto no n? 3 do artigo 12? do Regulamento (CE) n ? 1466/95.
Aquando do cumprimento das formalidades aduaneiras, o interessado é obrigado a indicar, na declaração prevista para o efeito, se foram ou não adicionados soro e/ou
lactose e/ou caseína e/ou caseinatos e, caso o tenham sido:

— o teor real, em peso, de soro e/ou de lactose e/ou caseína e/ou caseinatos adicionado por 100 quilogramas de produto acabado
e, nomeadamente,

— o teor, em lactose, do soro adicionado.

0 A ajuda aplicavel aos queijos acondicionados em embalagens de uso imediato que contenham igualmente líquido de conservação, nomeadamente salmoura, será concedida
sobre o peso líquido, deduzindo-se o peso deste líquido.

(') Quando o produto contiver matérias não lácteas e/ou caseína e/ou caseinatos e/ou soro e/ou derivados de soro e/ou lactose e/ou permeato e/ou produtos do código
NC 3504 adicionados. Não se tomará em consideração, para o cálculo do montante da ajuda, a parte que represente as matérias não lácteas e/ou a caseína e/ou os caseinatos
e/ou o soro e/ou os derivados de soro e/ou lactose e/ou permeato e/ou produtos do código NC 3504 adicionados. Aquando do cumprimento das formalidades aduaneiras, o
interessado é obrigado a indicar, na declaração prevista para o efeito, se foram ou não adicionadas matérias não lácteas e/ou caseína e/ou de caseinatos e/ou soro e/ou de
derivados de soro e/ou de lactose e/ou de permeato e/ou produtos do código NC 3504 e, caso o tenham sido, o teor real, em peso, das matérias não lácteas e/ou de caseína
e/ou caseinatos e/ou de soro e/ou de derivados de soro e/ou de lactose e/ou de permeato e/ou do código NC 3504 adicionados por 100 quilogramas de produto acabado.

F) O montante da ajuda para o leite condensado congelado é a mesma que a aplicável, respectivamente, às subposições 0402 91 ou 0402 99.
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REGULAMENTO (CE) N? 1174/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997

que fixa as restituições à produção nos sectores dos cereais e do arroz
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 923/96 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n ? 3 do
seu artigo 7?,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3072/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a
organização comum de mercado do arroz (3), e, nomeada
mente, o n ? 2 do seu artigo 7?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1722/93 da
Comissão, de 30 de Junho de 1993, que determina as
normas de execução aos regimes de restituições à produ
ção no sector dos cereais e do arroz (4), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1516/95 0, e, nomeadamente, o seu artigo 3 ?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1722/93
definiu as condições para a concessão da restituição à
produção; que a base de cálculo foi determinada no artigo
3 ? desse regulamento; que a restituição assim calculada
deve ser fixada uma vez por mês e pode ser alterada se os
preços do milho e/ou do trigo e/ou da cevada sofrerem
uma alteração significativa;

Considerando que as restituições à produção a fixar no
presente regulamento devem ser afectadas dos coeficientes
indicados no anexo II do Regulamento (CEE) n? 1722/93,

a fim de se determinar o montante exacto a pagar;
Considerando que o Comité de gestão dos cereais não
emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo
seu presidente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
1 . A restituição, expressa por tonelada de amido, de
milho, de trigo, de fécula de batata, de arroz ou de trincas

de arroz, referida no n? 2 do artigo 3? do Regulamento
(CEE) n ? 1722/93, é fixada em 24,75 ecus por tonelada.
2. A restituição, expressa por tonelada de amido, de
cevada e de aveia, referida no n? 3 do artigo 3? do Regu
lamento (CEE) n? 1722/93, é fixada em 17,33 ecus por
tonelada.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 27 de Junho
de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) JO n ? L 126 de 24. 5. 1996, p. 37.
0 JO n? L 329 de 30. 12. 1995, p. 18

(j JO n? L 159 de 1 . 7. 1993, p. 112.
(4 JO n? L 147 de 30. 6. 1 995, p. 49.
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REGULAMENTO (CE) N? 1175/97 DA COMISSÃO

de 26 de Junho de 1997

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

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

devem ter em conta para o cálculo da restituição em rela
ção a estes produtos;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 923/96 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n ? 3 do
seu artigo 13 ?,

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
gordas ou em amido, sendo este teor particularmente

significativo da quantidade de produto de base incorpo
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
Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 3072/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, relativo à organi
zação comum do mercado do arroz (3), e, nomeadamente,
o n ? 3 do seu artigo 13 ?,

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

Considerando que, nos termos do artigo 13 ? do Regula
mento (CEE) n ? 1766/92 e do artigo 13? do Regulamento
(CE) n? 3072/95, 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;

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

Considerando que, por força do artigo 13? do Regula
mento (CE) n ? 3072/95, 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
desenvolvimento 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

Considerando que certos produtos transformados à base
de milho podem ser submetidos a um tratamento térmico

que pode dar origem à concessão de uma restituição que
não corresponde à qualidade do produto; que é conve
niente especificar que estes produtos, que contêm amido
pré-gelatinizado, não podem beneficiar de restituições à
exportação;

Considerando que o Comité de gestão dos cereais não
emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo
seu presidente,

bações no mercado da Comunidade;
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o Regulamento (CE) n? 1518/95 do
Conselho (4), alterado pelo Regulamento (CE) n ? 2993/
/95 (% relativo ao regime de importação e de exportação
dos produtos transformados à base de cereais e de arroz,
definiu, no seu artigo 4?, os critérios específicos que se
(')
O
(3)
(<)
H

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

181
126
329
147
312

de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
24. 5. 1996, p. 37.
30. 12. 1995, p. 18 .
30 . 6. 1995, p. 55.
23. 12. 1995, p. 25.

Artigo 1 ?
As restituições aplicáveis à exportação dos produtos refe
ridos no n ? 1 , alínea d), do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n? 1766/92 e no n ? 1 , alínea c), do artigo 1 ? do
Regulamento (CE) n? 3072/95 e submetidos ao Regula
mento (CE) n ? 1518/95 são fixadas em conformidade
com o anexo do presente regulamento.
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Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 27 de Junho de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 26 de Junho de 1997, que fixa as restituições à exportação
dos produtos transformados à base de cereais e de arroz
(Em ECU/t)

Código do produto

Montante das

restituições

(Em ECU/t)

Código do produto

Montante das

restituições

64,80
49,68

60,48
51,84
51,84

1104 23 10 9100

4,22
2,87

1104 29 51 9000
1104 30 10 9000

1104 30 90 9000

10,80

1107 10 11 9000

0,00
5,00
0,00
0,00

1104 19 50 9130

8,39
8,39
77,76
60,48
51,84
51,84
18,98
4,36
0,00
2,87
4,22
9,32
7,46
0,00
69,12
56,16

0,00
0,00
0,00
0,00

1104 21 10 9100

4,22

1702 40 90 9000

1104 21 30 9100

4,22
5,62
4,50
7,46
7,92

1702 90 50 9100

1102 20 10 9200 (')
1102 20 10 9400 (')
1102 20 90 9200 (")
1102 90 10 9100

1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100

1103
1103
1103
1103

13
13
13
13

109100 (')
10 9300 (')
10 9500 (■)
90 9100 (')

1103 19 10 9000
1103 19 30 9100

1103 21 00 9000
1103 29 20 9000

1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000

1104 19 509110

1104 21 50 9100
1104 21 50 9300

1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 55 9000

1107 10 91 9000

1108 11 00 9200
1108 11 00 9300

1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100

1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000

1702 90 50 9900
1702 90 75 9000

1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

69,12
69,12
69,12
69,12
35,40
35,40
0,00
67,72
51,84
67,72
51,84
51,84
67,72
51,84
70,96
49,25
51,84

(') Não é concedida qualquer restituição para os produtos que tenham sido sujeitos a um tratamento térmico que provoque uma pre-gelatinização do amido.
(2) As restituições são concedidas em conformidade com o Regulamento (CEE) n? 2730/75 (JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 20), alterado.

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 (CE) N? 1176/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997

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
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 923/96 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n ? 3 do
seu artigo 13 ?,

Considerando que, nos termos do artigo 13 ? do Regula
mento (CEE) n ? 1766/92, 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 o Regulamento (CE) n ? 1517/95 da
Comissão, de 29 de Junho de 1995, que estabelece
normas de execução do Regulamento (CEE) n ? 1766/92
no respeitante ao regime de importação e de exportação

aplicável aos alimentos compostos à base de cereais para

produtos a base de milho; que deve ser concedida uma
restituição em relação à quantidade de produtos cerealí
feros contidos nos alimentos compostos para animais;
Considerando que, por outro lado, o montante da restitui
ção deve também ter em conta as possibilidades e condi
ções de venda dos produtos em causa no mercado
mundial, o interesse em evitar perturbações no mercado
da Comunidade e o aspecto económico 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;

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

Considerando que o Comité de gestão dos cereais não
emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo
seu presidente,

animais e altera o Regulamento (CE) n ? 1162/95, que
estabelece normas de execução especiais do regime dos
certificados de importação e de exportação no sector dos
cereais e do arroz (3), definiu, no seu artigo 2?, os critérios
específicos que se devem ter em conta para o cálculo da
restituição em relação a estes produtos;

As restituições à exportação dos alimentos compostos para

Considerando que esse cálculo deve também ter em conta
o teor de produtos cerealíferos; que, com vista a uma

animais abrangidos pelo Regulamento (CEE) n ? 1766/92
que estejam sujeitos ao Regulamento (CE) n ? 1517/95 são
fixadas em conformidade com o anexo do presente regu

simplificação, a restituição deve ser paga em relação a
duas categorias de « produtos cerealíferos», nomeadamente
o milho, cereal mais vulgarmente utilizado nos alimentos
compostos exportados, e os produtos à base de milho, e
para «outros cereais», sendo estes últimos os produtos
cerealíferos elegíveis, com exclusão do milho e dos

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

lamento .

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 27 de Junho
de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(■) JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) JO n? L 126 de 24. 5. 1996, p. 37.

h) JO n? L 147 de 30. 6. 1995, p. 51 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 26 de Junho de 1997, que fixa as restituições aplicáveis à
exportação de alimentos para animais compostos à base de cereais

Código do produto que beneficia da restituição à exportação ('):
2309
2309
2309
2309

10 11
10 33
90 31
90 43

9000 ,
9000,
9000,
9000 ,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

13 9000,
51 9000,
33 9000,
51 9000 ,

2309 10
2309 10
2309 90
2309 90

31 9000,
53 9000,
41 9000,
53 9000.
(ECU/t)

Produtos cerealíferos (2)

Montante da restituição (2)

Milho e produtos à base de milho
Códigos NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1 102 20,
1103 13,

1103 29 40,

1104 19 50,

1104 23,

1904 10 10

43,20

Produtos cerealíferos (2), com exclusão do milho e

dos produtos à base de milho

1,41

(') Os códigos dos produtos são definidos na secção 5 do anexo do Regulamento (CEE) n? 3846/87 (JO n? L 366 de
24. 12. 1987, p. 1 ), alterado.
(J) Para efeitos da restituição apenas se toma em conta o amido ou a fécula provenientes de produtos à base de cereais.
Por «produtos à base de cereais» entende-se os produtos das subposições 0709 90 60 e 0712 90 19, do capítulo 10, das
posições 1101 , 1102, 1103 e 1104 (à excepção da subposição 1104 30) e o conteúdo em cereal dos produtos das
subposições 1904 10 10 e 1904 10 90 da Nomenclatura Combinada. O conteúdo em cereal dos produtos pertencentes às
subposições 1904 10 10 e 1904 10 90 da Nomenclatura Combinada é considerado igual ao peso do produto final.
Não será paga nenhuma restituição para os cereais se a origem do amido ou fécula não puder ser claramente estabelecida
por análise.
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REGULAMENTO (CE) N? 1177/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997
que altera os direitos de importação no sector dos cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 923/96 da Comissão (2),

período da sua aplicação, a média dos direitos de importa
ção calculada se afastar em 5 ecus por tonelada do direito
fixado, se efectuará o ajustamento correspondente; que
ocorreu o referido desvio; que, em consequência, é neces
sário ajustar os direitos de importação fixados no Regula
mento (CE) n ? 1081 /97,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 1249/96 da
Comissão, de 28 de Junho de 1996, que estabelece as
normas de execução do Regulamento (CEE) n? 1766/92
do Conselho no que respeita aos direitos de importação
no sector dos cereais f), alterado pelo Regulamento (CE)
n? 641 /97 (4), e, nomeadamente, o n ? 1 do seu artigo 2?,
Considerando que os direitos de importação no sector dos
cereais foram fixados pelo Regulamento (CE) n ? 1081 /97

da

Comissão (5),

alterado

pelo

Regulamento

Artigo 1 ?
Os anexos I e II do Regulamento (CE) n ? 1081 /97 alte
rado são substituídos pelos anexos I e II do presente regu
lamento.

(CE)

Artigo 2?

n ? 1 138/97 (6);

Considerando que o n ? 1 do artigo 2? do Regulamento

O presente regulamento entra em vigor em 27 de Junho

(CE) n ? 1249/96 prevê que quando, no decurso do

de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

C ) JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) JO n ? L 126 de 24. 5. 1996, p. 37.

(j JO n? L 161 de 29. 6. 1996, p. 125.
(4) JO n ? L 98 de 15. 4. 1997, p. 2.
(j JO n? L 157 de 14. 6. 1997, p. 3.
0 JO n? L 164 de 21 . 6. 1997, p. 17.
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ANEXO I

Direitos de importação dos produtos referidos no n ? 2 do artigo 10? do Regulamento (CEE)
n ? 1766/92

Designação da mercadoria

Código NC

Direito de importação
por via terrestre, fluvial ou
marítima proveniente
de portos mediterrânicos,
do mar Negro
ou do mar Báltico (em ecus/t)

Direito de importação
por via aérea ou
por via marítima
proveniente de outros portos (2)
em ecus/ t

8,87

0,00

41,18

31,18

mole para sementeira (3)

41,18

31,18

de qualidade média

66,63

56,63

de qualidade baixa

77,69

67,69

1002 00 00

Centeio

77,73

67,73

1003 00 10

Cevada, para sementeira

77,73

67,73

1003 00 90

Cevada, com exclusão de cevada para sementeira (3)

77,73

67,73

1005 10 90

Milho para sementeira, com exclusão do híbrido

91,68

81,68

1005 90 00

Milho, com exclusão do milho para sementeira (*)

91,68

81,68

77,73

67,73

1001 10 00

Trigo duro (')

1001 90 91

Trigo mole, para sementeira

1001 90 99

Trigo mole de alta qualidade, com exclusão do trigo

1007 00 90

Sorgo de grão, com exclusão do híbrido destinado a
sementeira

(') Em relação ao trigo duro que não satisfaça a qualidade mínima referida no anexo I do Regulamento (CE) n ? 1249/96, e aplicável o direito fixado para o
trigo mole de baixa qualidade.

(2) No que respeita às mercadorias que chegam à Comunidade através do oceano Atlântico ou via Canal do Suez [n ? 4 do artigo 2? do Regulamento (CE) n ?
1249/96], o importador pode beneficiar de uma diminuição dos direitos de:
— 3 ecus/t, se o porto de descarga se situar no Mediterrâneo,

— 2 ecus/t, se o porto de descarga se situar na Irlanda, no Reino Unido, na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia ou na costa atlântica da Península Ibérica .
(') O importador pode beneficiar de uma redução forfetária de 14 ou 8 ecus/t, sempre que as condições estabelecidas no n ? 5 do artigo 2? do Regulamento
(CE) n ? 1249/96 estejam satisfeitas.
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ANEXO II

Elementos de cálculo dos direitos

(período de 13. 6. 1997 a 25. 6. 1997)

1 . Médias no período das duas semanas anteriores ao dia da fixação:
Cotações em bolsa

Produto (% de proteínas a 12 % de
humidade)
Cotação (ecus/t)
Prémio relativo ao Golfo (ecus/t)
Prémio relativo aos Grandes Lagos (ecus/t)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2 . 14%

HRW2. 11,5%

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

128,11

114,30

111,09

94,48

1 76,06 (')

107,20 (')

13,36

5,60

8,43

—

15,64

—

—

—

—

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Fretes/despesas: Golfo do Mexico-Roterdão: 12,39 ecus/t, Grandes Lagos-Roterdão: 21,75 ecus/t.
3. Subvenções referidas no n? 2, terceiro parágrafo, do artigo 4? do Regulamento (CE) n? 1249/96: 0,00 ecu/t (HRW2)
0,00 ecu/t (SRW2).
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REGULAMENTO (CE) N? 1178/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997

que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço
de entrada de certos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 3223/94 da
Comissão, de 21 de Dezembro de 1994, que estabelece

regras de execução do regime de importação dos frutos e
dos produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 23 75/96 ( 2 ), e, nomea

ção pela Comissão dos valores forfetários de importação
dos países terceiros, relativamente aos produtos e períodos
que especifica no seu anexo;
Considerando que, em aplicação dos supracitados crité
rios, os valores forfetários de importação devem ser fixados
nos níveis constantes em anexo,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

damente, o n ? 1 do seu artigo 4?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3813/92 do
Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade
de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da

política agrícola comum (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1 50/95 (4), e,

Artigo 1 ?

Os valores forfetários de importação referidos no artigo 4?
do Regulamento (CE) n? 3223/94 são fixados como indi
cado no quadro constante do anexo.

nomeadamente, o n ? 3 do seu artigo 3 ?,

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 3223/94 prevê,
em aplicação dos resultados das negociações comerciais
multilaterais do «Uruguay Round», os critérios para a fixa

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 27 de Junho
de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n ? L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.

I1) JO n? L 325 de 14. 12. 1996, p. 5.

(3) JO n ? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
4 JO n ? L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

do Regulamento da Comissão, de 26 de Junho de 1997, que estabelece os valores forfetários
de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos
hortícolas

(ECU/100 kg)
Código NC

0702 00 35

ex 070 7 00 25

0709 90 77

0805 30 30

0808 10 61 , 0808 10 63, 0808 10 69

0809 10 30

0809 20 49

0809 30 31 , 0809 30 39

I

Código
países terceiros (')

Valor forfetàrio

de importação

066

45,6

999

45,6

052

67,0

999

67,0

052

63,7

999

63,7

388

77,2

528

64,3

999

70,8

388

87,4

400

86,8

508

80,9

512

63,8

524

75,2

528

72,6

804

96,0

999

80,4

052

121,4

999

121,4

052

201,2

064

156,1

400

233,6

616

93,7

999

171,2

052

100,2

999

100,2

(') Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n? 68/96 da Comissão (JO n? L 14 de 19 . 1 . 1996, p. 6).
O código « 999» representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) N? 1179/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997

que fixa a restituição máxima à exportação de arroz branqueado de grãos longos
no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n? 530/97
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3072/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a
organização comum do mercado do arroz ('), e, nomeada

fixar a restituição maxima à exportação no montante refe
rido no artigo 1 ?;

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

mente o n ? 3 do seu artigo 13?,

Considerando que, pelo Regulamento (CE) n ? 530/97 da
Comissão (2) foi aberto um concurso para a determinação
da restituição à exportação de arroz;
Considerando que, nos termos do artigo 5? do Regula
mento (CEE) n ? 584/75 da Commisão (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 299/95 (4), a Comissão pode, com base nas propostas
apresentadas, segundo o processo previsto no artigo 22?
do Regulamento (CE) n ? 3072/95, decidir sobre a fixação
duma restituição máxima à exportação; que para esta fixa
ção devem ser tidos em conta, nomeadamente, os critérios

previstos no artigo 13? do Regulamento (CE) n ? 3072/95;
que o concurso será atribuído a todo o concorrente cuja
proposta se situe ao nível da restituição máxima à exporta

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

A restituição máxima à exportação de arroz branqueado
de grãos longos do código NC 1006 30 67 com destino a
certos países terceiros é fixada com base das propostas
apresentadas de 23 a 26 de Junho 1997, em 384 ecus por
tonelada no âmbito do concurso referido no Regulamento
(CE) n ? 530/97.
Artigo 2 ?

ção ou a um nível inferior;

Considerando que a aplicação dos critírios referidos ante

O presente regulamento entra em vigor em 27 de Junho

riormente à situação actual do mercado do arroz leva a

de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
(2)
O
4

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

329 de 30. 12. 1995, p. 18 .
82 de 22. 3. 1997, p. 48 .
61 de 7. 3 . 1975, p. 25.
35 de 15. 2. 1995, p. 8 .
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REGULAMENTO (CE) N? 1180/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997

que fixa a restituição máxima à exportação de arroz branqueado de grãos
redondos no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n? 1629/96
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

tão leva a fixar a restituição máxima à exportação
no montante referido no artigo 1 ?;

Considerando que as medidas previstas no presente regu

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3072/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a
organização comum do mercado do arroz ('), e, nomeada
mente o n ? 3 do seu artigo 13 ?,
Considerando que, pelo Regulamento (CE) n ? 1629/96 da
Comissão (2) foi aberto um concurso para a determinação
da restituição à exportação de arroz;

Considerando que, nos termos do artigo 5? do Regula
mento (CEE) n ? 584/75 da Comissão (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 299/95 (4), a Comissão pode, com base nas propostas
apresentadas segundo o processo previsto no artigo 22? do
Regulamento (CE) n? 3072/95, decidir sobre a fixação
duma restituição máxima à exportação; que para esta fixa
ção devem ser tidos em conta, nomeadamente, os critérios

previstos no artigo 13? do Regulamento (CE) n? 3072/95;
que o concurso será atribuído a todo o concorrente cuja
proposta se situe ao nível da restituição máxima à exporta

lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo IP

A restituição máxima à exportação de arroz branqueado
de grãos redondos com destino a certos países terceiros é
fixada com base das propostas apresentadas, de 23 a 26
de Junho de 1997, em 315 ecus por tonelada no âmbito
do concurso referido no Regulamento (CE) n ? 1629/96.
Artigo 2?

ção ou a um nível inferior;

Considerando que a aplicação dos critérios referidos ante
riormente à situação actual do mercado do arroz em ques

O presente regulamento entra em vigor em 27 de Junho
de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
(2)
0
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

329 de 30. 12. 1995, p. 18 .
204 de 14. 8. 1996, p. 6.
61 de 7. 3. 1975, p. 25.
35 de 15. 2. 1995, p. 8 .
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REGULAMENTO (CE) N? 1181/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997

que fixa a restituição máxima à exportação de arroz branqueado de grãos médios
e longos A no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n ? 1630/96
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3072/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a

tão leva a fixar a restituição maxima à exportação
no montante referido no artigo 1 ?;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,

organização comum do mercado do arroz ('), e, nomeada
mente, o n ? 3 do seu artigo 13 ?,

Considerando que, pelo Regulamento (CE) n ? 1630/96 da
Comissão (2) foi aberto um concurso para a determinação

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

da restituição à exportação de arroz;

Considerando que, nos termos do artigo 5? do Regula

mento (CEE) n? 584/75 da Comissão (3), com a última

Artigo 1 ?

redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 299/95 (4), a Comissão pode, com base nas propostas
apresentadas segundo o processo previsto no artigo 22? do

A restituição máxima à exportação de arroz branqueado
de grãos médios e longos A com destino a certos países

Regulamento (CE) n? 3072/95, decidir sobre a fixação
duma restituição máxima à exportação; que para esta fixa

ção devem ser tidos em conta, nomeadamente, os critérios

previstos no artigo 13? do Regulamento (CE) n? 3072/95;

terceiros é fixada com base das propostas apresentadas, de
23 de Junho a 26 de Junho de 1997, em 295 ecus por

tonelada no âmbito do concurso referido no Regulamento
(CE) n ? 1630/96.

que o concurso será atribuído a todo o concorrente cuja
proposta se situe ao nível da restituição máxima à exporta

Artigo 2?

ção ou a um nível inferior;

Considerando que a aplicação dos critérios referidos ante

O presente regulamento entra em vigor em 27 de Junho

riormente à situação actual do mercado do arroz em ques

de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
(2)
0
(4

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

329 de 30. 12. 1995, p. 18 .
204 de 14. 8. 1996, p. 9.
61 de 7. 3. 1975, p. 25.
35 de 15. 2. 1995, p. 8 .
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REGULAMENTO (CE) N? 1182/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997

que fixa a restituição máxima à exportação de arroz branqueado de grãos médios
e longos A no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n? 1631/96
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

tão leva a fixar a restituição máxima à exportação
no montante referido no artigo 1 ?;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

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

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3072/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a
organização comum do mercado do arroz ('), e, nomeada
mente, o n ? 3 do seu artigo 13?,

de gestão dos cereais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando que, pelo Regulamento (CE) n ? 1631 /96 da
Comissão (2) foi aberto um concurso para a determinação
da restituição à exportação de arroz;

Considerando que, nos termos do artigo 5? do Regula
mento (CEE) n ? 584/75 da Comissão (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 299/95 (4), a Comissão pode, com base nas propostas
apresentadas segundo o processo previsto no artigo 22? do
Regulamento (CE) n? 3072/95, decidir sobre a fixação
duma restituição máxima à exportação; que para esta fixa

Artigo 1 ?

A restituição máxima à exportação de arroz branqueado
de grãos médios e longos A com destino a certos países
terceiros é fixada com base das propostas apresentadas, de
23 a 26 Junho de 1997, em 300 ecus por tonelada
no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE)

ção devem ser tidos em conta, nomeadamente, os critérios

previstos no artigo 13? do Regulamento (CE) n? 3072/95;
que o concurso será atribuído a todo o concorrente cuja
proposta se situe ao nível da restituição máxima à exporta
ção ou a um nível inferior,

n ? 1631 /96 .

Considerando que a aplicação dos critérios referidos ante
riormente à situação actual do mercado do arroz em ques

O presente regulamento entra em vigor em 27 de Junho

Artigo 2 ?
de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 329 de 30. 12. 1995, p. 18 .
(2) JO n? L 204 de 14. 8. 1996, p. 12.
O JO n? L 61 de 7. 3. 1975, p. 25.

b) JO n? L 35 de 15. 2. 1995, p. 8.
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REGULAMENTO (CE) N? 1183/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997

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

deve ter em conta para o calculo da restituição à exporta

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 3072/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a

ção do arroz e das trincas;

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

organização comum de mercado do arroz ('), e, nomeada
mente, o segundo parágrafo do n? 3 do seu artigo 13?,
Considerando que, nos termos do artigo 13? do Regula
mento (CE) n? 3072/95, 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

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;

exportação;

tornar necessária a diferenciação da restituição em relação
a determinados produtos, segundo o destino;

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

Considerando que, por força do n ? 4 do artigo 13 ? do

valo;

Regulamento (CE) n? 3072/95, as restituições devem ser

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
considerados no anexo do presente regulamento;

fixadas tomando em consideração a situação e as perspec

tivas 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, assim como os limites decor

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 :

rentes dos acordos concluídos em conformidade com o

artigo 228 ? do Tratado;
Considerando que existem possibilidades de exportação

para uma quantidade de 5 000 toneladas de arroz para
determinados destinos; que é adequado o recurso ao

procedimento previsto no n? 4 do artigo 7? do Regula
mento (CE) n ? 1162/95 da Comissão (2), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 932/97 (3); que é conveniente ter em conta tal facto
aquando da fixação das restituções;
Considerando que o Regulamento (CE) n? 3072/95, no
n? 5 do artigo 13?, definiu os critérios específicos que se

Artigo 1 ?
As restituições à exportação, no próprio estado, dos
produtos referidos no artigo 1 ? do Regulamento (CE)
n ? 3072/95, excluindo os referidos no n ? 1 , alínea c), do
referido artigo, são fixadas nos montantes indicados no
anexo .

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 27 de Junho
de 1997 .

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 329 de 30. 12. 1995, p. 18 .
(2) JO n? L 117 de 24. 5. 1995, p. 2.
(3) JO n? L 135 de 27. 5. 1997, p. 2.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 26 de Junho de 1997, que fixa as restituições a exportação
do arroz e das trincas

(em ecus/t)
Código do produto

Destino (')

Montante das

restituições (2)

1006 20 11 9000

01

226

1006 20 13 9000

01

226

1006 20 15 9000

01

226

01

226

1006 20 94 9000

01

226

1006 20 96 9000

01

226

(em ecus/t)
Código do produto

Destino (')

1006 30 65 9900

01
04

Montante das

restituições (2)
283
283

1006 30 67 9100

1006 20 17 9000
1006 20 92 9000

1006 20 98 9000

—

1006 30 92 9100

01

226

1006 30 23 9000

01

226

1006 30 25 9000

01

226

1 006 30 92 9900

283

02

289

03

294

04

283

01

283
283
—

—

—

1006 30 42 9000

01

226

1006 30 44 9000

01

226

02

1006 30 46 9000

01

226

03

1006 30 61 9100

1006 30 61 9900

1006 30 94 9100

01
02

283
289

03

294

04

283

01

283
283

04

283
289
294
283

01

283

04

283

01

283
289
294
283

01
02

03

1006 30 63 9900
1006 30 65 9100

01

04

04

1006 30 63 9100

—

01

04

1006 30 48 9000

02
03

I

—

—

1006 30 21 9000

1006 30 27 9000

1006 30 67 9900

04

1006 30 94 9900

283
289
294
283

01

283

04

283

—

1006 30 96 9100

01
02
03
04

1006 30 96 9900

01
04
—

1006 30 98 9100

1006 30 98 9900

1006 40 00 9000 |

—

—

—

283
289
294
283
283
283
—

—

—

—

(') Os destinos são identificados do seguinte modo:
01 Liechtenstein, Suíça, as comunas de Livigno e Campione d'Itália,
02 As zonas I, II. III, VI, Ceuta e Melilha,

03 As zonas IV, V, VII c), o Canada e a zona VIII com exclusão do Suriname, da Guiana e de Madagáscar,
04 Destinos referidos no artigo 34? do Regulamento (CEE) n? 3665/87 da Comissão alterado.
(2) Restituição fixada no âmbito do procedimento previsto no n? 4 do artigo 7? do Regulamento (CE) n ? 1 162/92, para uma quantidade de 5 000 toneladas.

NB: As zonas são as delimitadas no anexo do Regulamento (CEE) n ? 2145/92 da Comissão alterado.
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REGULAMENTO (CE) N? 1184/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997

que fixa as taxas das restituições aplicáveis a certos produtos dos sectores dos
cereais e do arroz exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo
anexo II do Tratado

cada um dos produtos de base considerados deve ser

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

fixada mensalmente;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

Considerando que, na sequência do acordo entre a
Comunidade Europeia e os Estados Unidos da América
relativo às exportações de massas alimentícias da Comuni
dade para os Estados Unidos e aprovado pela Decisão
87/482/CEE do Conselho (% é necessário diferenciar a
restituição em relação às mercadorias dos códigos NC

Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais ('), com a

última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 923/96 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n ? 3,
terceiro parágrafo, do seu artigo 13 ?,

1902 11 00 e 1902 19 em função do seu destino;

Considerando que, nos termos do n ? 5, alínea b), do
artigo 4? do Regulamento (CE) n ? 1222/94, quando o
comprovativo referido no n? 5, alínea a), do artigo 4? deste
regulamento não é entregue, deve fixar-se uma taxa de

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3072/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, relativo à organi
zação comum do mercado do arroz (3), e, nomeadamente,
o n? 3, quarto parágrafo, primeira frase, do seu artigo 13?,

restituição reduzida tendo em conta o montante da resti

tuição à produção aplicado ao produto de base utilizado,
nos termos do Regulamento (CE) n? 1722/93 da Comis
são Ç), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n ? 1516/95 (8), válido no período conside

Considerando que, em conformidade com o n? 1 do

artigo 13? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 e com o

n? 1 do artigo 13? do Regulamento (CE) n? 3072/95, a
diferença entre as cotações ou os preços no mercado
mundial dos produtos referidos no artigo 1 ? de cada um
destes dois regulamentos e os preços na Comunidade

rado de fabricação destas mercadorias;

Considerando que o Comité de gestão dos cereais não
emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo
seu presidente,

pode ser coberta por uma restituição à exportação;
Considerando que o Regulamento (CE) n? 1222/94 da
Comissão, de 30 de Maio de 1994, que estabelece para

certos produtos agrícolas exportados sob a forma de
mercadorias não abrangidas pelo anexo II do Tratado, as
normas comuns de aplicação de regime relativas à conces
são das restituições à exportação e os critérios de fixação
dos seus montantes (4), com a última redacção que lhe foi

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1 ?
As taxas das restituições aplicáveis aos produtos de base

do anexo A do Regulamento (CE) n? 1222/94 e referidos

no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 ou n? 1
do artigo 1 ? do Regulamento (CE) n? 3072/95, exportados

dada pelo Regulamento (CE) n? 229/96 (*), especificou os
produtos para os quais se pode fixar uma taxa da restitui
ção aplicável por ocasião da sua exportação sob a forma de
mercadorias abrangidas, conforme o caso, pelo anexo B do
Regulamento (CEE) n? 1766/92 ou pelo anexo B do

sob a forma de mercadorias indicadas respectivamente
no anexo B do Regulamento (CEE) n? 1766/92 ou

primeiro parágrafo, do artigo 4? do Regulamento (CE)

O presente regulamento entra em vigor em 27 de Junho

Regulamento (CE) n? 3072/95;
Considerando que, em conformidade com o n? 1 ,
n? 1222/94, a taxa da restituição por 100 quilogramas de

no anexo B do Regulamento (CE) n ? 3072/95, são fixadas
como indicado no anexo .

Artigo 2?
de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .

(2) JO n? L 126 de 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO n? L 329 de 30. 12. 1995, p. 18 .
(<) JO n? L 136 de 31 . 5. 1994, p. 5.

j5) JO n? L 30 de 8. 2. 1996, p. 24.

(6) JO n? L 275 de 29. 9. 1987, p. 36.
O JO n? L 159 de 1 . 7. 1993, p. 112.

j8) JO n? L 147 de 30. 6. 1995, p. 49.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 26 de Junho de 1997, que fixa as taxas das restituições aplicáveis
a certos produtos dos sectores dos cereais e do arroz exportados sob a forma de mercadorias não
abrangidas pelo anexo II do Tratado
Taxas das restituições

Código NC

Designação das mercadorias (')

por 1 00 kg do produto
de base

1001 10 00

Trigo duro:
— No caso de exportação para os Estados Unidos da América de

mercadorias dos códigos NC 1902 11 e 1902 19

—

— Outros casos
1001 90 99

Trigo mole e mistura de trigo com centeio:
— No caso de exportação para os Estados Unidos da América de
mercadorias dos códigos NC 1902 11 e 1902 19

—

— Outros casos :

— — Em caso de aplicação do n ? 5 do artigo 4? do Regulamento

(CE) n? 1 222/94 (2)
— — Outros casos
1002 00 00

Centeio

1,898

1003 00 90

Cevada

0,281

1004 00 00

Aveia

0,466

1005 90 00

Milho utilizado sob a forma de :
— Amido :

— — Em caso de aplicação do n ? 5 do artigo 4? do Regulamento
(CE) n? 1222/94 0

3,185

— — Outros casos

4,320

— Glicose, xarope de glicose, maltodextrina, xarope de
maltodextrina dos códigos NC 1702 30 51 , 1702 30 59,
1702 30 91 , 1702 30 99, 1702 40 90 , 1702 90 50, 1702 90 75,

1006 20

ex 1006 30

1006 40 00

1702 90 79, 2106 90 55 0:
— — Em caso de aplicação do n? 5 do artigo 4? do Regulamento
(CE) n? 1222/94 0

2,105

— — Outros casos

3,240

— Outras formas (incluindo em natureza)

4,320

Fécula de batata do código NC 1108 13 00 assimilada a um
produto resultante da transformação de milho:
— Em caso de aplicação do n? 5 do artigo 4? do Regulamento (CE)
n ? 1222/94 0

3,185

— Outros casos

4,320

Arroz
— de
— de
— de

em película:
grãos redondos
grãos médios
grãos longos

Arroz
— de
— de
— de

branqueado:
grãos redondos
grãos médios
grãos longos

19,375

17,250
17,250

25,000
25,000

25,000

Trincas de arroz utilizadas sob a forma de:

— Amido do código NC 1108 19 10:
— — Em caso de aplicação do n ? 5 do artigo 4? do Regulamento
(CE) n? 1222/94 0

1,134

— — Outros casos

2,329

— Outras formas (incluindo em natureza)

2,329
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Taxas das restituições

Código NC

Designação das mercadorias (')

por 100 kg do produto
de base

1007 00 90

Sorgo

1101 00

Farinha de trigo ou de mistura de trigo com centeio (méteil) 1·
— No caso de exportação para os Estados Unidos da América de
mercadorias dos códigos NC 1902 11 e 1902 19

0,281

_

— Outros casos
1102 10 00

Farinha de centeio

1103 11 10

Grumos e sêmolas de trigo duro:
— No caso de exportação para os Estados Unidos da América de
mercadorias dos códigos NC 1902 11 e 1902 19
— Outros casos

1103 11 90

\

—

2,335

■

—

Grumos e sêmolas de trigo mole:
— No caso de exportação para os Estados Unidos da América de
mercadorias dos códigos NC 1902 11 e 1902 19
— Outros casos

—

(') No que se refere aos produtos agrícolas resultantes da transformação de produtos de base e/ou assimilados e necessário
aplicar os coeficientes que figuram no anexo E do Regulamento (CE) n ? 1222/94 da Comissão (JO n? L 136 de 31 . 5.
1994, p. 5), alterado.
(2) As mercadorias abrangidas são as referidas no anexo I do Regulamento (CEE) n? 1722/93 da Comissão (JO n? L 159 de
1 . 7. 1993, p. 112) alterado.
(') Para os xaropes dos códigos NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, obtidos a partir da mistura de xaropes de glucose e
de frutose, apenas o xarope de glucose tem direito à restituição à exportação.
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REGULAMENTO (CE) N? 1185/97 DA COMISSÃO
de 26 de Junho de 1997
que altera o Regulamento (CE) n? 677/97 que limita o prazo de validade dos
certificados de exportação respeitantes a certos produtos transformados à base
de cereais

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 923/96 da Comissão (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 9 ?,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1162/95 da
Comissão, de 23 de Maio de 1995, que estabelece normas

Artigo 1 ?

O Regulamento (CE) n? 677/97 é alterado do seguinte
modo :

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

«1.
Em derrogação do n? 1 do artigo 7? do Regula
mento (CE) n ? 1162/95, o prazo de validade dos certi
ficados de exportação para os produtos dos códigos NC

de execução especiais do regime dos certificados de
importação e de exportação no sector dos cereais e do
arroz (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 932/97 (4), e, nomeadamente, o n? 1
do seu artigo 7?,

de Setembro de 1997, fica limitado ao fim do mês da
sua comissão .»;

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 677/97 da
Comissão f5), fixou a data limite de validade em 30

2. O n ? 2, primeiro parágrafo, do artigo 1 ? passa a ter a

1702 30 51 ,
1702 40 90 ,

1702 30 59,
1702 30 91 ,
1702 30 99,
1702 90 50 , 1702 90 75, 1702 90 79 e

2106 90 55, pedidos entre 27 de Junho de 1997 e 30

de Junho de 1997;

seguinte redacção:

Considerando que subsistem as especificidades de

«2. As formalidades aduaneiras de exportação refe
rentes aos certificados supramencionados devem ser
cumpridas o mais tardar, no último dia do mês de acei
tação da declaração de pagamento.».

mercado no final da campanha no respeitante aos

produtos dos códigos em causa e que é, portanto, impor
tante manter a medida de limitação do prazo de validade
dos certificados durante um período que permita acom

panhar a situação antes da nova colheita de batatas e de
milho;

Artigo 2?

Considerando que o Comité de gestão dos cereais não
emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo
seu presidente,

O presente regulamento entra em vigor no dia 27
de Junho de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

181
126
117
135

de
de
de
de

fó JO n? L 101 de

1 . 7. 1992, p. 21 .

24. 5. 1996, p. 37.
24. 5. 1995, p. 2.
27. 5. 1997, p. 2.

18 . 4. 1997, p. 26.
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DIRECTIVA 97/35/CE DA COMISSÃO

de 18 de Junho de 1997

que adapta pela segunda vez ao progresso técnico a Directiva 90/220/CEE do
Conselho relativa à libertação deliberada no ambiente de organismos
geneticamente modificados
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

instituído nos termos do artigo 21 ? da Directiva 90/220/
/CEE,

Europeia,
ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Tendo em conta a Directiva 90/220/CEE do Conselho, de
23 de Abril de 1990, relativa à libertação deliberada

Artigo 1 ?

no ambiente de organismos geneticamente modifica

dos ('), com a redacção que lhe foi dada pela Directiva
94/ 1 5/CE da Comissão (2) e, nomeadamente, o seu
artigo 20?,

O anexo III da Directiva 90/220/CEE é substituído pelo
anexo da presente directiva.
Artigo 2?

Considerando que o anexo III da Directiva 90/220/CEE
contém a informação adicional requerida no caso de noti
ficação relativa à colocação no mercado de organismos

geneticamente modificados (OGM);
Considerando que, dada a experiência adquirida em rela
ção à colocação no mercado de OGM, se afigura neces
sário facilitar a recolha de dados e de informações após a

colocação no mercado de produtos em conformidade com
a directiva;

Considerando que esses dados e informações contribuirão

para a avaliação de produtos semelhantes ou mais
complexos destinados à colocação no mercado, bem como
para a aplicação das medidas de controlo em conformi
dade com a Directiva 90/220/CEE;

Considerando que, para tal, se deverá aumentar a quanti
dade de informação a fornecer nas notificações apresen

Os Estados-membros porão em vigor as disposições legis

lativas, regulamentares e administrativas necessárias para
dar cumprimento à presente directiva, o mais tardar em
31 de Julho de 1997. Desse facto informarão imediata
mente a Comissão .

Quando os Estados-membros adoptarem tais disposições,
estas devem incluir uma referência à presente directiva ou
ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publi
cação oficial. As modalidades dessa referência serão adop
tadas pelos Estados-membros.
Artigo 3 ?

A presente directiva entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

tadas nos termos da parte C da directiva e, também, na
rotulagem desses produtos;

Considerando que é portanto adequado alterar o anexo III

por forma a incluir essas exigências de informação;
Considerando que as medidas previstas na presente direc
tiva estão em conformidade com o parecer do comité

(') JO n? L 117 de 8 . 5. 1990, p. 15.
(2) JO n? L 103 de 22. 4. 1994, p. 20.

Feito em Bruxelas, em 18 de Junho de 1997.
Pela Comissão

Ritt BJERREGAARD
Membro da Comissão
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ANEXO

*ANEXO III

INFORMAÇÃO ADICIONAL REQUERIDA NO CASO DE NOTIFICAÇÃO RELATIVA A
COLOCAÇÃO NO MERCADO
A. Na notificação relativa à colocação de produtos no mercado, devem ser fornecidas as seguintes informa
ções, para além das previstas no anexo II:
1 . Designação do produto dos OGM nele contidos;
2. Nome do fabricante ou distribuidor e seu endereço na Comunidade;

3. Especificidade do produto e condições exactas da sua utilização, incluindo, se for caso disso, o tipo de
ambiente e/ou a(s) zona(s) geográfica(s) da Comunidade para as quais o produto é adequado;

4. Tipo de utilização prevista: indústria, agricultura e actividades especializadas, utilização pelo público
em geral;

5. Informações relativas à modificação genética realizada que possam ser relevantes para o estabeleci
mento de um eventual registo de modificações genéticas realizadas em organismos (espécies). Essas
informações poderão incluir sequências de nucleótidos ou outro tipo de informação relevante para a
inclusão num registo desse tipo.
B. Para além das informações referidas no ponto A, devem ser fornecidas as seguintes informações, nos
termos do artigo 1 1 ? da directiva, se forem relevantes:
1 . Medidas a tomar em caso de libertação acidental ou utilização errada;

2. Instruções ou recomendações específicas de armazenagem e manuseamento;

3. Estimativas de produção e/ou importação para a Comunidade;
4. Embalagem proposta. A embalagem deve ser adequada, de modo a evitar a libertação acidental dos
OGM durante a armazenagem ou posteriormente;

5. Rotulagem proposta. A rotulagem deve incluir, pelo menos de uma forma resumida, as informações
referidas nos pontos A.1 , A.2, A.3, B.l e B.2.

C. Na notificação deve ser fornecida a seguinte informação, nos termos do artigo 11 ? da directiva:

Rotulagem proposta, que deve incluir, num rótulo ou num documento de acompanhamento, uma indica
ção de que o produto contém ou é constituído por organismos geneticamente modificados. No caso de
produtos que se destinem à colocação no mercado em misturas com organismos sem modificações gené
ticas, basta que seja apresentada informação em relação à possibilidade da presença de organismos geneti
camente modificados.»
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DIRECTIVA 97/37/CE DA COMISSÃO

de 19 de Junho de 1997

que adapta ao progresso técnico os anexos I e II da Directiva 96/ 74/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa às denominações têxteis
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

— a descrição das fibras passa a ter a seguinte redac
ção:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 96/74/CE do Parlamento e

« Fibra formada por macromoléculas lineares sinté
ticas contendo na cadeia a repetição de ligações
amida, estando pelo menos 85 % ligadas a

do Conselho, de 16 de Dezembro de 1996, relativa às

unidades alifáticas ou cicloalifáticas».

denominações têxteis ('), e nomeadamente, o n? 1 do seu
artigo 16?,

Considerando que os produtos têxteis só podem ser colo
cados no mercado no interior da Comunidade se corres

ponderem às disposições da referida directiva;
Considerando que a presente directiva sobre os produtos
têxteis prevê uma etiquetagem ou marcação indicando a
denominação das fibras têxteis que entram na composição
dos produtos, a fim de proteger os interesses dos consumi
dores através de uma informação correcta;

Considerando que só as fibras têxteis constantes do anexo
I da referida directiva podem ser utilizadas na composição
dos produtos têxteis destinados ao mercado interno da
Comunidade; que é necessário adaptar ao progresso
técnico os anexos que incluem a lista das fibras para aí
inserir as novas fibras surgidas após a última alteração da
directiva;

3 . Os n ?s 31 a 41 devem ler-se 34 a 44.

4. É aditado um novo n ? 31 :

— o texto que figura na coluna de denominação tem
a seguinte redacção: «aramida»,
— o texto que figura na coluna de descrição das fibras
tem a seguinte redacção:

«Fibra formada por macromoléculas lineares sinté
ticas constituídas por grupos aromáticos ligados
entre si por ligações amida e imida, das quais pelo
menos 85 % estão directamente unidas a dois

núcleos aromáticos e cujo número de ligações
imida, se existirem, não pode exceder o das liga
ções amida».

5. É aditado um novo n ? 32:

Considerando que as disposições previstas na presente
directiva estão em conformidade com o parecer do

Comité para o sector das directivas relativas às denomina
ções e etiquetagem dos produtos têxteis,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

— o texto que figura na coluna de denominação tem
a seguinte redacção: «poliimida»,
— o texto que figura na coluna de descrição das fibras
tem a seguinte redacção:

« Fibra formada por macromoléculas lineares sinté
ticas contendo na cadeia a repetição de unidades
imida».

Artigo 1 ?
O anexo I da Directiva 96/74/CE é alterado do seguinte
modo :

1 . O n ? 2 é alterado do seguinte modo:
— na coluna de denominação, é incluído o termo

«caxegorá (m)» após «guanaco»,
— na coluna de descrição das fibras, são aditados os

termos «cabra caxegorá» (cruzamento da cabra caxe

6. É aditado um novo n? 33 :

— o texto que figura na coluna de denominação tem
a seguinte redacção: «liocel »,
— o texto que figura na coluna de descrição das fibras
tem a seguinte redacção:
«Fibra de celulose regenerada obtida por um
processo de dissolução e fiagem em solvente orgâ
nico, sem formação de derivados».

mira e da cabra angorá) após o termo «guanaco».

— após o texto que figura na coluna de denominação,
2. O n ? 30 é alterado do seguinte modo:

— o texto que figura na coluna de denominação tem
a seguinte redacção: «poliamida ou nylon»,
(') JO n ? L 32 de 3. 2. 1997, p. 38.

é aditada uma referência à nota de rodapé . Esta
nota tem a seguinte redacção:

«Por "solvente orgânico", entende-se essencial
mente uma mistura de produtos químicos orgâ
nicos e água.».
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7. Por conseguinte, o n ? 22 e alterado do seguinte modo:
a descrição passa a ter a seguinte redacção:

4) É aditado um novo n? 33:
O texto que figura nas colunas « Fibras» e «Percenta
gens» tem a seguinte redacção:

«Fibra de celulose regenerada obtida mediante um

processo de viscose modificado com uma força de

«Liocel

rotura elevada e um alto módulo em molhado. A força

de rotura (Bc) no estado condicionado e a força (BM)
necessária para produzir um alongamento de 5 %
no estado molhado são tais que:

Bc (centinewton) > 1,3 |/T + 2T

Bm (centinewton) > 0,5 J/T
onde T é a massa linear média em decitex».

Artigo 2?
O anexo II da Directiva 96/74/CE é alterado do seguinte
modo:

1 ) Os n?s 31 a 41 devem ler-se 34 a 44.

2) É aditado um novo n? 31 :

|

8,00».

3) É aditado um novo n? 32:
O texto que figura nas colunas « Fibras» e «Percenta
gens» tem a seguinte redacção:

j

13,00».
Artigo 3 ?

1 . Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias
para dar cumprimento ao disposto na Directiva 96/74/CE
até 1 de Junho de 1998 .
Do facto informarão imediatamente a Comissão .

Sempre que os Estados-membros adoptarem tais disposi
ções, estas deverão incluir uma referência à presente direc
tiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua
publicação oficial . As modalidades dessa referência serão
adoptadas pelos Estados-membros.
2.

Os Estados-membros comunicarão à Comissão o

texto das principais disposições de direito interno que
adoptarem no domínio regido pela presente directiva.

O texto que figura nas colunas «Fibras» e «Percenta
gens» tem a seguinte redacção:

«Aramida

N ? L 169/75

Artigo 4?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva .

Feito em Bruxelas, em 19 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Emma BONINO

«Poliimida

I

3,50».

Membro da Comissão

N? L 1 69/76

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

27. 6. 97

II

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

CONSELHO

DECISÃO do conselho

de 2 de Junho de 1997
relativa à conclusão do Acordo sob forma de troca de cartas entre a Comunidade

Europeia e a Confederação Suíça que adita um protocolo complementar relativo
à assistência administrativa mútua em matéria aduaneira ao Acordo entre a

Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça
(97/403/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 113 ?, conjugado
com o n ? 2, primeira frase, do artigo 228 ?,

O texto do Acordo sob forma de troca de cartas acom

panha a presente decisão.
Se o referido Acordo sob forma de troca de cartas não

entrar em vigor em 1 de Julho de 1997, será aplicado a
título provisório a partir desta data.

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que, a fim de permitir a assistência admi

Artigo 2?

nistrativa mútua em matéria aduaneira entre as duas

O presidente do Conselho fica autorizado a designar as

partes, é necessário um protocolo complementar ao
Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a
Confederação Suíça (');

pessoas com poderes para assinar o Acordo sob forma de
troca de cartas referido no artigo 1 ?

Considerando que, para o efeito, se realizaram negociações
com a Confederação Suíça que conduziram a um Acordo
sob forma de troca de cartas que a Comunidade deve
aprovar,

Artigo 3 ?
O presidente do Conselho procederá, em nome da Comu
nidade, à notificação prevista no Acordo sob forma de
troca de cartas (2).
Artigo 4?

DECIDE :

A presente decisão será publicada no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
Artigo 1 ?

É aprovado, em nome da Comunidade, o Acordo sob
forma de troca de cartas entre a Comunidade Europeia e a
Confederação Suíça que adita um protocolo comple
mentar relativo à assistência administrativa mútua em
matéria aduaneira ao Acordo entre a Comunidade Econó

mica Europeia e a Confederação Suíça.

(') JO n ? L 300 de 31 . 12. 1972, p. 189.

Feito no Luxemburgo, em 2 de Junho de 1997.
Pelo Conselho
0 Presidente
H. VAN MIERLO

(2) A data de entrada em vigor do protocolo sera publicada pelo
Secretariado-Geral do Conselho no Jornal Oficial das Comu
nidades Europeias.
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ACORDO SOB FORMA DE TROCA DE CARTAS

entre a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça que adita um protocolo comple
mentar relativo à assistência administrativa mútua em matéria aduaneira ao Acordo

entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça

A. Carta da Comunidade Europeia
Bruxelas, 9 de Junho de 1997
Excelentíssimo Senhor,

Tenho a honra de me referir às negociações entre os representantes da Comunidade Europeia e
da Confederação Suíça com vista à conclusão de um Acordo sobre a assistência administrativa
mútua em matéria aduaneira que adita ao Acordo de 22 de Julho de 1972 um protocolo comple
mentar relativo a este acordo .

O protocolo complementar, cujo texto acompanha a presente carta, fará parte integrante do
Acordo de 22 de Julho de 1972 e entrará em vigor no primeiro dia do segundo mês seguinte à
data de notificação do cumprimento dessas formalidades necessárias para esse efeito. Enquanto se
aguarda o cumprimento dessas formalidades, o protocolo será aplicado provisoriamente a partir
de 1 de Julho de 1997.

Muito agradeceria a Vossa Excelência se dignasse confirmar o acordo da Confederação Suíça
sobre o que precede.

Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, os protestos da minha elevada consideração.
Em nome da Comunidade Europeia
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B. Carta da Confederação Suíça
Berna, 9 de Junho de 1997
Excelentíssimo Senhor,

Tenho a honra de acusar a recepção da carta de hoje de Vossa Excelência do seguinte teor:
«Tenho a honra de me referir às negociações entre os representantes da Comunidade Euro

peia e da Confederação Suíça com vista à conclusão de um Acordo sobre assistência adminis
trativa mútua em matéria aduaneira que adita ao Acordo de 22 de Julho de 1972 um proto
colo complementar relativo a este acordo.

O protocolo complementar, cujo texto acompanha a presente carta, fará parte integrante do
Acordo de 22 de Julho de 1972 e entrará em vigor no primeiro dia do segundo mês seguinte
à data de notificação do cumprimento de formalidades necessárias para esse efeito. Enquanto

se aguarda o cumprimento dessas formalidades, o protocolo será aplicado provisoriamente a
partir de 1 de Julho de 1997.

Muito agradeceria a Vossa Excelência se dignasse confirmar o acordo da Confederação Suíça
sobre o que precede.».
Tenho a honra de confirmar o acordo da Confederação Suíça sobre o que precede .
Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, os protestos da minha elevada consideração.

Pela Confederação Suíça
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Hecho en Luxemburgo, el nueve de junio de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Luxembourg den niende juni nitten hundrede og syvoghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am neunten Juni neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις εννέα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.
Done at Luxembourg on the ninth day of June in the year one thousand nine hundred and
ninety-seven.

Fait à Luxembourg, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Lussemburgo, addi nove giugno millenovecentonovantasette.
Gedaan te Luxemburg, de negende juni negentienhonderd zevenennegentig.
Feito no Luxemburgo, em nove de Junho de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Luxemburgissa yhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkym
mentäseitsemän .

Som skedde i Luxemburg den nionde juni nittonhundranittiosju.
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En nombre de la Comunidad Europea
På vegne af Det Europæiske Fællesskab

Im Namen der Europäische Gemeinschaft
Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
On behalf of the European Community
Au nom de la Communauté européenne
A nome della Comunità europea
Namens de Europese Gemeenschap
Em nome da Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

I / U
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
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N ? L 169/81

PROTOCOLO ADICIONAL

relativo à assistência administrativa mútua em matéria aduaneira

Artigo 1 ?

permitir que aquela assegure a correcta aplicação da legis

Definições

operações conhecidas ou previstas que sejam ou possam
ser contrárias a essa legislação.

lação aduaneira, incluindo os esclarecimentos relativos a

Para efeitos do presente protocolo, entende-se por:

a) «Mercadorias», as mercadorias classificadas nos capí
tulos 1 a 97 do Sistema Harmonizado, independente
mente do âmbito de aplicação do Acordo de 22 de
Julho de 1972;

2. A pedido da autoridade requerente, a autoridade
requerida informá-la-á se as mercadorias exportadas do
território de uma das partes contratantes foram correcta
mente importadas no território da outra parte, especifi
cando, se necessário, o regime aduaneiro a que foram
sujeitas.

b) « Legislação aduaneira», as disposições legislativas ou
regulamentares, adoptadas pela Comunidade Europeia
ou pela Confederação Suíça, que regulam a importação,
exportação e trânsito de mercadorias e a sua sujeição a
qualquer regime aduaneiro, incluindo as medidas de
proibição, restrição e controlo;

3 . A pedido da autoridade requerente, a autoridade
requerida tomará, no âmbito da sua legislação, as medidas
necessárias para assegurar uma vigilância especial:

c) «Autoridade requerente», a autoridade administrativa
competente que para o efeito tenha sido designada por
uma parte contratante e que apresente um pedido de

a) Das pessoas singulares ou colectivas relativamente às
quais existam motivos razoáveis para supor que efec
tuam ou efectuaram operações contrárias à legislação

assistência em matéria aduaneira;

d) «Autoridade requerida», a autoridade administrativa
competente que para o efeito tenha sido designada por
uma parte contratante e que receba um pedido de
assistência em matéria aduaneira;

e) «Operações contrárias à legislação aduaneira», qualquer
violação ou tentativa de violação da legislação adua
neira.

aduaneira;

b) Dos locais em que tenham sido armazenadas mercado
rias em condições tais que existam motivos para supor
que se destinam a ser utilizados em operações contrá
rias à legislação aduaneira;
c) Dos movimentos de mercadorias considerados como
podendo ser objecto de operações contrárias à legisla
ção aduaneira;

Artigo 2?
Âmbito

d) Dos meios de transporte em relação aos quais existam
motivos razoáveis para supor que foram, são ou podem
ser utilizados para efectuar operações contrárias à legis
lação aduaneira .

1 . As partes contratantes prestar-se-ão assistência
mútua, nos domínios da sua competência, segundo as
regras e condições previstas no presente protocolo, tendo
em vista assegurar a correcta aplicação da legislação adua
neira, nomeadamente pela prevenção, detecção e investi
gação de operações contrárias a essa legislação .
2. A assistência em matéria aduaneira prevista no
presente protocolo diz respeito a qualquer autoridade
administrativa das partes contratantes competentes para a

aplicação do presente protocolo. Essa assistência não obsta
à aplicação das disposições que regulam a assistência
mútua em questões penais. Não se aplica de igual modo
às informações obtidas no âmbito de poderes exercidos a
pedido de autoridades judiciais, salvo acordo destas autori
dades .

Artigo 4 ?

Assistência espontânea
As partes contratantes prestar-se-ão assistência mútua, por
sua própria iniciativa, nos termos da sua respectiva legisla
ção, regulamentação e outros instrumentos legais, se
considerarem que tal é necessário para a correcta aplica
ção da legislação aduaneira, nomeadamente quando
obtenham informações relativas a:

— operações que sejam ou pareçam contrárias a essa
legislação e que se possam revestir de interesse para a
outra parte contratante,

Artigo 3 ?

— novos meios ou métodos utilizados para efectuar essas

Assistência mediante pedido

1 . A pedido da autoridade requerente, a autoridade
requerida prestará todos os esclarecimentos úteis para

operações,

— mercadorias que se verificou serem objecto de opera
ções contrárias à legislação aduaneira,
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— pessoas singulares ou colectivas relativamente as quais
existam motivos razoáveis para supor que efectuam ou
efectuaram operações contrárias à legislação aduaneira,

4. No caso de um pedido não satisfazer os requisitos
formais, pode solicitar-se que seja corrigido ou comple
tado; no entanto, podem ser ordenadas medidas cautelares.

— meios de transporte em relação aos quais existam
razoáveis para supor que foram, são ou podem ser
utilizados para efectuar operações contrárias à legis

Artigo 7?
Execução dos pedidos

lação aduaneira.

Artigo 5 ?
Comunicação/Notificação

A pedido da autoridade requerente, a autoridade requerida
tomará, nos termos da sua legislação, todas as medidas
necessárias para:
— comunicar todos os documentos,

1 . A fim de dar seguimento a um pedido de assistência,
a autoridade requerida agirá, no âmbito das sua compe
tência e dos recursos de que dispõe, como se o fizesse por
iniciativa própria ou a pedido de outras autoridades dessa
parte contratante, prestando as informações de que
disponha, efectuando as investigações adequadas ou
tomando medidas para que essas investigações sejam efec
tuadas. Esta disposição aplica-se também ao serviço admi
nistrativo ao qual foi dirigido o pedido pela autoridade
requerida, sempre que esta última não possa agir por si
própria.

— notificar de todas as decisões, bem como qualquer
outro acto pertinente que faça parte do procedimento
em causa, abrangidos pelo presente protocolo,

2.

um destinatário que resida ou esteja estabelecido no seu
território. Nesse caso, aplicar-se-á o disposto no n ? 3 do

3.

artigo 6? ao pedido de comunicação ou de notificação.
Artigo 6?

Forma e conteúdo dos pedidos de assistência

1 . Os pedidos apresentados nos termos do presente
protocolo devem ser apresentados por escrito. Devem ser
apensos ao pedido os documentos considerados necessá
rios para permitir a respectiva execução. Sempre que o
carácter urgente da situação o exigir, podem ser aceites
pedidos orais, que devem, no entanto, ser imediatamente

27. 6. 97

Os pedidos de assistência serão executados de acordo

com a legislação, regulamentação e outros instrumentos
legais da parte contratante requerida.
Os funcionários devidamente autorizados de uma

parte contratante podem, com o acordo da outra parte
contratante em causa e nas condições por ela previstas,
obter dos serviços da autoridade requerida, ou de outra
autoridade pela qual aquela é responsável, informações
relativas a operações contrárias ou que possam ser contrá
rias à legislação aduaneira de que a autoridade requerente
necessite, no âmbito de um inquérito, para efeitos do
presente protocolo.

4. Os funcionários de uma parte contratante podem,
com o acordo da outra parte contratante em causa e nas
condições por ela previstas, estar presentes aquando das
investigações efectuadas no território desta última.
Artigo 8?

confirmados por escrito.

Forma de comunicação das informações

2.

Os pedidos apresentados nos termos do n ? 1 devem

incluir os seguintes elementos:

a) A autoridade requerente que apresenta o pedido;
b) A medida requerida;

c) O objecto e a razão do pedido;
d) A legislação, regulamentação e outros instrumentos

1 . A autoridade requerida comunicará os resultados das
investigações à autoridade requerente sob a forma de
documentos, cópias autenticadas de documentos, relató
rios e outros documentos semelhantes.

2. Os documentos previstos no n ? 1 podem ser substi
tuídos por informações apresentadas em qualquer tipo de
suporte informático destinadas ao mesmo efeito.

jurídicos em causa;

e) Informações o mais exactas e completas possível sobre
as pessoas singulares ou colectivas objecto das investi
gações;

f) Um resumo dos factos pertinentes e dos inquéritos já
realizados, com excepção dos casos previstos no artigo
5?

Artigo 9?

Derrogações à obrigação de prestar assistência
1 . As partes contratantes podem recusar-se a prestar a
assistência prevista no presente protocolo, sempre que
essa assistência :

a) Possa comprometer a soberania da Confederação Suíça

3.

Os pedidos devem ser apresentados numa língua

oficial da autoridade requerida ou numa língua aceite por
essa autoridade .

ou de um Estado-membro da Comunidade ao qual

tenha sido solicitada assistência ao abrigo do presente
protocolo;
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b) Possa comprometer a ordem publica, a segurança
pública ou outros interesses fundamentais, designada
mente nos casos referidos no n ? 2 do artigo 10 ?;
c) Envolva regulamentação cambial ou fiscal não adua
neira;

d) Viole o sigilo industrial, comercial ou profissional.

2. Sempre que a autoridade requerente solicitar assis
tência que ela própria não poderia prestar se tal lhe fosse
solicitado, deve chamar a atenção para esse facto no
respectivo pedido. Caberá, então, à autoridade requerida
decidir o modo de dar seguimento a esse pedido.

3.

Se a assistência for recusada, a autoridade requerente

deve ser imediatamente notificada da decisão e dos

motivos que a justificam.
Artigo 10?
Confidencialidade

1 . As informações comunicadas sob qualquer forma
nos termos do presente protocolo têm carácter confiden
cial ou restrito, consoante as regras aplicáveis em cada
parte contratante. Essas informações são abrangidas pela
obrigação de sigilo profissional e beneficiam da protecção
concedida a informações semelhantes prevista na legisla
ção aplicável na matéria na parte contratante que as rece
beu, bem como nas disposições correspondentes aplicáveis
às instâncias comunitárias .

2.

Os dados pessoais, ou seja, todas as informações

respeitantes a uma pessoa singular identificada ou identi
ficável, só podem ser transmitidos quando a parte contra

N ? L 169/83

dade competente que forneceu as informações será
imediatamente notificada dessa utilização.

3 . As partes contratantes podem utilizar como
elemento de prova, nos autos de notícia, relatórios e teste
munhos de que disponham, bem como nas acções e
acusações deduzidas em tribunal, as informações obtidas e
os documentos consultados nos termos do presente proto
colo.

Artigo 12 ?
Peritos e testemunhas

Um funcionário da autoridade requerida pode ser autori
zado a comparecer, nos limites da autorização concedida,
como perito ou testemunha em acções judiciais ou admi
nistrativas, relativas a questões abrangidas pelo presente
protocolo, num órgão jurisdicional da outra parte contra
tante, e a apresentar os objectos, documentos ou respec
tivas cópias autenticadas eventualmente necessários a essas
acções. O pedido de comparência deve indicar especifica
mente sobre que assunto e a que título ou em que quali
dade o funcionário será interrogado.
Artigo 13 ?

Despesas de assistência

As partes contratantes renunciam a exigir à outra parte o
reembolso de despesas efectuadas no âmbito da aplicação
do presente protocolo, excepto, se for caso disso, no que
se refere a despesas incorridas com peritos e testemunhas,
bem como com intérpretes e tradutores que não
dependam dos serviços públicos.

tante destinatária se comprometer a conceder a esses

Artigo 14?

dados um grau de protecção no mínimo equivalente ao
aplicável nesse caso particular pela parte contratante que

Aplicação

os comunicou .

Artigo 11 ?
Utilização das informações

1 . As informações obtidas só devem ser utilizadas para
efeitos do presente protocolo. Quando uma parte contra
tante solicitar a sua utilização para outros fins, deve soli
citar previamente por escrito a autorização da autoridade
que as forneceu, ficando essa utilização sujeita às restrições
impostas por essa autoridade.
2.

O n ? 1 não obsta à utilização das informações em

acções judiciais ou administrativas posteriormente inten
tadas por inobservância da legislação aduaneira. A autori

1 . A aplicação do presente protocolo incumbirá às
autoridades aduaneiras da Confederação Suíça, por um
lado, e aos serviços competentes da Comissão das Comu
nidades Europeias e, se for caso disso, às autoridades adua
neiras dos Estados-membros da Comunidade Europeia,
por outro. Estas autoridades decidirão de todas as medidas
e disposições práticas necessárias para a sua aplicação,
tomando devidamente em consideração a regulamentação
em matéria de protecção de dados.

2. As partes contratantes consultar-se-ão mutuamente e
manter-se-ão informadas sobre as normas de execução
adoptadas nos termos do presente protocolo. As partes
comunicarão, designadamente, a lista das autoridades
competentes habilitadas para intervirem a título do
presente protocolo.
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DECLARAÇÃO COMUM

As partes acordam em que deve ser criado um grupo de trabalho pelo Comité misto, a fim de o
assistir na gestão do protocolo relativo à assistência administrativa mútua.
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO

de 10 de Junho de 1997
que cria um Comité Científico Director
(97/404/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Considerando que os pareceres científicos sólidos consti
tuem uma base essencial da regulamentação comunitária
no domínio da saúde dos consumidores, incluindo ques

Artigo 2?
1.

As atribuições do CCD são as de assistir a Comissão

na obtenção dos melhores pareceres científicos disponí
veis sobre questões relacionadas com a saúde dos consu
midores.

O CCD coordenará o trabalho dos comités cientí

tões relacionadas com a saúde dos consumidores na sua

2.

acepção mais estrita, mas também com a saúde e o bem
-estar dos animais, a saúde das plantas e a saúde ambien

ficos criados pela Comissão para tratar de questões rela

tal;

Considerando que os pareceres científicos sobre questões

cionadas com a saúde dos consumidores, e, nomeada
mente :

a) O CCD avaliará e controlará os procedimentos de
trabalho utilizados pelos comités científicos, harmoni
zando-os quando necessário;

relacionadas com a saúde dos consumidores são actual

mente formulados por seis comités científicos, criados
pela Comissão e tratando dos temas de produtos alimen
tares, alimentação animal, cosmetologia, pesticidas, toxici
dade e ecotoxicidade e questões veterinárias;

b) Em questões que requeiram a consulta de dois ou mais
comités científicos, o CCD identificará os comités

científicos que devem participar, tendo em conta
requisitos de consulta obrigatória, e considerará os
pareceres formulados pelos diferentes comités,
podendo, em caso de pareceres substancialmente dife

Considerando que diversos problemas relacionados com a
saúde dos consumidores têm carácter pluridisciplinar,
exigindo o contributo de vários comités científicos que

rentes, emitir um parecer global :

beneficiariam de uma coordenação eficaz;

Considerando que a Comissão deve poder obter pareceres
científicos sólidos em tempo oportuno;

c) Quando as acções comunitárias se basearem na avalia
ção efectuada por cientistas de organizações dos Esta
dos-membros, o CCD assistirá a Comissão, avaliando
se são necessários pareceres científicos a nível comuni

tário e, em caso afirmativo, qual o comité científico

Considerando que os pareceres científicos sobre questões

que os deve formular.

relacionadas com a saúde dos consumidores devem,
no interesse dos consumidores e da indústria, basear-se

em princípios de excelência, independência e transparên
cia,

3.

No domínio da saúde dos consumidores, o CCD:

a) Formulará pareceres científicos exclusivamente sobre
questões não abrangidas pelas atribuições de outros

comités científicos. Elaborará os referidos pareceres a
pedido da Comissão, tendo por base as especializações

DECIDE:

cientificas mais apropriadas;
Artigo 1 ?

É criado um Comité Científico Director, a seguir desi
gnado por «CCD», no domínio da saúde dos consumi
dores e da segurança alimentar.

b) Em especial, formulará pareceres científicos sobre
aspectos pluridisciplinares das encefalopatias espongi
formes transmissíveis, incluindo a encefalopatia espon
giforme bovina. Para o efeito, criará um grupo ad hoc;
presidido por um membro do CCD e que pode incluir
peritos externos;
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c) Assistirá a Comissão na identificação das areas em que
pode ser adequada a consulta obrigatória dos comités
científicos;
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6. No caso de um membro do CCD que não seja presi
dente de um comité científico deixar de poder contribuir
de forma eficaz para o trabalho do CCD, ou em caso de
demissão voluntária, a Comissão nomeará um substituto

d) Organizará a análise de procedimentos de avaliação dos
riscos existentes e

recentemente desenvolvidos e ,

quando adequado, proporá o desenvolvimento de
novos procedimentos de avaliação dos riscos relacio
nados com domínios como, por exemplo, doenças
transmitidas por alimentos e transmissibilidade de
doenças dos animais ao ser humano;

e) Chamará a atenção da Comissão para eventuais
problemas específicos ou de actualidade para a saúde
dos consumidores.

apropriado para o período remanescente, que será esco
lhido de entre os candidatos mais adequados identificados,
em conformidade com o n? 4 do artigo 3 ?

7. Os membros do CCD e os peritos externos convi
dados para contribuir para o seu trabalho receberão um

subsídio pelo serviço para prestarem à Comissão, para
além do reembolso das despesas de deslocação e das
ajudas de custo, em conformidade com os regulamentos
estabelecidos pela Comissão.

4. Os membros do CCD que não forem presidentes de
comités científicos contribuirão para a selecção dos
membros dos comités científicos, aconselhando a Comis

são quanto à excelência e à independência dos candidatos.

Artigo 4?

1 . Os membros do CCD agirão independentemente de
influências externas na sua qualidade de membros do
CCD .

5. A Comissão pode, quando solicite um parecer ao
CCD, exigir que seja formulado dentro de um determi
nado prazo.

Artigo 3 ?

1 . O CCD será composto por oito peritos científicos
que não forem membros de qualquer outro comité cientí
fico e pelos presidentes dos comités científicos. Estes
últimos podem, caso se encontrem impedidos de parti
cipar numa reunião do CCD, ser substituídos por um dos
vice-presidentes do respectivo comité científico.
2. O CCD, na sua totalidade, elegerá, por maioria
simples, um presidente e dois vice-presidentes entre os
seus membros que não forem presidentes de comités
científicos .

3.

2.

3 . Os membros do CCD e os peritos externos devem
declarar interesses específicos que possam ser conside
rados prejudiciais à sua independência no que respeita ao
trabalho do CCD, dos seus grupos de trabalho e do seu
grupo ad hoc.
Artigo 5 ?

O CCD pode criar grupos de trabalho específicos, com
funções claramente definidas. Cada grupo de trabalho será
presidido por um membro do comité e pode incluir
peritos externos. Os grupos de trabalho apresentarão as
suas conclusões ao CCD .

Os membros do CCD serão peritos científicos em

Artigo 6?

um ou mais domínios da saúde dos consumidores,

cobrindo colectivamente um leque o mais vasto possível
de disciplinas científicas relacionadas com este tema.

Os membros do CCD informarão anualmente a

Comissão de todos os interesses que possam ser conside
rados prejudiciais à sua independência.

1.

O CCD adoptará o seu regulamento interno, do qual

será dado conhecimento público.

4. Os membros CCD que não forem presidentes de
comités científicos serão nomeados pela Comissão, na

O regulamento estabelecerá que:

sequência da publicação, no Jornal Oficial, de um convite

a) As atribuições do CCD são realizadas no respeito pelos
princípios de excelência, independência e transparên
cia, respeitando simultaneamente as exigências legí
timas de sigilo comercial;

a manifestações de interesse, dos critérios de selecção e de
uma descrição do processo de selecção. O processo de
selecção identificará, de forma transparente, os candidatos
mais adequados para trabalhar no CCD . Destes a Comis
são nomeará os membros do CCD que não forem presi
dentes de comités científicos . Os nomes dos membros do

CCD serão publicados no Jornal Oficial .
5. O mandato dos membros do CCD que não forem
presidentes dos comités científicos será de três anos. Estes
membros não podem exercer mais de dois mandatos
consecutivos. Após o termo do período de três anos, os
membros do comité continuarão a exercer as suas funções
até serem substituídos ou reconduzidos nas suas funções.

b) A coordenação do trabalho dos comités científicos será
efectuada de uma forma eficiente e flexível; os presi
dentes comunicarão, em tempo oportuno, os planos de
trabalho dos comités científicos;

c) O CCD formulará pareceres e outros conselhos cientí
ficos em tempo oportuno;
d) O CCD pode nomear relatores para preparar informa
ções e documentação sobre os antecedentes e redigir
pareceres do comité;
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e) O CCD verificara se os relatores nomeados podem
levar a cabo as suas tarefas específicas de forma tão
independente quanto possível de todas as influências

N ? L 169 /87

estão obrigados a não divulgar as informações a que
tenham acesso no âmbito dos trabalhos do comité ou de

um dos seus grupos de trabalho.

externas .

Artigo 7?

Artigo 9?

As ordens de trabalhos, as actas e os pareceres do CCD

A Comissão assegurará o secretariado do CCD, dos seus

serão publicamente colocados à disposição sem demoras
indevidas e sem esquecer a necessidade de respeitar o
sigilo comercial. Os pontos de vista minoritários serão
sempre incluídos sendo imputados aos membros apenas a
seu pedido.

Feito em Bruxelas, em 10 de Junho de 1997.

Artigo 8?

Sem prejuízo do disposto no artigo 214? do Tratado,
quando informados de que uma informação é objecto de
um pedido de confidencialidade, os membros do comité

grupos de trabalho e do seu grupo ad hoc.

Pela Comissão
Emma BONINO

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 18 de Junho de 1997
que autoriza os Estados-membros a permitir temporariamente a comercialização

de sementes de faveira (Vicia faba) que não satisfaçam as exigências da Directiva
66/401 /CEE do Conselho

(97/405/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 66/401 /CEE do Conselho, de

14 de Junho de 1966, relativa à comercialização de
sementes de plantas forrageiras ('), com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 96/72/CE (2), e, nomeada
mente, o seu artigo 17?,

no seu territorio de um máximo de 38 toneladas de

sementes da categoria «sementes certificadas» das varie
dades do tipo «Ukko» de faveira (Vicia faba) que não
satisfaçam as exigências previstas na Directiva
66/401 /CEE no que diz respeito à capacidade germinativa
mínima, desde que:

a) A capacidade germinativa seja de, pelo menos, 69 % de
semente pura,

b) Do rótulo oficial conste a menção «Capacidade germi
Tendo em conta o pedido apresentado pela Finlândia,
Considerando que, na Finlândia, a produção de sementes
das categorias «sementes certificadas» de determinadas
variedades de faveira (Vicia faba) que satisfazem as
exigências da referida directiva relativamente à capacidade
germinativa mínima foi insuficiente em 1996, não permi
tindo, pois, satisfazer as necessidades deste país;
Considerando que não é possível satisfazer adequada
mente essas necessidades com sementes provenientes de
outros Estados-membros, ou de países terceiros, que satis
façam todas as exigências previstas na directiva referida;

nativa mínima: 69 % .».

Artigo 2?

Os Estados-membros, com excepção do Estado-membro
requerente, ficam também autorizados a permitir, em
conformidade com o artigo 1 ? e para os efeitos previstos
pelo Estado-membro requerente, a comercialização nos
seus territórios das sementes autorizadas a ser comerciali

zadas nos termos da presente decisão.

Considerando que a Finlândia deve, pois, ser autorizada a
permitir, por um período com termo em 30 de Junho de
1997, a comercialização de sementes da espécie acima
referida submetida a exigências menos rigorosas;

Considerando, além disso, que os outros Estados-membros
capazes de abastecer a Finlândia com sementes desse tipo
que não satisfazem as exigências da directiva em causa
devem ser autorizados a permitir a comercialização das

Artigo 3 ?
Os Estados-membros notificarão imediatamente a Comis

são e os outros Estados-membros das quantidades de
sementes rotuladas cuja comercialização nos seus territó
rios é autorizada nos termos da presente decisão.

Artigo 4?

mesmas;

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité
permanente das sementes e propágulos agrícolas, hortí

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão .

colas e florestais,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1 ?

A Finlândia fica autorizada a permitir, por um período
que termina em 30 de Junho de 1997, a comercialização

(') JO n? 125 de 11 . 7. 1966, p. 2298/66.
(2) JO n? L 304 de 27. 11 . 1996, p. 10 .

Feito em Bruxelas, em 18 de Junho de 1997.

Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 18 de Junho de 1997
que autoriza os Estados-membros a permitir temporariamente a comercialização

de sementes de aveia (Avena sativa) e cevada (Hordeum vulgare) que não
satisfaçam as exigências da Directiva 66/402/CEE do Conselho
(97/406/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 66/402/CEE do Conselho, de

14 de Junho de 1966, relativa à comercialização de

sementes de cereais ('), com a última redacção que lhe foi
dada pela Directiva 96/72/CE (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 17?,

no seu territorio de um máximo de 1 900 toneladas de

«sementes certificadas» de aveia (Avena sativa), de varie
dades do tipo Veli ou Yty, bem como 3 000 toneladas de

«sementes certificadas» de cevada (Hordeum vulgare) de
variedades do tipo Arra ou Kalle que não satisfaçam as

exigências previstas na Directiva 66/402/CEE no que diz
respeito ao número máximo de gerações desde que:
a) As sementes sejam certificadas como sementes de
terceira geração;

Tendo em conta o pedido apresentado pela Finlândia,

Considerando que, na Finlândia, a produção de sementes

b) Do rótulo oficial conste a menção «Sementes de
terceira geração».

de determinadas variedades de aveia (Avena sativa) e de

cevada (Hordeum vulgare) que satisfazem as exigências

Artigo 2?

da referida directiva relativamente ao número máximo de

gerações de «sementes certificadas» previsto na mesma
directiva foi insuficiente em 1996, não permitindo, pois,
satisfazer as necessidades deste país;

Considerando que não é possível satisfazer adequada

Os Estados-membros, com excepção do Estado-membro
requerente, ficam também autorizados a permitir, em
conformidade com o artigo 1 ? e para os efeitos previstos
pelo Estado-membro requerente, a comercialização nos

mente essas necessidades com sementes provenientes de
outros Estados-membros, ou de países terceiros, que satis
façam todas as exigências previstas na directiva referida;

seus territórios das sementes autorizadas a ser comerciali

Considerando que a Finlândia deve, pois, ser autorizada a
permitir, por um período com termo em 30 de Junho de
1997, a comercialização de sementes das espécies acima
referidas submetidas a exigências menos rigorosas;

Artigo 3 ?

Considerando, além disso, que os outros Estados-membros
capazes de abastecer a Finlândia com sementes desse tipo
que não satisfazem as exigências da directiva em causa
devem ser autorizados a permitir a comercialização das

zadas nos termos da presente decisão.

Os Estados-membros notificarão imediatamente a Comis

são e os outros Estados-membros das quantidades de
sementes rotuladas cuja comercialização nos seus territó
rios é autorizada nos termos da presente decisão.

Artigo 4?

mesmas ;

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité
permanente das sementes e propágulos agrícolas, hortí

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão .

colas e florestais,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo IP

A Finlândia fica autorizada a permitir, por um período
que termina em 30 de Junho de 1997, a comercialização

(') JO n? 125 de 11 . 7. 1966, p. 2309/66.
2) JO n? L 304 de 27. 11 . 1996, p. 10.

Feito em Bruxelas, em 18 de Junho de 1997.

Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 18 de Junho de 1997

que estabelece as datas-limites para a transmissão dos resultados dos inquéritos
sobre as estruturas das explorações agrícolas, de 1997, ao Serviço de Estatística
das Comunidades Europeias
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(97/407/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 571 /88 do
Conselho, de 29 de Fevereiro de 1988, relativo à organiza
ção dos inquéritos comunitários sobre a estrutura das

duais dos inquéritos sobre a estrutura das explorações agrí
colas, previstos na alínea c) do artigo 3 ? do Regulamento
(CEE) n? 571 /88, utilizando um código uniforme defi
nido pelo Serviço de Estatística das Comunidades Euro
peias em concertação com os Estados-membros.

Regulamento (CEE) n? 571 /88, os prazos para a transmis

2. Nos termos do ponto 6 do anexo II do Regulamento
(CEE) n ? 571 /88 , a Alemanha transmitirá ao Serviço de
Estatística das Comunidades Europeias os resultados dos
inquéritos referidos no n? 1 sob forma de tabelas desti
nadas ao banco de dados tabulares (BDT), utilizando um
código definido pelo Serviço de Estatística das Comuni
dades Europeias em concertração com o Statistisches

são de dados individuais ao Serviço de Estatística das

Bundesamt.

explorações agrícolas ('), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n? 2467/96 (2), e, nomea
damente, o ponto 5 do seu anexo II,

Considerando que, nos termos do ponto 5 do anexo II do
Comunidades Europeias, pelos Estados-membros, devem
ser estabelecidos de acordo com o procedimento previsto
no artigo 15? do regulamento citado; que o código
uniforme a utilizar para esta transmissão será definido

pelo Serviço de Estatística das Comunidades Europeias em
concertação com os Estados-membros;

Considerando que, nos termos do ponto 6 do anexo II, a
Alemanha não transmite dados individuais, sendo obri

gada a transmitir os resultados dos inquéritos sob a forma
de quadros destinados ao banco de dados tabulares (BDT);

Artigo 2?
Os Estados-membros transmitirão os resultados relativos

ao inquérito à estrutura das explorações agrícolas, de 1997,
como mencionado no artigo 1 ? da presente decisão,
no prazo de 13 meses após o fim da recolha dos dados
no terreno, mas, tendo em conta os calendários previstos
pelos Estados-membros para a execução dos trabalhos do
inquérito, antes das datas-limite seguintes:

Considerando que, dada a importância dos resultados dos
inquéritos sobre as estruturas para a política agrícola
comum e a crescente exigência de dados actualizados, será
necessário efectuar, o mais rapidamente possível, o trata
mento informático dos dados do inquérito e a respectiva
transmissão ao Serviço de Estatística das Comunidades
Europeias;

Considerando que as datas-limites a estabelecer para a
transmissão dos resultados do inquérito ao Serviço de
Estatística das Comunidades Europeias devem ter em
conta que o calendário de execução dos inquéritos é dife
rente em cada Estado-membro;

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são são conformes ao parecer do Comité permanente da
estatística agrícola,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1 ?
1.

Os Estados-membros comunicarão ao Serviço de

Estatística das Comunidades Europeias os dados indivi
(') JO n? L 56 de 2. 3. 1988 , p. 1 .
2 JO n? L 335 de 24. 12. 1996, p. 3.

Estado-membro

Prazo (data-limite)
para a transmissão
dos dados

Bélgica

31 . 12. 1998

Dinamarca

31 .

Alemanha

30 . 11 . 1998

Grécia

31 . 12 . 1998

Espanha

31 . 12. 1998

7.1998

França

31 . 12. 1998

Irlanda

30 .

Itália

31 . 12. 1998

Luxemburgo

31 .

7.1998

Países Baixos

30 .

7. 1998

Áustria

30 .

9 . 1998

Portugal

31 . 12 . 1998

Finlândia

31 .

7.1998

Suécia

31 .

7.1998

Reino Unido

30 .

9.1998

9.1998
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Artigo 3°.

Os Estados-membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 18 de Junho de 1997.
Pela Comissão
Yves-Thibault DE SILGUY

Membro da Comissão

N? L 169/91
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação à Decisão 97/232/CE da Comissão, de 3 de Março de 1997, que altera a lista de
países terceiros dos quais os Estados-membros autorizam a importação de ovinos e de
caprinos

(«Jornal Oficial das Comunidades Europeias» n ? L 93 de 8 de Abril de 1997)
Na pagina 43, no fim da segunda citação:
em vez de: «. . ., os seus artigos 8? e 1 1 ?»,
deve ler-se: «o n ? 1 do seu artigo 3?».
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