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REGULAMENTO (CE) N ? 1554/97 DO CONSELHO
de 22 de Julho de 1997

que altera o Regulamento (CEE) n? 1696/71 que estabelece uma organização
comum de mercado no sector do lúpulo
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, os artigos 42? e 43 ?,
Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),

( 1 ) Considerando que é importante que a ajuda aos
produtores sirva principalmente para assegurar um
rendimento melhor e mais estável; que qualquer
retenção com o fim de realizar os objectivos visados
pelos agrupamentos de produtores, tal como se
encontram definidos no n ? 1 , alíneas a) a d), do
artigo 7? do Regulamento (CEE) n ? 1696/71 (4), deve,
por conseguinte, limitar-se a um máximo equitativo;
que, para esse efeito, é conveniente alterar o número
IA, do artigo 7?;

(3) Considerando que o n? 3, alínea b), do artigo 7? do
Regulamento (CEE) n? 1696/71 estabelece, em prin
cípio, para os produtores membros dos agrupamentos
e para os agrupamentos reconhecidos de produtores,
membros de uma união, a obrigação de efectuarem a

colocação no mercado da totalidade da sua produção
por intermédio do agrupamento ou da união; que a
aplicação desse princípio se revelou muito problemá
tica para a maioria dos produtores comunitários

reunidos num único agrupamento; que o período
transitório estabelecido no último parágrafo da dispo
sição supracitada, no decurso do qual os membros de
um agrupamento reconhecido podem, desde que
autorizados pelo agrupamento, comercializar eles

próprios a totalidade ou parte dos seus produtos,
segundo regras estabelecidas e controladas pelo agru
pamento, termina em 31 de Dezembro de 1996; que
é, por conseguinte, conveniente decidir qual o
regime a aplicar a partir de 1 de Janeiro de 1997 e

alterar em conformidade o n? 3, alínea b), do
artigo 7?;

(2) Considerando que o aumento da ajuda às outras
variedades corre o risco de se traduzir num aumento

considerável das superfícies das referidas variedades
em detrimento da qualidade produzida; que, na
sequência do excesso da oferta e da fraca procura, os
preços dessas variedades poderiam descer a níveis
muito baixos, obrigando os agrupamentos de produ
tores a exercer o seu direito de veto e a recomparar
esse lúpulo; que esse lúpulo poderia não encontrar
comprador no mercado e que se poderiam constituir
nos agrupamentos de produtores importantes stocks
de variedades de menor qualidade; que essa situação
pode desestabilizar o mercado; que, para a evitar, é
oportuno que os agrupamentos de produtores
decidam as variedades que os seus membros podem
cultivar; que, para o efeito, convém alterar o n? 1 ,
alínea d) do artigo 7?, bem como o n ? 3, alínea b),
primeiro parágrafo do mesmo artigo;
(') JO n ? C 127 de 24. 4. 1997, p. 11 .
(2) Parecer emitido em 18 de Julho de 1997 (ainda não publicado
no Jornal Oficial).
(3) Parecer emitido em 29 de Maio de 1997 (ainda não publicado
no Jornal Oficial).
(4) JO n? L 175 de 4. 8 . 1971 , p. 1 . Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 3290/94
(JO n ? L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105).

(4) Considerando que seria prejudicial retirar o reconhe
cimento a agrupamentos de produtores, aliás muito
activos no que respeita a todas as outras funções que
lhes incumbem, como a gestão da ajuda aos produ
tores e a realização dos objectivos supramencionados;
que é, por conseguinte, oportuno admitir a possibili
dade de os membros de um agrupamento reconhe
cido de produtores comercializarem eles próprios,
sem penalização sob forma de redução da ajuda, a
totalidade ou parte dos seus produtos, desde que
autorizados pelo agrupamento e desde que este
exerça um direito de controlo sobre os preços nego
ciados entre os produtores e os negociantes e possa
exercer um direito de veto; que, neste mesmo
contexto, convém dar aos produtores a possibilidade
de, se assim o desejarem, venderem uma parte da sua

produção por intermédio de outra organização de
produtores, indicada pela sua própria organização,
quando se trate de produtos com características espe
cíficas que, a priori, não fazem parte das actividades
comerciais desta última;
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(5) Considerando que cada agrupamento de produtores
tem as suas especificidades no que se refere às condi
ções de produção e de comercialização; que, por
conseguinte, cada agrupamento pode decidir melhor,
a qualquer momento, pelos seus membros, as dili
gências a efectuar rapidamente para adaptar a produ
ção às necessidades do mercado; que a concessão
desta possibilidade pressupõe a instituição de um
sistema flexível de disponibilidade e gestão do orça
mento;
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no final desse período, qualquer retenção sobre a
ajuda deve ter sido despendida; que convém aditar
este ponto ao n? 5 do artigo 12?;

(11 ) Considerando que, para racionalizar e simplificar os
pagamentos, é oportuno passar a efectuar um único
pagamento por ano que englobe a ajuda aos produ
tores e a reconversão varietal; que esses pagamentos

deverão ser efectuados numa data próxima da
colheita, em todo o caso, até 31 de Dezembro do ano
em causa; que, no entanto, para a colheita de 1996,

volvida que está essa data, é conveniente encontrar

(6) Considerando que, para esse efeito, é importante que
o auxílio seja pago no momento da colheita em
causa, sem distinção entre os grupos de variedades;
que tal pressupõe o abandono do método de cálculo
definido no n? 5, alíneas a) e b), do artigo 12?,
baseado nas declarações dos Estados-membros; que é
conveniente substituir esse método pelo cálculo de

uma ajuda forfetária por hectare baseada em médias

uma solução adequada; que, para esse efeito, é opor
tuno alterar o artigo 17?;

( 12) Considerando que é necessário prever a avaliação das
medidas aplicadas e do seu impacto na situação
económica do sector e, eventualmente, formular

propostas; que é conveniente aditar esta obrigação
no artigo 18 ?,

tradicionais; que, em caso de perturbação do

mercado, é possível conceder a ajuda apenas a uma
parte das superfícies cultivadas; que, nesses casos, é
oportuno incluir também a possibilidade de modular
o nível da ajuda; que, por conseguinte, se revela
necessário alterar o n ? 6 e revogar o n ? 7 do mesmo

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

artigo;

Artigo 1 ?

(7) Considerando que o agrupamento de produtores
deverá poder decidir se paga essa ajuda única inte
gralmente aos seus membros proporcionalmente às
superfícies cultivadas ou apenas uma fracção desta
situada entre 80 % e 100 % ; que, por conseguinte,
convém adaptar o n? 1 , alínea e), do artigo 7?, rela
tivo à gestão do regime de ajuda;

(8) Considerando que o agrupamento de produtores
deverá poder reter até 20 % da ajuda para realização
dos objectivos referidos no n? 1 , alínea d), do
artigo 7?, principalmente ou mesmo exclusivamente
em matéria de reconversão varietal, se subsistirem

necessidades nesse domínio; que, entre as outras
medidas especiais, é possível desenvolver acções de
investigação no domínio fitossanitário; que essa
investigação se deve orientar para a utilização de
técnicas e meios que respeitem o ambiente; que, para
o efeito, é oportuno utilizar a expressão « protecção
integrada das culturas»;

O Regulamento (CEE) n? 1696/71 é alterado do seguinte
modo:

1 . No artigo 7?,

a) A alínea a) do n? 1 passa a ter a seguinte redacção:
«a) De realizar a concentração da oferta e de contri
buir para a estabilização do mercado, comerciali
zando a totalidade da produção dos seus

membros ou, se necessário, comprando o lúpulo
a um preço mais elevado, tal como previsto no
n? 3, alínea b), do artigo 7?;»;
b) A alínea b) do n? 1 passa a ter a seguinte redacção:
«b) De adaptar em comum esta produção às exigên
cias do mercado e de a melhorar, nomeada

mente pela reconversão varietal, pela reestrutu
ração das plantações, pela promoção e pela
investigação no domínio da produção e da
comercialização, assim como no domínio da

protecção integrada;»;

c) A alínea c) do n ? 1 passa a ter a seguinte redacção:
(9) Considerando que, se os agrupamentos de produtores
não comercializarem a totalidade da produção dos
seus membros, a possibilidade referida supra se
converte numa obrigação; que convém integrar esta

«c) De promover a racionalização e a mecanização
das operações de cultivo e de colheita a fim de
melhorar a rentabilidade da produção e a
protecção do ambiente;»;

obrigação no n? 5 do artigo 12?;

d) A alínea d) do n ? 1 passa a ter a seguinte redacção:
( 10) Considerando que a retenção da ajuda e cumulavel
durante um período limitado a cinco anos: que

«d) De decidir que variedades de lúpulo podem ser
produzidas pelos seus membros e de adoptar
regras comuns de produção;»;
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e) A alínea e) do n ? 1 passa a ter a seguinte redacção:

« De gerir o regime de ajuda previsto no artigo 12?,
atribuindo a cada produtor membro do agrupa
mento a sua parte da ajuda, proporcionalmente às
superfícies cultivadas, sob reserva da aplicação do
disposto no n ? 5 do mesmo artigo;»;
f) O n ? IA passa a ter a seguinte redacção:

«Os agrupamentos de produtores podem utilizar até
20 % da ajuda para tomarem medidas que
permitam realizar os objectivos referidos nas alíneas
a) a d) do n ? 1 .»;
g) A alínea b) do n ? 3 passa a ter a seguinte redacção:
«b) Incluir nos seus estatutos a obrigação de os
produtores membros dos agrupamentos e os
agrupamentos reconhecidos de produtores,

N ? L 208 /3

artigo 43 ? do Tratado, adoptará as regras gerais de apli
cação do artigo 8 ?

2.

As normas de execução do artigo 8 ? serão adop

tadas nos termos do artigo 20 ?».
4. No artigo 12?,

a) O n ? 3 passa a ter a seguinte redacção:

«3. a) Nas regiões da Comunidade em que os agru
pamentos reconhecidos de produtores esti
verem em condições de assegurar aos seus
membros um rendimento justo e de realizar
uma gestão racional da oferta, a ajuda será
concedida unicamente a estes agrupamentos
de produtores;

membros da união :

— cumprirem as regras comuns de produção e
as decisões relativas às variedades a produzir,
— efectuarem a colocação no mercado da tota

do-membro que não o do agrupamento de
que é membro, a integralidade da ajuda será
paga directamente a esse produtor pelas auto

lidade da sua produção por intermédio do
agrupamento ou da união.

ridades competentes do Estado-membro em
que está estabelecido;

Esta obrigação não se aplica aos produtos para
os quais os produtores tenham celebrado

c) Nas outras regiões, a ajuda será também
concedida aos produtores individuais.»;

contratos de venda antes da sua adesão, desde

que os agrupamentos tenham sido informados
desse facto e tenham aprovado os contratos.

Contudo, se a organização de produtores o auto
rizar, e nas condições em que o determinar, os
produtores associados podem :
— substituir a obrigação de comercializar a
totalidade da produção por intermédio do
agrupamento de produtores por uma comer
cialização com base em regras comuns esta
belecidas nos seus estatutos, que garantam
que o agrupamento de produtores tenha um
direito de controlo sobre o nível dos preços

de venda, que estão sujeitos à aprovação do
agrupamento, ficando este obrigado a
retomar o lúpulo a um preço mais elevado
em caso de não aceitação,

— comercializar, por intermédio de outra orga
nização de produtores indicada pela sua
própria organização, os produtos que, devido
às suas características, não façam parte, a
priori, das actividades comerciais desta últi
ma;».

2. É revogado o artigo 9 ?
3 . O artigo 10 ? passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 10?

1.

b) Se o produtor estiver estabelecido num Esta

O Conselho, deliberando sob proposta da Comis

são segundo o processo de votação previsto no n ? 2 do

b) O n ? 5 passa a ter a seguinte redacção:
« 5. a) O montante desta ajuda por hectare é único
para todos os grupos de variedades. A ajuda é
fixada em 480 ecus/ha, a partir da colheita de
1996, por um período de cinco anos;

b) Se a ajuda for concedida a um agrupamento
reconhecido de produtores, nos termos do
primeiro parágrafo do n ? 3, o agrupamento
tem a possibilidade de decidir se paga essa
ajuda integralmente todos os anos aos seus
membros, proporcionalmente às superfícies
cultivadas, ou apenas uma fracção da ajuda
de, pelo menos 80 % — consoante existam
ainda pedidos a satisfazer em matéria de
reconversão

varietal

ou ,

eventualmente,

outros objectivos a realizar, nos termos do
n ? 1 , alínea d), do artigo 7?;

c) Se a ajuda for concedida a um agrupamento
reconhecido de produtores e este não comer
cializar a totalidade da produção dos seus
membros, o agrupamento deve obrigatoria
mente reter todos os anos 20 % da ajuda aos
produtores para realização dos objectivos
mencionados na alínea b);
d) A retenção da ajuda é cumulável durante um
período limitado a cinco anos; no termo
desse período, qualquer retenção sobre a
ajuda deve ter sido despendida;
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e) No caso
presente
pagar ao
pertence

previsto no n ? 3, alínea b), do
artigo, o produtor em causa deve
agrupamento de produtores a que
um montante igual ao retido nos

termos das alíneas b) e c).»;

c) O n? 6 passa a ter a seguinte redacção:
«6.

Se o relatório a que se refere o artigo 11 ?

demonstrar o risco de criação de excedentes estrutu

rais ou de perturbação da estrutura de aprovisiona
mento do mercado comunitário de lúpulo, o
Conselho, deliberando sob proposta da Comissão,
nos termos do n? 2 do artigo 43 ? do Tratado,
poderá adaptar o montante da ajuda fixado
no número anterior.

a) Quer limitando a atribuição da ajuda a uma parte
da superfície cultivada registada no ano em ques
tão e, em caso de necessidade, modulando o
nível da ajuda;

b) Quer excluindo do benefício da ajuda as superfí
cies que se encontram no primeiro e/ou
no segundo ano de produção.».

d) É revogado o n? 7.
5. É revogado o artigo 12?A.
6. O artigo 16? passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 16?

"Sem prejuízo de disposições em contrário do presente

regulamento, os artigos 92?, 93? e 94? do Tratado são
aplicáveis à produção e ao comércio dos produtos refe
ridos no n ? 1 do artigo 1 ?".».
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3 . Os Estados-membros devem pagar a ajuda aos
produtores em data o mais próximo possível da
colheita, em todo o caso, até 15 de Outubro de 1997,

para a colheita de 1996, e, a partir da colheita de 1997,
entre 16 de Outubro e 31 de Dezembro da campanha
de comercialização para a qual o pedido foi apresen
tado .

4. A Comissão adoptará as normas de execução do
presente artigo.
(') Regulamento (CEE) n ? 4256/88 do Conselho, de 19
de Dezembro de 1988 , que estabelece disposições
de aplicação do Regulamento (CEE) n ? 2052/88
no que respeita ao FEOGA, secção «Orientação» (JO
n ? L 374 de 31 . 12. 1988 , p . 25). Regulamento alte
rado pelo Regulamento (CEE) n ? 2085/93 (JO n ?
L 193 de 31 . 7. 1993, p. 44).
(2) Regulamento (CEE) n ? 2328/91 do Conselho, de 15
de Julho de 1991 , relativo à melhoria da eficácia das
estruturas agrícolas (JO n ? L 218 de 6. 8 . 1991 , p. 1 ).
Regulamento com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n ? 2387/95 da Comis
são (JO n ? L 244 de 12. 10 . 1995, p. 50).

(3) Regulamento (CEE) n ? 4253/88 do Conselho, de 19
de Dezembro de 1988 , que estabelece disposições
de aplicação do Regulamento (CEE) n ? 2052/88
no que respeita à coordenação entre as intervenções
dos diferentes fundos estruturais, por um lado, e
entre estas e as do Banco Europeu de Investimento
e dos outros instrumentos financeiros existentes,

por outro (JO n ? L 374 de 31 . 12. 1988, p. 1 ). Regu
lamento com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n ? 3193/94 (JO n ? L 337
de 21 . 12. 1994, p. 11 ).»

8 . O artigo 18 ? passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 18?

7. O artigo 17? passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 17?

1 . As disposições regulamentares relativas ao finan
ciamento da política agrícola comum são aplicáveis ao
mercado dos produtos referidos no n ? 1 do artigo 1 ?, a

partir da data de início da aplicação do regime previsto
no presente regulamento.

2.

As ajudas concedidas pelos Estados-membros nos

Os Estados-membros e a Comissão devem comunicar

reciprocamente os dados necessários à aplicação do
presente regulamento. As formas da comunicação,
avaliação e divulgação destes dados são adoptadas nos
termos do artigo 20 ?
Com base nesses dados, a Comissão compromete-se a

apresentar ao Conselho uma avaliação do sector até 1
de Setembro de 2000, podendo esta avaliação ser acom
panhada de porpostas, se necessário.»

termos do artigo 8 ? constituem uma acção comum na

acepção do n? 1 do artigo 2? do Regulamento (CEE)
n ? 4 256/88 ('). Essas ajudas encontram-se cobertas

Artigo 2 ?

pelas previsões de despesas anuais referidas no n? 1 do
artigo 31 ? do Regulamento (CEE) n ? 2328/91 (2).
O n? 3 do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n ? 2328/91 aplica-se aos auxílios referidos no presente
número .

O pagamento da contribuição é efectuado nos termos
do artigo 21 ? do Regulamento (CEE) n? 4253/88 (3).

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

O presente regulamento é aplicável a partir de 1
de Janeiro 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 22 de Julho de 1997.
Pelo Conselho
0 Presidente
F. BODEN
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REGULAMENTO (CE) N ? 1555/97 DO CONSELHO
de 24 de Julho de 1997

que estabelece determinadas concessões sob a forma de um contingente pautal
comunitário em 1997 para as avelãs em benefício da Turquia
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

concessões pautais preferenciais convencionais aplicadas

pela Áustria, pela Finlândia e pela Suécia;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 113 ?

Considerando que os contingentes pautais adoptados pelo
presente regulamento para 1997 substituem os estabele
cidos pelo Regulamento (CE) n ? 819/96 (2) para 1996,

Tendo em conta o Acto de Adesão da Áustria, da
Finlândia e da Suécia,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que, no âmbito do Acordo que cria uma
Associação entre a Comunidade Económica Europeia e a

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Sem prejuízo dos regimes aplicáveis à importação na
Comunidade da avelãs nos termos do acordo entre a

Turquia ('), foram feitas a este país concessões em relação
a certos produtos agrícolas;

Comunidade e a Turquia, o contingente pautal comuni

Considerando que, na sequência do Acto de Adesão da
Áustria, da Finlândia e da Suécia, é conveniente adaptar a
concessão respeitante às avelãs, tendo em conta os

Artigo 2?

regimes de trocas deste produto que existiam entre a Áus

tário existente é aumentado a título autónomo nos termos

do anexo do presente regulamento.

Os artigos 4? a 8 ? do Regulamento (CE) n ? 1981 /94 (3)
são aplicáveis às concessões pautais referidas no anexo.

tria, a Finlândia e a Suécia, por um lado, e a Turquia, por
Artigo 3 ?

outro;

Considerando que, de acordo com os artigos 76?, 102? e
128 ? do Acto de Adesão de 1994, a Comunidade deve

adoptar as medidas necessárias para resolver a situação;
que essas medidas devem assumir a forma de contin
gentes pautais comunitários autónomos que englobem as

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

O presente regulamento é aplicável com efeitos desde 1
de Janeiro de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 24 de Julho de 1997.
Pelo Conselho
0 Presidente
M. FISCHBACH

(2) JO n ? L 111 de 4. 5. 1996, p. 3.
(3) JO n? L 199 de 2. 8 . 1994, p. 1 . Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 592/97

(') JO n? 217 de 29. 12. 1964, p. 3687/64.

(JO n? L 89 de 4. 4. 1997, p. 1 ).
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ANEXO

Contingente pautal preferencial aberto para 1997

Número
de ordem

Código NC

09.0201

0802 21 00

Designação das mercadorias

Avelãs com ou sem casca

0802 22 00

( l) Contingente existente, aberto por força de acordos preferenciais comunitários .

Contingente

Contingente

convencional

autónomo

Taxa do
direito

(em toneladas) (')

(em toneladas)

aplicável

25 000

9 060

Isenção
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REGULAMENTO (CE) N? 1556/97 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 1997

relativo ao fornecimento de açúcar branco a título de ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1292/96 do
Conselho, de 27 de Junho de 1996, relativo à política e à

e conveniente prever a possibilidade de os proponentes
indicarem dois portos de embarque não pertencentes, se
for caso disso, à mesma zona portuária,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

gestão da ajuda alimentar e das acções específicas de apoio
à segurança alimentar ('), e, nomeadamente, o n? 1 , alínea
b), do seu artigo 24?,

Considerando que o citado regulamento estabelece a lista

dos países e organismos susceptíveis de serem objecto das
acções de ajuda e determina os critérios gerais relativos ao
transporte da ajuda alimentar para lá do estádio FOB;
Considerando que, após várias decisões relativas à distri
buição da ajuda alimentar, a Comissão concedeu açúcar a
certos beneficiários;

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

(CEE) n? 2200/87 da Comissão, de 8 de Julho de 1987,
que estabelece as regras gerais de mobilização na Comuni
dade de produtos a fornecer a título de ajuda alimentar
comunitária (2), alterado pelo Regulamento (CEE)
n ? 790/91 C); que é necessário precisar, nomeadamente,
os prazos e condições de fornecimento bem como o

procedimento a seguir para determinar as despesas daí
resultantes;

Considerando que, para um dado lote, tendo em conta as
pequenas quantidades a fornecer, o modo de acondiciona

mento e o grande número de destinos dos fornecimentos,

Artigo 1 ?
A título da ajuda alimentar comunitária, realiza-se, na
Comunidade, a mobilização de açúcar branco, tendo em
vista fornecimentos aos beneficiários indicados no anexo,

em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE)
n ? 2200/87 e com as condições constantes do anexo. A

atribuição dos fornecimentos é efectuada por via de
concurso .

Relativamente ao lote A, em derrogação do n ? 3, alínea d),
do artigo 7? do Regulamento (CEE) n? 2200/87, a
proposta pode indicar dois portos de embarque não
necessariamente pertencentes à mesma zona portuária.

Considera-se que o adjudicatário tomou conhecimento da
totalidade das condições gerais e especiais aplicáveis e as
aceitou . Qualquer outra condição ou reserva contida na
sua proposta é considerada como não escrita.
Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

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

Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n ? L 166 de 5. 7. 1996, p. 1 .
(2) JO n? L 204 de 25. 7. 1987, p. 1 .
3) JO n? L 81 de 28 . 3 . 1991 , p. 108 .
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ANEXO
LOTE A

1 . Acções n ?s ('): 368/96 (Al ); 369/96 (A2)
2. Programa: 1996

3. Beneficiário (2): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel .: (31-70) 33 05 757; tele
fax: 36 41 701 ; telex: 30960 EURON NL]
4. Representante do beneficiário: a designar pelo beneficiário
5. Local ou país de destino: Al : Madagáscar; A2: Somália
6. Produto a mobilizar: açúcar branco

7. Características e qualidade da mercadoria (3) (s) Ç): ver JO n ? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 [ponto
VAI ]

8 . Quantidade total (toneladas): 54
9. Numero de lotes: 1 em 2 partes (Al : 18 toneladas; A2: 36 toneladas)

10. Acondicionamento e marcação (6) (9) (l0): ver JO n? C 267 de 13. 9. 1996, p. 1 [pontos 11.2 A. lb), 2.b]
e B. 4) ver JO n ? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (ponto e V.A.3)

Língua a utilizar na rotulagem: Al : francês; A2: inglês
11 . Modo de mobilização do produto: açúcar produzido na Comunidade, na acepção do n ? IA, sexto

parágrafo, do artigo 24? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 do Conselho
açúcar A ou B [alíneas a) e b)]

12. Estadio de entrega: entregue no porto de embarque (8)
13 . Porto de embarque: —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário: —
15. Porto de desembarque: —

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

17. Período de colocação à disposição no porto de embarque: de 8 a 28 . 9. 1997
18 . Data limite para o fornecimento: —

19. Processo para determinar as despesas de fornecimento: concurso
20. Data do final do prazo para apresentação das propostas: 18 . 8 . 1997, [ 12 horas (hora de Bruxelas)]
21 . Em caso de segundo concurso:

a) Data limite do prazo de submissão: 1 . 9. 1997 [ 12 horas (hora de Bruxelas)]
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque: de 22. 9 a 12. 10. 1997
c) Data limite para o fornecimento: —

22. Montante da garantia do concurso: 15 ecus por tonelada
23. Montante da garantia de entrega: 10 % do montante da proposta expressa em ecus

24. Endereço para o envio das propostas e das garantias do concurso ('):
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46,
rue de la Loi/Wetstraat 200 , B - 1 049 Bruxelles/Brussel

telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (exclusivamente)

25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatario (4): restituição periódica aplicável ao açúcar branco
em 23. 7. 1997, fixada pelo Regulamento (CE) n? 1363/97 da Comissão (JO n? L 188 de 17. 7. 1997,
p. 3)
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Notas:

(') O número da acção deve ser incluído em toda a correspondência.
(2) O adjudicatário contactará o beneficiário, o mais rapidamente possível, com vista a determinar os docu
mentos de expedição necessários.

(3) O adjudicatário apresentará ao beneficiário um certificado passado por uma instância oficial e que
comprove que, para o produto a entregar, não foram ultrapassadas, no Estado-membro em causa, as
normas em vigor relativas à radiação nuclear. O certificado de radioactividade deve indicar o teor de césio
134 e 137 e de iodo 131 .

(4) O Regulamento (CEE) n ? 2330/87 da Comissão (JO n? L 210 de 1 . 8 . 1987, p. 56), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2226/89 (JO n? L 214 de 25. 7. 1989, p. 10), é aplicável no
que diz respeito à restituição à exportação. A data referida no artigo 2? do regulamento atrás citado é a
referida no ponto 25 do presente anexo.

O montante da restituição é convertido em moeda nacional por meio da taxa de conversão agrícola apli
cável no dia do cumprimento das formalidades aduaneiras de exportação. Não são aplicáveis a este
montante as disposições dos artigos 13? a 17? do Regulamento (CEE) n ? 1068/93 da Comissão (JO n ?
L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1482/96
(JO n? L 188 de 27. 7. 1996, p. 22).

(s) O adjudicatário transmite ao beneficiário ou seu representante, aquando da entrega, o documento
seguinte:
— certificado sanitário .

(6) Com vista a uma eventual reensacagem, o adjudicatário deverá fornecer 2 % de sacos vazios, da mesma
qualidade dos que contêm a mercadoria, com a inscrição seguida de um « R» maiúsculo.
Q A categoria de açúcar é determinada mediante aplicação da regra prevista no n? 2, segundo travessão da
alínea a), do artigo 18 ? do Regulamento (CEE) n? 2103/77 da Comissão (JO n ? L 246 de 27. 9. 1977, p.
12).

(8) Em derrogação do n ? 3, alínea d), do artigo 7? do Regulamento (CEE) n ? 2200/87, a proposta pode
indicar dois portos de embarque não necessariamente pertencentes à mesma zona portuária.
f) Em derrogação do JO n? C 114, o ponto VA3.c) passa a ter a seguinte redacção: «A menção "Comuni
dade Europeia"».

( I0) A entregar em contentores de 20 pés. Condição: FCL/FCL cada contentor deverá conter 18 toneladas net.
O fornecedor suportará o custo de colocação à disposição dos contentores, empilhados, no terminal de
contentores no porto de embarque. O beneficiário suportará todos os custos de carregamento subse
quentes, incluindo o custo de retirar os contentores do terminal de contentores. Não são aplicáveis as
disposições do n ? 2, segundo parágrafo, do artigo 13? do Regulamento (CEE) n ? 2200/87.
O fornecedor deve apresentar ao agente receptor uma relação completa de cada contentor, especificando
o número de sacas referentes a cada número de expedição, tal como especificado no anúncio de concurso.

O forneceder deve selar cada contentor por meio de um sistema de fecho com numeração (SYSKO lock
tainer 180 seal), cujo número deve ser fornecido ao expedidor do beneficiário.
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REGULAMENTO (CE) N ? 1557/97 DA COMISSÃO

de 1 de Agosto de 1997

relativo ao fornecimento de produtos lácteos a título de ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1292/96 do
Conselho, de 27 de Junho de 1996, relativo à política e à
gestão da ajuda alimentar e das acções específicas de apoio
à segurança alimentar ('), e, nomeadamente, o n ? 1 , alínea
b), do seu artigo 24?,
Considerando que o citado regulamento estabelece a lista
dos países e organismos susceptíveis de serem objecto das
acções de ajuda e determina os critérios gerais relativos ao
transporte da ajuda alimentar para lá do estádio FOB;

Considerando que, após várias decisões relativas à distri
buição da ajuda alimentar, a Comissão concedeu leite em
pó a certos beneficiários;

Considerando que é necessário efectuar esses forneci
mentos de acordo com as regras previstas no Regulamento
(CEE) n ? 2200/87 da Comissão, de 8 de Julho de 1987,
que estabelece as regras gerais de mobilização na Comuni
dade de produtos a fornecer a título de ajuda alimentar
comunitária (2), alterado pelo Regulamento (CEE)
n ? 790/91 (3); que é necessário precisar, nomeadamente,
os prazos e condições de fornecimento bem como o
procedimento a seguir para determinar as despesas daí

dois portos de embarque não pertencentes, se for caso
disso, à mesma zona portuária,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo IP

A título da ajuda alimentar comunitária, realiza-se, na
Comunidade, a mobilização de produtos lácteos, tendo em
vista fornecimentos aos beneficiários indicados no anexo,

em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE)
n ? 2200/87 e com as condições constantes do anexo. A

atribuição dos fornecimentos é efectuada por via de
concurso .

Relativamente ao lote A, em derrogação do n ? 3, alínea d),
do artigo 7? do Regulamento (CEE) n ? 2200/87, a
proposta pode indicar dois portos de embarque não
necessariamente pertencentes à mesma zona portuária.
Considera-se que o adjudicatário tomou conhecimento da
totalidade das condições gerais e especiais aplicáveis e as
aceitou . Qualquer outra condição ou reserva contida na
sua proposta é considerada como não escrita .

Artigo 2 ?

resultantes;

Considerando que, para um dado lote, tendo em conta o
grande número de destinos dos fornecimentos, é conve
niente prever a possibilidade de os proponentes indicarem

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

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

Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO n? L 166 de 5. 7. 1996, p. 1 .
(2) JO n? L 204 de 25. 7. 1987, p. 1 .

b) JO n? L 81 de 28 . 3. 1991 , p. 108.
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ANEXO
LOTE A

1 . Acções n?s ('): 370/96 (Al ); 371 /96 (A2); 372/96 (A3)
2. Programa: 1996

3. Beneficiário (2): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70)33 05 757; tele
fax: 36 41 701 ; telex: 30960 EURON NL]

4. Representante do beneficiário: a designar pelo beneficiário

5. Local ou país de destino: Al : Angola; A2: Madagáscar; A3: Bangladesh
6. Produto a mobilizar: leite em pó desnatado vitaminado
7. Características e qualidade da mercadoria (3) (5): ver JO n? C 114 de 29 . 4. 1991 , p. 1 (ponto I.B.l )
8. Quantidade total (toneladas): 105
9. Numero de lotes: 1 em 3 partes (Al : 15 toneladas; A2: 15 toneladas; A3: 75 toneladas)

10. Acondicionamento e marcação 0 (8): ver JO n ? 267 de 13. 9. 1996, p. 1 (pontos 6.3 A e B.2)
ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (ponto I.B.3)
Língua a utilizar na rotulagem: Al : português; A2: francês; A3: inglês
Inscrições complementares: « Expiry date
» (A3)
1 1 . Modo de mobilização do produto: mercado da Comunidade

O fabrico do leite em pó desnatado e a incorporação de vitaminas devem ser efectuados após a atribuição
do fornecimento

1 2. Estadio de entrega: entregue no porto de embarque (')
13. Porto de embarque: —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário: —
15. Porto de desembarque: —

16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque: —
17. Período de colocação à disposição no porto de embarque: de 8 a 28. 9. 1997
18. Data limite para o fornecimento: —
19. Processo para determinar as despesas de fornecimento: concurso
20 . Data do final do prazo para apresentação das propostas: 18 . 8 . 1997 [ 12 horas (hora de Bruxelas)]
21 . Em caso de segundo concurso:

a) Data limite do prazo de submissão: 1 . 9. 1997 [ 12 horas (hora de Bruxelas)]
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque: de 22. 9 a 12. 10. 1997
c) Data limite para o fornecimento: —
22. Montante da garantia do concurso: 20 ecus por tonelada

23. Montante da garantia de entrega: 10 % do montante da proposta expressa em ecus
24. Endereço para o envio das propostas e das garantias do concurso ('):
Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130 , bureau 7/46,
Rue de la Loi/Wetstraat 200 , B-1049 Bruxelles/Brussel

telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (exclusivamente)

25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatario (4): restituição aplicável em 23. 7. 1 997, fixada pelo
Regulamento (CE) n? 1171 /97 da Comissão (JO n ? L 169 de 27. 6. 1997, p. 28)
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Notas:

(') O número da acção deve ser incluído em toda a correspondência.
(2) O adjudicatário contactará o beneficiário, o mais rapidamente possível, com vista a determinar os docu
mentos de expedição necessários.

(3) O adjudicatário apresentará ao beneficiário um certificado passado por uma instância oficial e que
comprove que, para o produto a entregar, não foram ultrapassadas, no Estado-membro em causa, as
normas em vigor relativas à radiação nuclear. O certificado de radioactividade deve indicar o teor de césio
134 e 137 e de iodo 131 .

(4) O Regulamento (CEE) n ? 2330/87 da Comissão (JO n? L 210 de 1 . 8 . 1987, p. 56), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 2226/89 (JO n ? L 214 de 25. 7. 1989, p. 10), é aplicável no
que diz respeito à restituição à exportação. A data referida no artigo 2? do regulamento atrás citado é a
referida no ponto 25 do presente anexo.

O montante da restituição é convertido em moeda nacional por meio da taxa de conversão agrícola apli
cável no dia do cumprimento das formalidades aduaneiras de exportação. Não são aplicáveis a este
montante as disposições dos artigos 13? a 17? do Regulamento (CEE) n ? 1068/93 da Comissão (JO n? L
108 de 1 . 5. 1993, p. 106), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1482/96
(JO n? L 188 de 27. 7. 1996, p. 22).

(5) O adjudicatário transmite ao beneficiário o seu representante, aquando da entrega, os documentos
seguintes :

— Certificado sanitário, emitido por um organismo oficial, comprovativo de que o produto foi transfor
mado em excelentes condições sanitárias controladas por pessoal técnico qualificado. O certificado
deve indicar a temperatura e a duração da pasteurização, a temperatura e a duração do processo na
torre de atomização e a data limite para o consumo,

— certificado veterinário, emitido por um organismo oficial, comprovativo de que durante os 12 meses
que precederam a transformação a zona de produção do leite cru esteve isenta de febre aftosa e de
qualquer outra doença infecciosa ou contagiosa a notificar obrigatoriamente.
(6) Em derrogação do n ? 3, alínea d), do artigo 7? do Regulamento (CEE) n? 2200/87, a proposta pode indicar
dois portos de embarque não necessariamente pertencentes à mesma zona portuária.

(^ Em derrogação do JO n? C 1 14, o ponto I.B.3.c) passa a ter a seguinte redacção: «A menção "Comunidade
Europeia"».

(8) A entregar em contentores de 20 pés. Condição: FCL/FCL, cada contentor deverá conter 15 toneladas
líquidas. O fornecedor suportará o custo de colocação à disposição dos contentores, empilhados, no
terminal de contentores no porto de embarque. O beneficiário suportará todos os custos de carregamento
subsequentes, incluindo o custo de retirar os contentores do terminal de contentores. Não são aplicáveis as
disposições do n ? 2, segundo parágrafo, do artigo 13? do Regulamento (CEE) n ? 2200/87.
O adjudicatário deve apresentar ao agente receptor uma relação completa do conteúdo de cada contentor,
especificando o número de sacas referentes a cada número de acção, tal como especificado no anúncio de
concurso .

O adjudicatário deve selar cada contentor por meio de um sistema de fecho com numeração (SYSKO lock
tainer 180 seal), cujo número deve ser fornecido ao expedidor do beneficiário.
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REGULAMENTO (CE) N? 1558/97 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 1997

que fixa o preço máximo de compra e as quantidades de carne de bovino
compradas em intervenção para o centésimo octogésimo sexto concurso parcial
efectuado no âmbito das medidas gerais de intervenção, em conformidade com o
Regulamento (CEE) n? 1627/89
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

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

lamento (CE) n ? 2222/96 (2), e, nomeadamente, o n? 7 do
seu artigo 6?,

conformidade com o n? 3 do artigo 13 ? do Regulamento
(CEE) n ? 2456/93;
Considerando que, dada a importância das quantidades
adjudicadas, é conveniente utilizar a faculdade de pror
rogar o prazo de entrega dos produtos à intervenção,
prevista no n ? 2 do artigo 16? do Regulamento (CEE) n ?
2456/93;

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

Considerando que, em conformidade com o Regulamento

(CEE) n ? 2456/93 da Comissão, de 1 de Setembro de
1993, relativo às normas de execução do Regulamento

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

(CEE) n? 805/68 do Conselho, no que respeita às
medidas gerais e especiais de intervenção no sector da
Artigo 1 ?

carne de bovino (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n? 1304/97 (4), foi aberto um

concurso, nos termos do n? 1 do artigo 1 ? do Regula

mento (CEE) n? 1627/89 da Comissão, de 9 de Junho de
1989, relativo à compra de carne de bovino por concur

so (% com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n ? 1 298/97 (6);

Considerando que, nos termos do n? 1 do artigo 13 ? do

Regulamento (CEE) n ? 2456/93, deve ser fixado, para
cada concurso parcial, se for caso disso, um preço máximo
de compra para a qualidade R 3, tendo em conta as

propostas recebidas; que, nos termos do artigo 14? do
mesmo regulamento, só serão aceites as propostas infe
riores ou iguais ao referido preço máximo, sem, todavia,
excederem o preço médio dos mercados nacional ou

regional, majorado do montante referido no n? 1 ;
Considerando que, após exame das propostas apresentadas
no âmbito do centésimo octogésimo sexto concurso

parcial e atendendo, em conformidade com o n? 1 do
artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 805/68, às exigências

de um nível razoável de apoio ao mercado, bem como à
evolução sazonal do abate, é conveniente fixar o preço
máximo de compra, bem como as quantidades que
podem ser aceites para intervenção;

Considerando que as quantidades propostas são superiores

às que podem ser compradas; que, em consequência, é

conveniente afectar as quantidades susceptíveis de ser

compradas de um coeficiente de redução ou, se for caso

disso, em função das diferenças de preços e das quanti
dades apresentadas, de vários coeficientes de redução, em
')
2)
3)
<)
5)
6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

148
296
225
177
159
176

de
de
de
de
de
de

28 . 6. 1968, p. 24.
21 . 11 . 1996, p. 50.
4. 9. 1993, p. 4.
5. 7. 1997, p. 8 .
10. 6. 1989, p. 36.
4. 7. 1997, p. 36.

Relativamente ao centésimo octogésimo sexto concurso
parcial aberto pelo Regulamento (CEE) n? 1627/89 :

a) Para a categoria A:
— o preço máximo de compra é fixado em 269,99
ecus por 100 quilogramas de carcaças ou meias-car
caças da qualidade R 3,
— a quantidade máxima de carcaças, meias-carcaças e
quartos dianteiros aceite é fixada em 9 386 tonela
das,

— as quantidades propostas a um preço superior a 255
ecus mas inferior ou igual a 265,50 ecus são afec
tadas de um coeficiente de 30 % , em conformidade

com o n ? 3 do artigo 13 ? do Regulamento (CEE)
n? 2456/93 e as propostas a um preço superior ou
igual a 265,50 ecus são afectadas de um coeficiente
de 12 % ;

b) Para a categoria C:

— o preço máximo de compra é fixado em 269,99
ecus por 100 quilogramas de carcaças ou meias-car
caças da qualidade R 3,
— a quantidade máxima de carcaças, meias-carcaças e
quartos dianteiros aceite é fixada em 7 215 tonela
das,

— as quantidades propostas a um preço inferior ou
igual a 255 ecus são afectadas de um coeficiente de
75 % ,

— as quantidades propostas a um preço superior a 255
ecus mas inferior ou igual a 265,50 ecus são afec
tadas de um coeficiente de 30 % , em conformidade

com o n? 3 do artigo 13 ? do Regulamento (CEE)
n? 2456/93, e as quantidades propostas a um preço
superior a 265,50 ecus são afectadas de um coefi
ciente de 12 % .
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Artigo 2 ?

Em derrogação ao n ? 2, primeira frase, do artigo 16? do Regulamento (CEE) n ? 2456/93, o
prazo para a entrega dos produtos à intervenção é prorrogado de uma semana.
Artigo 3 ?

O presente regulamento entra em vigor em 4 de Agosto de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 1997.
Pela Comissão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comissão

N ? L 208 / 15
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REGULAMENTO (CE) N? 1559/97 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 1997

que altera as taxas das restituições aplicáveis a certos lacticínios exportados sob a
forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo II do Tratado
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968 , relativo à organização
comum do mercado do sector do leite e lacticínios ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento

ções a exportação e os critérios de fixação do seu
montante (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 1341 /97 O, e, nomeadamente, o n ?
2, alínea b), do seu artigo 4?, aos dados de que a Comissão
dispõe actualmente , leva a modificar as taxas das restitui
ções actualmente em vigor, nos termos do anexo do
presente regulamento,

(CE) n ? 1 587/96 (2), e, nomeadamente, o n? 3 do seu
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

artigo 17?,

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 1524/97 da
Comissão (3) fixou as taxas das restituições aplicáveis, a

Artigo 1 ?

partir do dia 1 de Agosto de 1997, a certos lacticínios
exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas
pelo anexo II do Tratado;

A taxa de restituição a certos lacticínios, exportados sob a
forma de mercadorias referidas no anexo do Regulamento
(CE) n ? 1524/97, é alterada nos termos do anexo do

Considerando que a aplicação de regras e critérios reto
mados pelo Regulamento (CE) n ? 1222/94 da Comissão,

presente regulamento.

de 30 de Maio de 1994, que estabelece, para certos

Artigo 2 ?

produtos agrícolas exportados sob a forma de mercadorias
não abrangidas pelo anexo II do Tratado, as normas

O presente regulamento entra em vigor em 2 de Agosto

comuns de aplicação do regime de concessão de restitui

de 1997 .

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

Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 1997.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

(') JO n ? L 148 de 28 . 6. 1968 , p. 13.
(2) JO n ? L 206 de 16. 8 . 1 996, p. 21 .

M JO n? L 204 de 31 . 7. 1997, p. 38.

(4) JO n ? L 136 de 31 . 5. 1994, p . 5.
5 JO n ? L 184 de 12. 7. 1997, p. 12.
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ANEXO

ao regulamento da Comissão, de 1 de Agosto de 1997, que altera as taxas das restituições

aplicáveis a certos lacticínios exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo
anexo II do Tratado

(Em ECU/100 kg)
Código NC

ex 0402 10 19

Designação das mercadorias

Taxas de

restituição

Leite em pó, obtido pelo processo spray, de teor em matérias
gordas inferior a 1,5 % em peso e de teor em água inferior a
5 % em peso (PG 2):
a) No caso de exportação de mercadorias abrangidas pelo
código NC 3501
b) No caso de exportação de outras mercadorias

ex 0402 21 19

59,85

Leite em pó, obtido pelo processo spray, de teor em matérias
gordas de 26 % em peso e de teor em água inferior a 5 %
(PG 3):

a) No caso de exportação de mercadorias que contenham
manteiga ou nata a preço reduzido, fabricadas nas
condições previstas no Regulamento (CEE) n ? 570/88
b) No caso de exportação de outras mercadorias
ex 0405 00

61,89
102,60

Manteiga de teor em matérias gordas de 82 % em peso
(PG 6):

a) No caso de exportação de mercadorias que contenham
manteiga ou nata a preço reduzido, fabricadas nas
condições previstas no Regulamento (CEE) n? 570/88

55,50

b) No caso de exportação de mercadorias abrangidas pelo
código NC 2106 90 98 de teor em matérias gordas de leite

igual ou superior a 40 % em peso
c) No caso de exportação de outras mercadorias

187,75
180,52

N? L 208 / 18
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REGULAMENTO (CE) N ? 1560/97 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 1997

relativo à entrega de certificados de importação para diafragmas congelados de
animais da espécie bovina
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 996/97 da
Comissão, de 3 de Junho de 1997, que estabelece a aber
tura e modo de gestão de um contingente pautal de
importação para diafragmas congelados de animais da
espécie bovina do código NC 0206 29 91 ('), e, nomeada
mente, o n ? 3 do seu artigo 8 ?,

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 996/97, no n ?
3, alínea b), do seu artigo 1 ?, fixou em 800 toneladas a
quantidade de diafragmas que poderão ser importadas
para o período 1997/ 1998 ;
Considerando que o n ? 3 do artigo 8 ? do Regulamento
(CE) n? 996/97 prevê que as quantidades pedidas possam
ser reduzidas; que os pedidos entregues dizem respeito a
quantidades globais que excedem as quantidades disponí

veis; que, nestas condições e a fim de assegurar uma divi
são equitativa das quantidades disponíveis, é conveniente
reduzir proporcionalmente as quantidades pedidas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Todos os pedidos de certificado de importação, apresen
tados ao abrigo do artigo 8 ? do Regulamento (CE)
n? 996/97 serão satisfeitos até ao limite de 0,0534479 %

da quantidade pedida.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 2 de Agosto
de 1997 .

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

Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 1997.
Pela Comissão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comissão

(') JO n ? L 144 de 4. 6. 1997, p. 6.
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REGULAMENTO (CE) N? 1561 /97 DA COMISSÃO

de 1 de Agosto 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,

fixação pela Comissão dos valores forfetários de impor
tação dos países terceiros, relativamente aos produtos e
períodos que especifica no seu anexo;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Considerando que, em aplicação dos supracitados crité
rios, os valores forfetários de importação devem ser

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
damente, o n ? 1 do seu artigo 4?,

fixados nos níveis constantes em anexo,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3813/92 do

Artigo 1 ?

Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade

Os valores forfetários de importação referidos no artigo 4?

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da

do Regulamento (CE) n ? 3223/94 são fixados como indi
cado no quadro constante do anexo.

política agrícola comum (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1 50/95 (4), e,
nomeadamente , o n ? 3 do seu artigo 3?,

Artigo 2 ?

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 3223/94 prevê,
em aplicação dos resultados das negociações comerciais
multilaterais do «Uruguay Round», os critérios para a

O presente regulamento entra em vigor em 2 de Agosto
de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de

1997 .

Pela Comissão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comissão

(')
(2)
O
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

337 de 24. 12. 1994,
325 de 14. 12. 1996,
387 de 31 . 12. 1992,
22 de 31 . 1 . 1995, p.

p. 66.
p. 5.
p. 1 .
1.
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ANEXO

do Regulamento da Comissão, de 1 de Agosto 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)
Valor forfetário

Código NC

Código
países terceiros (')

ex 0707 00 25

052

73,0

999

73,0

052

388

65,7
65,7
61,2

524

58,5

0709 90 79

999

080 5 30 30

l
0806 10 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

528

50,2

999

56,6

052

120,4

400

228,6

412

124,1

512

114,3

600

139,6

624

169,6

999

149,4

388

82,5

400

68,3
60,1
51,5

508
512

0808 20 57

0809 20 69

0809 40 30

de importação

528

57,4

800

142,7

804

85,5

999

78,3

052

94,7

388

57,2

512

59,7

528

33,6

999

61,3

052

236,2

400

214,2

616

166,0

999

205,5

064

110,1

0 66

100,4

624

185,5
132,0

999

(') 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? 1562/97 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 1997
relativo à emissão de certificados de exportação do sistema B no sector das frutas
e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Considerando que, a fim de obviar a esta situação, há que
rejeitar, até ao termo do período de exportação em curso,
os pedidos de certificados do sistema B em relação aos
limões exportados após 1 de Agosto de 1997,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 2190/96 da
Comissão, de 14 de Novembro de 1996, que estabelece as

normas de execução do Regulamento (CEE) n? 1035/72
do Conselho, no que respeita às restituições à exportação
no sector das frutas e produtos hortícolas ('), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 610/97 (2), e, nomeadamente, o n ? 5 do seu artigo 5?,

Considerando que o Regulamento (CE) n? 1 1 20/97 da
Comissão (3) fixa as quantidades indicativas dos certifi
cados de exportação do sistema B não pedidos no âmbito
da ajuda alimentar;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Em relação aos limões, são rejeitados os pedidos de certifi
cados de exportação do sistema B, apresentados ao abrigo
do artigo 1 ? do Regulamento (CE) n ? 1 120/97, em relação
aos quais a declaração de exportação dos produtos tenha
sido aceite após 1 de Agosto de 1997 e antes de 17

Considerando que, perante as informações de que hoje
dispõe a Comissão, em relação aos limões, as quantidades
indicativas previstas para o período de exportação em
curso poderão ser em breve superadas; que tais superações
seriam prejudiciais ao bom funcionamento do regime das
restituições à exportação no sector das frutas e produtos

O presente regulamento entra em vigor em 2 de Agosto

hortícolas;

de 1997.

de Setembro de 1997.

Artigo 2?

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

Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 1997.
Pela Comissão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comissão

(') JO n? L 292 de 15. 11 . 1996, p. 12.

(2) JO n? L 93 de 8. 4. 1997, p. 16.

(3 JO n ? L 163 de 20. 6. 1997, p. 12.
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REGULAMENTO (CE) N? 1563/97 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto 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 media 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 ? 1529/97,

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 (3), alterado pelo Regulamento (CE)
n? 641 /97 (4), e, nomeadamente, o n ? 1 do seu artigo 2?,

Artigo 1 ?
Os anexos I e II do Regulamento (CE) n ? \ 529/97 são
substituídos pelos anexos I e II do presente regulamento.

Considerando que os direitos de importação no sector dos
cereais foram fixados pelo Regulamento (CE) n ? 1 529/97

Artigo 2 ?

da Comissão (*);

Considerando que o n? 1 do artigo 2? do Regulamento

O presente regulamento entra em vigor em 2 de Agosto

(CE) n? 1249/96 prevê que quando, no decurso do

de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 1997.
Pela Comissão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comissão

(■)
(2)
O
(4)

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.
161 de 29. 6. 1996, p. 125.
98 de 15. 4. 1997, p. 2.

h) JO n? L 206 de 1.8. 1997, p. 6.
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ANEXO I

Direitos de importação dos produtos referidos no n? 2 do artigo 10? do Regulamento (CEE)
n ? 1766/92

Direito de importação
por via terrestre, fluvial ou

Designação da mercadoria

Código NC

1001 10 00

Trigo duro (')

1001 90 91

1001 90 99

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

0,00

0,00

Trigo mole, para sementeira

22,98

12,98

Trigo mole de alta qualidade, com exclusão do trigo
mole para sementeira (3)

22,98

12,98

de qualidade média

46,44

36,44

de qualidade baixa

53,91

43,91

1002 00 00

Centeio

72,39

62,39

1003 00 10

Cevada, para sementeira

72,39

62,39

1003 00 90

Cevada, com exclusão de cevada para sementeira (3)

72,39

62,39

1005 10 90

Milho para sementeira, com exclusão do híbrido

86,80

76,80

1005 90 00

Milho, com exclusão do milho para sementeira (3)

86,80

76,80

84,33

74,33

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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A NEXO II

Elementos de cálculo dos direitos

(em 31 de Julho de 1997)

1 . Médias no período das duas semanas anteriores ao dia da fixação:
Cotações em bolsa

Produto (% de proteínas a 12 % de

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14%

HRW2. 11,5%

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

129,83

121,89

123,10

96,74

200,03 (')

99,00 (')

12,79

4,54

9,95

humidade)

Cotação (ecus/t)
Prémio relativo ao Golfo (ecus/t)
Prémio relativo aos Grandes Lagos (ecus/t)

—

18,59

—

—

—

—

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Fretes/despesas: Golfo do México-Roterdão: 13,19 ecus/t, Grandes Lagos-Roterdão: 22,44 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? 1564/97 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 1997

que altera pela nona vez o Regulamento (CE) n ? 413/97 que adopta medidas
excepcionais de apoio ao mercado no sector da carne de suíno nos Países Baixos
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 2759/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a
organização comum de mercado no sector da carne de
suíno ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 3290/94 (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 20?,

Considerando que, devido ao aparecimento de peste suína
clássica em regiões de produção nos Países Baixos, foram
adoptadas relativamente a este Estado-membro, pelo
Regulamento (CE) n ? 413/97 da Comissão (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n? 1498/97 (4), determinadas medidas excepcionais de
apoio ao mercado da carne de suíno;

normas de execução do sistema integrado de gestão e de
controlo relativo a determinados regimes de ajudas comu

nitárias (5), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n? 2015/95 (6);
Considerando que a ajuda às porcas não cobertas substitui,
em certa medida, a ajuda aos leitões muito jovens conce
dida pela entrega destes últimos às autoridades compe
tentes; que, nestas circunstâncias, se justifica limitar as
despesas comunitárias com o novo regime de ajuda às
porcas não cobertas ao nível das despesas com a ajuda
relativa à entrega de leitões muito jovens;

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que se tornou evidente que as restrições
veterinárias e comerciais e as medidas de apoio estabele
cidas pelo Regulamento (CE) n? 413 /97 devem continuar

Artigo 1 ?

a ser aplicadas ainda durante vários meses; que é, pois,
razoável e justificado interromper a produção de leitões
através da proibição da inseminação de porcas, o que
evitará a necessidade de proceder ao abate de leitões
dentro de alguns meses e reduzirá a densidade popula
cional de suínos e, consequentemente, os riscos de uma
futura propagação da doença;

Considerando que as autoridades dos Países Baixos proi
biram a inseminação de porcas, com efeitos desde 3
de Junho de 1997, nas regiões com elevada densidade

populacional de suínos; que os produtores vão ter de
manter na exploração as porcas não cobertas até que essa
proibição seja levantada e que possam recomeçar a produ
ção de leitões; que, portanto, se justifica compensar os
custos da manutenção das porcas nas explorações por
meio de uma ajuda a atribuir mensalmente durante o

período de vigência da proibição de inseminação;
Considerando que as autoridades competentes dos Países
Baixos terão de adoptar as disposições necessárias à aplica
ção da referida ajuda e que, para o efeito, no que se refere
à apresentação dos pedidos, às medidas de controlo e às

sanções a aplicar, devem recorrer, mutatis mutandis, às
disposições do Regulamento (CEE) n? 3887/92 da Comis
são, de 23 de Dezembro de 1992 que estabelece as

No Regulamento (CE) n? 413/97,
artigo 4?A com a seguinte redacção:

M JO n? L 202 de 30. 7. 1997, p. 40.

aditado

um

«Artigo 4 ?A

1 . A seu pedido, os produtores podem beneficiar de
uma ajuda concedida pelas autoridades competentes
dos Países Baixos às porcas das respectivas explorações
sujeitas à proibição de inseminação estabelecida, com
efeitos desde 3 de Junho de 1997, pelo Regeling
fokverbod varkens 1997 (regulamento adoptado nos
Países Baixos que proíbe a reprodução de suínos em
1997).

2. A ajuda é fixada em 32 ecus por porca e por
mês. A ajuda será concedida às porcas elegíveis que
sejam mantidas na exploração do requerente durante
toda a proibição de inseminação e sejam inseminadas
no prazo de 4 meses a contar do levantamento da
proibição. As porcas devem manter-se não-cobertas
durante um período que corresponda, no mínimo, ao
da proibição de inseminação. A ajuda será concedida
para um número de meses igual ao da proibição de
inseminação. A ajuda poderá ser paga a partir do
momento em que tenham decorrido seis meses sobre
a data de entrada em vigor da proibição de insemina
ção.

(') JO n ? L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n? L 349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
(3) JO n ? L 62 de 4. 3. 1997, p. 26.

é

(5) JO n ? L 391 de 31 . 12. 1992, p. 36.
(" JO n ? L 197 de 22. 8 . 1995, p . 2.

N? L 208/26
3.

rFl

As autoridades dos Países Baixos adoptarão todas

as disposições necessárias à aplicação da ajuda referida
no n? 1 , nomeadamente as relativas à definição dos

animais elegíveis e à identificação dos mesmos.
No que se refere à apresentação dos pedidos, às
medidas de controlo e às sanções previstas, são aplicá
veis, mutatis mutandis, as disposições do artigo 5?,
dos n?s 1 , 3, 4 e 5, primeiro parágrafo, do artigo 6?, do

artigo 8?, dos n?s 2 e 5 do artigo 10? e dos artigos 11 ?,
12?, 13 ? e 14? do Regulamento (CEE) n? 3887/92 (*)
da Comissão, que estabelece as normas de execução
do sistema integrado de gestão e de controlo relativo a
determinados regimes de ajudas comunitárias.
4.
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As autoridades dos Países Baixos notificarão a

Comissão, nos trinta dias subsequentes à data de
adopção do presente regulamento, das disposições que
adoptarem. As autoridades dos Países Baixos informa
rão regularmente a Comissão do desenvolvimento do

sido suportadas com a concessão da ajuda referida
no n? 4 do artigo 1 ? pela entrega de leitões muito
jovens produzidos pelo mesmo número de porcas
durante um período igual à duração da proibição de
inseminação, reduzido de 116 dias.

Os pagamentos efectuados a título de adiantamento
que excedam o montante que vier a ser considerado
elegível em conformidade com o parágrafo anterior,
calculado depois do levantamento da proibição de
inseminação, serão devolvidos ao FEOGA no mês

seguinte à adopção da decisão que fixar o referido
montante elegível.

O TO n ? L 391 , 31 . 12. 1992, p. 36.».

Artigo 2?

regime de ajuda instituído pelo presente artigo.
5. O orçamento comunitário cobrirá setenta por
cento das despesas com a ajuda acima referida, num
total máximo de 220 000 porcas.

Todavia, a participação financeira da Comunidade não
poderá exceder as despesas comunitárias que teriam

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

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

Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 1997.
Pela Comissão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comissão
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N ? L 208 /27

REGULAMENTO (CE) N ? 1565/97 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 1997
que autoriza a transformação em álcool de uvas de mesa retiradas do mercado
na campanha de 1997/ 1998
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

uvas e apenas permitir o escoamento desse álcool fora do

sector agrícola e das bebidas espirituosas;
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ?
Conselho, de 28 de Outubro de 1996, que
organização comum de mercado no sector
produtos hortícolas ('), e, nomeadamente, os

2200/96 do
estabelece a
das frutas e
seus artigos

23 ?, 30 ? e 57?,

Considerando que os Estados-membros devem prever o
acesso, em condições iguais, de todos os operadores inte
ressados, através de procedimentos adequados como o
concurso ou a hasta pública; que devem igualmente evitar
toda e qualquer distorção do mercado do vinho e do

álcool; que devem ainda garantir o controlo do processo
de obtenção do álcool;

Considerando que o Comité de gestão das frutas e
produtos hortícolas não emitiu parecer no prazo fixado
pelo seu presidente,

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 822/87 do
Conselho de 16 de Março de 1987 que estabelece a orga
nização comum do mercado vitivinícola (2), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1417/97 (3), prevê a proibição de vinificação de castas
classificadas como de uvas de mesa, a partir de 1
de Agosto de 1997; que a supressão desta possibilidade de
destino alternativo para as uvas de mesa está na origem de
sensíveis dificuldades no mercado de frutos frescos em

certas regiões da Comunidade em que importantes quan
tidades deste produto eram orientadas para a vinificação e
seguidamente para a destilação; que tais dificuldades
podem vir a traduzir-se num aumento significativo das
retiradas, sem qualquer possibilidade de escoamento para
as organizações de produtores em causa; que, em conse
quência, se afigura justificado aplicar uma medida transi
tória ao abrigo da organização comum de mercado dos
produtos frescos em que as se manifestam as supracitadas
dificuldades;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1 ?

Em relação à campanha de 1997/ 1998, as uvas de mesa
retiradas do mercado, em aplicação do n ? 1 do artigo 23 ?
do Regulamento (CE) n ? 2200/96, podem ser transfor
madas em álcool com um título superior a 80 % vol,
obtido por destilação directa do produto nas condições do
presente regulamento.
Artigo 2?
As uvas de mesa retiradas do mercado e destinadas a

transformação em álcool devem ser destiladas antes do
termo da campanha de 1997/ 1998 .

Considerando que e conveniente prever, por um período
transitório, a possibilidade de os Estados-membros desti
larem as uvas de mesa retiradas do mercado; que tal desti
lação deve ser realizada por destilarias aprovadas, que

Artigo 3 ?

mento técnico e de controlo;

1 . As uvas de mesa referidas no artigo 1 ? serão entre
gues a destilarias aprovadas. Os Estados-membros comu
nicarão à Comissão a lsita das destilarias aprovadas.

Considerando que é necessário prever medidas que asse

álcool das uvas de mesa recebidas em conformidade com

gurem a realização de controlos eficazes, a fim de evitar
que as uvas retiradas do mercado sejam utilizadas na vini
ficação ou como produto fermentado no sector vitiviní
cola; que tais medidas dizem respeito à exigência de

o disposto no artigo 4?, sob controlo oficial.

apresentem as garantias exigidas em matéria de equipa

2.

As destilarias aprovadas efectuarão a destilação em

Artigo 4?

limitar a circulação das uvas retiradas ao seu transporte

para as destilarias e à adição de um revelador a essas uvas,
a fim de permitir a sua identificação e impedir a sua utili
zação no sector vitivinícola; que há que igualmente prever
a desnaturação dos álcoois obtidos da destilação de tais

(') JO n? L 297 de 21 . 11 . 1996, p. 1 .
O JO n? L 84 de 27. 3. 1987, p. 1 .
(3) JO n? L 196 de 24. 7. 1997, p. 10.

1.

As uvas de mesa retiradas do mercado e destinadas a

destilação só podem circular com destino a uma destilaria
aprovada.
2.

Às uvas de mesa retiradas do mercado será adicio

nado um revelador autorizado pelas disposições nacionais,
que permita identificá-las em qualquer momento e
impeça a sua utilização no sector vitivinícola.

N? L 208/28
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Artigo 7?

Artigo 5 ?

1.

O álcool obtido por destilação das uvas de mesa será

desnaturado no momento da sua obtenção com os marca

dores previstos para o efeito pelo Regulamento (CE)
n ? 3199/93 0

2.

O álcool proveniente dessa destilação não pode

destinar-se a fins alimentares nem ser utilizado no sector

das bebidas espirituosas.

Artigo 6?

Os álcoois provenientes de uvas de mesa retiradas do
mercado são excluídos do benefício de qualquer financia
mento comunitário.
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1.
Os Estados-membros
necessárias:

tomam

todas

medidas

— para garantir a igualdade de acesso dos operadores à
acção prevista no presente regulamento; para o efeito,
podem recorrer a um processo de concurso ou de
hasta pública,
— para evitar distorções no mercado vitivinícola e do
álcool .

2. Os Estados-membros adoptam as disposições neces
sárias para garantir o controlo do processo de obtenção de
álcool a partir de uvas de mesa retiradas do mercado.
Artigo 8?

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.

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

Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 1997.
Pela Comissão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comissão

(') JO n ? L 288 de 23. 11 . 1993, p. 12.

as
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N ? L 208 /29

REGULAMENTO (CE) N? 1566197 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 1997

que estabelece uma derrogação do Regulamento (CE) n? 762/94, que estabelece
as normas de execução do Regulamento (CEE) n? 1765/92 do Conselho no que
respeita à retirada de terras

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1765/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que institui um
sistema de apoio aos produtores de determinadas culturas
arvenses ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 1422/97 (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 12?,
Considerando que o Regulamento (CE) n? 762/94 da

Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 2930/95 (4), estabelece as normas de
execução do Regulamento (CEE) n ? 1765/92 no que
respeita à retirada de terras e prevê que as áreas retiradas
devem permanecê-lo pelo menos até 31 de Agosto;
Considerando que, em Julho de 1997, algumas regiões da
Comunidade foram atingidas por inundações excepcio
nais; que esta situação dificulta o apascentamento do gado
nos locais habituais; que é, pois, desejável encontrar alter
nativas temporárias para o alojamento e a alimentação do
gado; que a utilização de terras retiradas no âmbito do
regime das culturas arvenses poderá aliviar a situação; que,
não obstante, é conveniente prever medidas que garantam
o respeito do carácter não lucrativo da utilização de tais

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
conjunto de gestão dos cereais, das matérias gordas e das
forragens secas,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1 ?

Para a campanha de 1997/ 1998 e em derrogação do n? 3
e do n? 4, segundo travessão, do artigo 3? do Regula
mento (CE) n? 762/94, a data-limite de 31 de Agosto é
antecipada para 22 de Julho de 1997 nas regiões indicadas
no anexo do presente regulamento.

Artigo 2?
Os Estados-membros em causa tomarão todas as medidas

necessárias para garantir o respeito do carácter não lucra
tivo da colocação à disposição, dos criadores das regiões
indicadas, das terras retiradas que venham a ser utilizadas
como pastagens .

Artigo 3 ?

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

terras ;

Considerando que é, pois, necessário estabelecer uma
derrogação do Regulamento (CE) n? 762/94 com efeitos a
partir de 23 de Julho de 1997;

peias.

O presente regulamento é aplicável a partir de 23
de Julho de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 1997.
Pela Comissão
Monika WULF-MATHIES

Membro da Comissão

(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 12.
(2) JO n? L 196 de 24. 7. 1997, p. 18.
(3) JO n? L 90 de 7. 4. 1994, p. 8 .

b) JO n? L 307 de 20. 12. 1995, p. 8.
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ANEXO

1 . AUSTRIA

2. ALEMANHA

Niederôsterreich

Brandenburg

Verwaltungsbezirke:

Landkreise:

— Gänserndorf

— Uckermark

— Bruck/ Leitha

— Barnim

— Baden

— Märkisch-Oderland

— Mõdling

— Oder-Spree

— Wiener Neustadt

— Oberhavel

— Neunkirchen

— Dahme-Spreewald

— Lilienfeld

— Spree-Neiße

— St. Põlten
— Tulln

— Wien-Umgebung
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N? L 208 /31

REGULAMENTO (CE) N ? 1567/97 DO CONSELHO

de 1 de Agosto de 1997

que cria um direito anti-dumping definitivo sobite as importações de bolsas de
couro originárias da República Popular da China e que encerra o processo
relativo às importações de bolsas de folhas de plástico ou de matérias têxteis
originárias da República Popular da China
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

medidas provisórias, a Comissão aceitou excepcio
nalmente que as referidas partes fossem incluídas
no inquérito, relativamente ao interesse da Comu

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 384/96 do

nidade.

(4)

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

Mediante pedido, as partes foram informadas por
escrito sobre os factos e considerações essenciais
com base nos quais a Comissão tencionava reco

contra as informações objecto de dumping de países não
membros da Comunidade Europeia ('), e, nomeadamente,

mendar a criação de

os n ?s 2 e 4 do seu artigo 9?, e o n ? 2 do seu artigo 10 ?,

cobrança definitiva dos montantes garantes do
direito provisório no que respeita às bolsas de

direitos definitivos e

a

Tendo em conta a proposta apresentada pela Comissão

couro, bem como encerrar o processo relativo às

após consulta ao Comité Consultivo,

bolsas de folhas de plástico e de matérias têxteis.

Considerando o seguinte :

(5)

Os comentários apresentados oralmente e por
escrito pelas partes foram tomadas em consideração
e, sempre que adequado, as conclusões da Comis
são foram alteradas de modo a ter em conta as refe

ridas observações.

A. MEDIDAS PROVISORIAS

(1 )

Através do Regulamento (CE) n ? 209/97 (2), a
Comissão criou um direito anti-dumping provi
sório sobre as importações, na Comunidade, de
bolsas originárias da República Popular da China
classificadas nos códigos NC 4202 21 00 (couro),
4202 22 10 (plástico) e 4202 22 90 (têxteis).

C. APOIO A DENÚNCIA

Algumas das partes interessadas alegaram que a
denúncia não obteve o apoio de uma parte impor
tante da produção comunitária total, uma vez que
não existiam elementos de prova de que os produ

B. PROCESSO SUBSEQUENTE

tores

(2)

Na sequência da criação do direito anti-dumping
provisório, foi dada às partes interessadas que o
solicitaram a oportunidade de serem ouvidas pela
Comissão . Algumas partes interessadas apresen
taram igualmente observações por escrito, dando a
conhecer os seus pontos de vista sobre as conclu

Após uma análise anterior ao início do processo,
determinou-se que as federações nacionais da
Bélgica, França, Grécia, Itália, Portugal, Espanha e
Reino Unido haviam apoiado a denúncia. A produ
ção conjunta dos seus membros corresponde a uma
parte importante (cerca de 70 %) da produção
comunitária total, nos termos do disposto no n ? 4
do artigo 5? do Regulamento (CE) n ? 384/96 (a
seguir designado «regulamento de base »).

(8)

O CEDIM (Comité europeu de federações nacio
nais da marroquinaria, artigos de viagem e indús
trias conexas) obteve o apoio dos membros das
federações nacionais (ou seja, empresas individuais)
através das federações nacionais acima referidas que
têm capacidade jurídica para representar os seus

rado e verificado todas as informações que conside
raram necessárias para o estabelecimento das
conclusões definitivas. Devido ao grande número

bem como aos argumentos apresentados pelas

partes interessadas numa fase muito adiantada do
inquérito e imediatamente após a criação das
(') JO n? L 56 de 6. 3. 1996, p. 1 .
(2) JO n? L 33 de 4. 2. 1997, p. 11 .

parte

(7)

Os serviços da Comissão examinaram outros
aspectos do interesse da Comunidade, tendo procu

de partes interessadas que se deram a conhecer
bastante depois do termo do prazo estabelecido,

representam uma

denúncia .

sões estabelecidas .

(3)

individuais que

importante tivessem dado o seu apoio à denúncia.
Salientaram igualmente que a oposição de várias
associações nacionais afecta a representatividade da

membros .

N? L 208/32
(9)
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Antes do inicio do inquérito, não foi registada
nenhuma oposição, dado que três outras federações

financeiros
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facilitaram

as

conclusões

sobre

o

prejuízo, quer ainda dos produtores interessados em

membros do CEDIM (Áustria, Alemanha e Países

cooperar.

Baixos) acordaram com o CEDIM em não se

oporem à denúncia. Finalmente, nenhuma empresa
ou federação nacional dos cinco Estados-membros

restantes (Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Luxem
burgo e Suécia) manifestaram a sua oposição à

( 14)

denúncia .

A amostra de produtores comunitários baseou-se
em informações pormenorizadas de que as federa
ções nacionais não dispunham anteriormente de
modo tão pormenorizado ou relativamente ao

período em questão. Por conseguinte, considera-se
( 10)

( 11 )

Após o início do processo, a federação britânica
decidiu retirar o seu apoio. As federações austríaca,
alemã e neerlandesa que inicialmente se haviam
abstido, decidiram igualmente apôr-se ao processo.
Esta mudança de posição não pode por em causa
retrospectivamente a validade do início do processo.
Tendo em conta a baixa produção nestes países
(menos de 7 % da produção comunitária total), esta
oposição não altera o facto de o autor da denúncia
continuar a representar uma parte importante da
produção comunitária total .

que não poderia ter sido seleccionada uma amostra

adequada de produtores comunitários a partir da
lista de membros apresentada pelas federações
nacionais, como base para a denúncia.
( 15)

gerais relativos à produção, às vendas, ao consumo e
ao emprego foram avaliados a nível da totalidade da

Finalmente, quase todas as empresas que manifes
taram a sua oposição ao processo são importadores
e retalhistas de bolsas que não produzem o produto
em questão. Deste modo, a sua oposição é irrele
vante para efeitos da avaliação da representatividade

indústria comunitária, nível em que não é possível
nenhuma pré-selecção. No que diz respeito aos
dados referentes aos

Assim, pode concluir-se que, antes do início do
processo, a Comissão procurou e obteve, junto do
autor da denúncia, elementos de prova de que
estava preenchido o requisito estabelecido no n ? 4
do artigo 5? do regulamento de base no que
respeita à representatividade e que o grau de apoio
necessário se manteve durante todo o processo.

produtores comunitários

incluídos na amostra, estas informações são de

carácter de tal forma pormenorizado e confidencial

da denúncia .

( 12)

O argumento segundo o qual as federações nacio

nais podiam ter pré-seleccionado os produtores
comunitários cujos indicadores facilitavam as
conclusões sobre o prejuízo é igualmente incor
recto. Com efeito, deve recordar-se que os dados

que não são normalmente comunicadas às federa
ções nacionais, não permitindo, portanto, nenhuma
pré-selecção por parte das referidas federações. Por
conseguinte, este argumento foi rejeitado.

( 16)

Algumas partes alegaram também que a não divul
gação da identidade dos produtores comunitários
incluídos na amostra as impedia de exercerem o
seu direito de defesa.

( 17)
D. INQUÉRITO

( 13)

Algumas das partes interessadas alegaram que a
amostra de produtores comunitários, tal como
descrita no considerando 5 do Regulamento (CE)
n ? 209/97, não é representativa nem estatistica
mente válida, dado que as empresas incluídas na
amostra foram seleccionadas a partir de uma lista
separada de empresas, apresentada pelas respectivas
federações nacionais e não a partir das listas de
membros utilizadas para avaliar a representatividade
da denúncia. Estas partes interessadas alegam que
as federações nacionais foram, por conseguinte,
autorizadas a proceder a uma pré-selecção, quer
apenas dos produtores comunitários que apoiaram a
denúncia, quer dos produtores cujos indicadores

A ameaça de retaliação comercial é considerada
como uma pressão comercial grave que justifica a
não-divulgação da identidade dos produtores comu

nitários. Além disso, não se considera que o
desconhecimento da identidade dos produtores
comunitários incluídos na amostra prejudique o
direito da defesa das partes interessadas que têm
acesso às versões não confidenciais das respostas
aos questionários apresentados por outras partes
interessadas durante o processo.

( 18)

Uma parte interessada alegou que a amostra de
importadores independentes é falseada pelo facto
de só terem sido seleccionados grandes importa
dores independentes. Devido à sua capacidade de
negociação, os referidos importadores têm
tendência para importar a preços mais baixos, o que
provocou uma distorção das margens de dumping
estabelecidas.
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Esta alegação não e fundamentada; os importadores

dividido revestido de poliuretano, tendo em conta
as alegadas diferenças de estilo, qualidade, acaba
mento, utilização, preço e percepção do consumi

independentes foram incluídos na amostra em
função do respectivo volume de importações e

emprego, de forma a que a amostra representasse os
grandes, médios e pequenos importadores.
Os

nomes

dos

importadores

independentes

dor.

(24)

incluídos na amostra, em França, referidos no

considerando 10 do Regulamento (CE) n? 209/97,
devem ser alterados do seguinte modo: em vez de
«Dané et Galliay (Paris)», deve ler-se «Pollyconcept

(20)

rado de acordo com as suas características físicas de
consumidor.

(25)

Na sequência da criação das medidas anti-dumping
provisórias, foi enviado a um produtor/exportador
(Gebr. Picard International Ltd), a seu pedido, um
questionário destinado aos exportadores que aquele
reenviou depois de devidamente preenchido. O
referido produtor/exportador não havia sido objecto
do inquérito anterior ao Regulamento (CE)

produto características físicas nitidamente dife
rentes .

Embora a utilização geral do produto seja a mesma,
verificou-se que o consumidor tem uma percepção
claramente diferente das bolsas de couro e das

bolsas sintéticas, e que a sua escolha se baseia prin
cipalmente no tipo de matéria-prima utilizada na
parte exterior da bolsa.

início .

Um grande número de produtores/exportadores

(26)

deram-se a conhecer e manifestaram-se interessados

em colaborar imediatamente antes ou após a publi
cação do Regulamento (CE) n? 209/97, ou seja,
muito depois do prazo estabelecido no ponto 7 do
aviso de início. Por conseguinte, as referidas
empresas não foram consideradas como partes
interessadas no processo e os seus pedidos de trata
mento individual forma rejeitados por este motivo.

E. PRODUTO

CONSIDERADO

—

A este respeito, o inquérito demonstrou que os
diferentes tipos de matérias-primas utilizadas no
fabrico de bolsas de couro e sintéticas conferem ao

n ? 209/97, uma vez que tinha inicialmente insis
tido no seu papel de impotador e não de expor
tador ligado, embora se tenha manifestado como tal
no prazo estabelecido no ponto 7 do aviso de

(21 )

Deve recordar-se que é prática normal da Comis
são, confirmada pelo Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias, definir o produto conside

base, utilização, permutabilidade e percepção do

SA». Tal não afecta a validade das conclusões da

Comissão, uma vez que os dados relativos à última
empresa foram utilizados adequadamente.

N ? L 208/33

O inquérito revelou igualmente que, no mercado
das bolsas, existem preferências estáveis dos consu
midores. Por conseguinte, a permutabilidade dos
dois tipos de bolsas praticamente não existe,
excepto num grau muito limitado no sector das

bolsas de plástico que imitam o couro. Este facto
permitiu uma grande diferença de preços entre as
bolsas de couro e as bolsas sintéticas, que corres
pondem a dois segmentos de mercado diferentes,
nitidamente separados, entre os quais não se consi
dera que possa existir um grau significativo de
permutabilidade .

PRODUTO

SIMILAR

(27)

Por conseguinte, e de acordo com a prática consoli
dada das instituições no que respeita à definição do
produto, as bolsas de couro e as bolsas sintéticas
devem ser consideradas como produtos diferentes.

1 . Produto considerado

(22)

Para efeito das conclusões preliminares, a Comissão
considerou as bolsas de couro, de folhas de plástico
e de matérias têxteis como um único produto, por
se considerar que têm as mesmas características e

2. Produto similar

se destinam ao mesmo uso .

(28)

(23)

ainda ser feita uma distinção entre bolsas de couro,

Varias partes alegaram que as bolsas dse couro
fabricadas na Comunidade e as bolsas importadas
da República Popular da China não são produtos
similares, na acepção do n ? 4 do artigo 1 ? do regu
lamento de base devido às diferenças de qualidade,
de concepção e de utilização. Alegaram igualmente
que as diferenças de qualidade entre as bolsas
importadas e as bolsas fabricadas na Comunidade
são tais que os dois produtos não concorrem entre

bolsas de couro reconstituído e bolsas de couro

si .

Após a criação das medidas provisórias, várias partes
interessadas alegaram que deveria ser feita uma
distinção entre as bolsas de couro, por um lado, e as
bolsas sintéticas (plástico/têxteis), por outro.

Algumas partes alegaram igualmente que deveria

N? L 208/34
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O inquérito revelou igualmente que, em relação a
cada um dos dois produtos considerados (bolsas de
couro/bolsas sintéticas), as bolsas importadas
abrangem todos os tipos, desde os de qualidade
mais elevada aos de menor qualidade e que, deste
modo, concorrem directamente com toda a gama
da produção comunitária. Estas conclusões são
apoiadas pelas informações fornecidas a este
respeito por produtores importadores comunitário
que colaboraram, segundo as quais as bolsas fabri
cadas na Comunidade e as bolsas importadas da
República Popular da China não apresentam dife
renças de qualidade, pertencem às mesmas colec

foram calculados valores normais separados para as
bolsas dos referidos materiais, em conformidade

com o disposto no n ? 7 do artigo 2? do regula
mento de base, com base no custo de produção
destes dois produtos suportado pelos dois produ
tores indonésios que colaboraram, ao qual foi acres
centado um montante razoável a fim de incluir os

lucros, bem como os encargos de venda, despesas
administrativas e outros encargos gerais. As conclu
sões do considerando 28, quarto travessão, do Regu
lamento (CE) n ? 209/97 sobre a representatividade
dos dois produtores indonésios são confirmadas
para ambos os produtos similares.

ções e são vendidas aos mesmos clientes. Por

conseguinte, em toda a gama não existem dife
renças de qualidade relativamente a modelos
comparáveis.
(30)
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(34)

No que respeita às diferenças de concepção, não se
pode concluir que sejam suficientemente significa
tivas para constituírem produtos diferentes. A este
respeito, alguns importadores, bem como os fabri
cantes comunitários, reconheceram que a concep
ção dos modelos por eles importados é realizada na
Comunidade, de acordo com a moda da estação em
causa .

Foi alegado que o custo de produção dos produ
tores indonésios que colaboraram deveria ser ajus
tado a fim de ter em conta o facto de os exporta
dores chineses importarem principalmente maté
rias-primas ao abrigo do regime do aperfeiçoa
mento activo. A este respeito, é de assinalar que,
justamente, as matérias-primas utilizadas pelos
produtores indonésios que colaboraram foram
consideradas de origem não-indonésia e importadas
na Indonésia com isenção de pagamento dos
direitos aduaneiros, ao abrigo do regime do aperfei
çoamento activo . Por conseguinte, os sistemas de
abastecimento na Indonésia e na China são idênti

cos, não se justificando, por este motivo, qualquer
ajustamento.
F. DUMPING

(35)
1 . Valor normal

(31 )

No que diz respeito à selecção do país análogo, um
importador alegou que nem o Regulamento (CE)
n ? 209/97 nem os documentos divulgados
explicam adequadamente o motivo pelo qual a

pelos exportadores chineses. Tendo em conta esta

alegação, os encargos de venda, despesas adminis
trativas e outros encargos gerais foram ajustados
com base nos encargos de venda, despesas adminis
trativas e outros encargos gerais efectivos verificados
que foram incorridos pelos exportadores indonésios
de bolsas, de modo a que o estádio de comercializa
ção fosse considerado comparável ao nível de
vendas efectuadas pelos exportadores chineses.

índia ou Taiwan não foram seleccionados como

países análogos. Todavia, o Conselho considera que
os considerandos 24 a 26 do Regulamento (CE)
n ? 209/97 são suficientemente precisos sobre este
ponto .

(32)

Várias partes interessadas solicitaram que os nomes
das duas empresas indonésias que colaboraram no
processo sejam divulgados, uma vez que tal seria
necessário para poderem exercer efectivamente o
seu direito de defesa. Todavia, o Conselho não

considera possível divulgar os nomes das referidas
empresas, dado que a colaboração das mesmas só
pôde ser obtida na condição de a Comissão garantir

2. Preço de exportação

(36)

o tratamento confidencial da identidade das refe

ridas empresas. Além disso, a divulgação dos nomes
das empresas envolvidas não contribuiria para o
exercício do direito de defesa das partes interessa
das. A este respeito, os factos económicos essenciais
que caracterizam a situação destes dois exportadores
foram descritos de forma completa nos conside
randos 28 e 29 do Regulamento (CE) n? 209/97.
(33)

Tendo em conta que as bolsas de couro e as bolsas
sintéticas foram consideradas produtos diferentes,

Um exportador observou que a percentagem de
encargos de venda, despesas administrativas e
outros encargos gerais utilizada pela Comissão não
era representativa dos encargos de venda, despesas
administrativas e outros encargos gerais incorridos

Tendo em conta o baixo nível de cooperação dos
exportadores chineses (incluindo as exportações da
Gebr. Picard International Ltd) no processo que
atinge apenas 1,58 % de todas as exportações da
República Popular da China, os preços de exporta
ção praticados pelos exportadores que colaboraram
não foram considerados representativos dos preços
praticados pelos exportadores que não colaboraram.

(37)

Para efeito das conclusões definitivas, os preços de
exportação das empresas que colaboraram Shilton e
Lee & Man em relação aos dois produtos similares
foram estabelecidos através do método utilizado

para as conclusões provisórias. A este respeito, são
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confirmadas as conclusões estabelecidas nos consi

N? L 208 /35

cada um dos dois produtos em causa (ou seja, sepa
radamente para as bolsas de couro e para as bolsas

derandos 33 e 34 do Regulamento (CE) n ? 209/97.

sintéticas).
(38)

(39)

Concluiu-se que o terceiro exportador que cola
borou (Gebr. Picard International Ltd), não conside
rado individualmente no Regulamento (CE)
n ? 209/97, efectuou todas as exportações para a
Comunidade através de uma empresa a ele ligada
estabelecida na Comunidade; por conseguinte, os
seus preços de exportação foram calculados com
base no disposto no n ? 9 do artigo 2? do regula
mento de base, deduzindo dos preços cobrados pelo
importador ligado aos seus primeiros clientes inde
pendentes os seus encargos de venda, despesas
administrativas e outros encargos gerais, bem como
uma margem de lucro baseada no lucro médio
realizado pelos importadores independentes.

4. Margens de dumping

(42)

individuais .

(43)

individual .

(44)

mada .

3 . Comparação

(40)

O valor indonésio normal FOB médio ponderado
para cada uma das bolsas de couro e das bolsas
sintéticas foi comparado com o preço chinês FOB
médio ponderado de exportação relativo a cada um
dos dois produtos similares em questão. Para asse
gurar uma comparação válida entre o valor normal
e o preço de exportação, procedeu-se aos devidos
ajustamentos, em conformidade com o disposto no

São confirmadas as conclusões estabelecidas nos

considerandos 37 a 40 do Regulamento (CE)
n ? 209/97 relativamente às duas empresas às quais
foi concedido, a título provisório, um tratamento

Os preços de exportação dos exportadores chineses
que não colaboraram foram estabelecidos de acordo
com o estabelecido no considerando 32 do Regula
mento (CE) n ? 209/97. Esta metodologia é confir

Tal como acima referido, três produtores/exporta
dores que colaboraram — todos eles empresas
privadas estabelecidas em Hong Kong com fábricas
de bolsas na China — apresentaram um pedido
aceitável de tratamento individual, ou seja, o estabe
lecimento de preços de exportação separados e, por
conseguinte, de margens de dumping e de prejuízo

Além disso, foi analisado um pedido de tratamento
individual de um terceiro exportador/produtor
(Gebr. Picard International Ltd). Concluiu-se que a
sua situação de facto era muito semelhante à das
duas empresas às quais foi concedido, a título
provisório, um tratamento individual, descrita nos
considerandos 38 e 39 do Regulamento (CE)
n ? 209 /97.

(45)

O Conselho considera que as três empresas que
colaboraram e que solicitaram um tratamento indi
vidual beneficiaram efectivamente de uma certa

independência em relação às autoridades públicas
chinesas comparável à que existiria num país de
economia de mercado e que, por conseguinte, o
risco de canalizar as exportações através destas
fontes mediante a aplicação de taxas individuais do

n ? 10 do artigo 2? do regulamento de base, sempre

que foram apresentados pedidos nesse sentido e
após terem sido fornecidos elementos de prova
satisfatórios de que estas diferenças influenciaram a
comparabilidade dos preços.

direito anti-dumping afigura-se muito limitado.
Por conseguinte, foram estabelecidos preços de
exportação separados, bem como margens indivi
duais de dumping e de prejuízo para os três expor

Um exportador alegou que a comparação entre o
valor normal e o preço de exportação deveria ser
efectuada em relação a todos os modelos ou

cípio que estabelece o cálculo das margens de
dumping a nível nacional em relação a países que
não tenham economias de mercado (n ? 5 do artigo

número de catálogo de bolsas (geralmente desi

9? do regulamento de base). É de assinalar que o

gnados «número de estilo») e não com base nas
médias de cada produto similar. Todavia, o
Conselho considera que, em termos práticos, não é
possível uma comparação a este nível tendo em

tratamento individual é unicamente concedido ao

tadores em causa, abrindo uma excepção ao prin

(41 )

produto similar que foi realmente produzido e
exportado para a Comunidade pelo exportador em
causa durante o período de inquérito, ou seja, bolsas
de couro para as empresas Shilton e Gebr. Picard
International Ltd e bolsas sintéticas para a empresa

conta a extrema variedade dos números de mode

los, apresentando cada um diferentes características
e combinações também diversas de componentes e
acessórios. Além disso, concluiu-se que não exis
tiam critérios objectivos para distinguir categorias

ou modelos específicos no âmbito do respectivo

produto similar; pelos mesmos motivos, a Comissão
não pôde comparar o valor normal e o preço de
exportação com base em categorias que reúnem
números de modelo ou de catálogo. Por conse

guinte, o único método considerado razoável pela
Comissão consistiu em comparar o valor normal e

o preço de exportação relativamente às médias de

Lee & Man .

(46)

As margens de dumping estabelecidas para as
empresas às quais foi concedido um tratamento
individual são as seguintes:
— Shilton , bolsas de couro : nula,

— Gebr. Picard International Ltd, bolsas de couro:
7,7 % ,

— Lee & Man, bolsas sintéticas: 64,7 % .

N? L 208/36

(47)
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A margem de dumping media ponderada estabele

(53)

cida para os exportadores aos quais não foi conce
dido tratamento individual foi a seguinte:
— 83,5 % , bolsas de couro, e
— 151 % , bolsas sintéticas,

do preço CIF fronteira comunitária de exportação
do produto não desalfandegado.
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Quando expressa em percentagem dos preços de
venda praticados pelos produtores comunitários, a
comparação com os preços de importação prati
cados por importadores independentes — calculada
de acordo com argumentos fundamentados apre
sentados pelas partes interessadas após a criação das
medidas provisórias — revela uma subcotação das
bolsas de couro que atinge 31,4 % .
4. Situação da indústria comunitária

a) Produção
G. BOLSAS DE COURO

(54)

comunitária aumentou de 26,5 milhões de unidades

A. PREJUÍZO

em 1992 para 30,3 milhões de unidades durante o
período de inquérito. Em termos de valor, a produ
ção aumentou de 905 milhões de ecus em 1992

1 . Consumo no mercado comunitário

(48)

A produção de bolsas de couro pela indústria

para 1 100 milhões de ecus durante o período de
inquérito, ou seja, 21 % .

Entre 1992 e o período de inquérito, o consumo de
bolsas de couro na Comunidade aumentou de,

b) Volume de vendas

aproximadamente, 51 milhões de unidades para
52,3 milhões de unidades, ou seja, cerca de 2,5 % .

(55)

Entre 1992 e o período de inquérito verificou-se
uma diminuição do volume de vendas, na Comuni

2. Volume e parte do mercado das
importações

(49)

dade, dos produtos fabricados perla indústria comu
nitária. Com efeito, as vendas diminuíram de

aproximadamente 21 milhões de unidades em 1992
para 20 milhões de unidades durante o período de
inquérito, ou seja, uma redução de 5 % . Em termos

Entre 1992 e o período de inquérito, as importa
ções das bolsas de couro originárias da República
Popular da China aumentaram de 8,2 milhões de
unidades para 10,4 milhões de unidades, ou seja,

de valor, as vendas diminuíram cerca de 8 % ,

passando de aproximadamente 600 milhões de ecus
para 550 milhões de ecus durante o período de
inquérito.

27 % . Em termos de valor, o aumento eleva-se a

15 % , passando de 43,6 milhões de ecus em 1992
para 50 milhões de ecus durante o período de
inquérito.

(50)

A parte do mercado comunitário detida pelas
importações de bolsas de couro originárias da
República Popular da China aumentou de 16 %
em 1992 para 20 % durante o período de inquérito.
3 . Preços

(51 )

c) Parte de mercado

das importações objecto
dumping e subcotação

(56)

tria comunitária, em termos unitários, diminuiu de

aproximadamente 41 % em 1992 para cerca de
39 % durante o príodo de inquérito.

d) Rendibilidade e emprego

de
(57)

Em conformidade com o disposto no n ? 8 do

artigo 3? do regulamento de base, os níveis de
rendibilidade e de emprego dos produtores comu
nitários foram calculados em relação ao grupo mais
reduzido de produtos sobre o qual os produtores
comunitários incluídos na amostra apresentaram
informações, ou seja, as bolsas de couro e as bolsas

Tal como já referido no regulamento que institui as
medidas provisórias, devido à não colaboração dos
exportadores chineses, foram utilizados dados esta
tísticos oficiais para a análise da evolução dos
preços de bolsas de couro importadas. Consequen
temente, o preço CIF médio de importação de
bolsas de couro diminuiu 9 % , passando de 5,29
ecus por unidade, em 1992, para 4,79 ecus por
unidade durante o período de inquérito.

(52)

A parte do mercado comunitário detida pela indús

sintéticas .

De acordo com o reexame da rendibilidade média

através da metodologia utilizada no Regulamento

ponderada das vendas na Comunidade, esta dimi
nuiu de 5,9 % em 1992 para 1,3 % durante o
período de inquérito.

(CE) n? 209/97, ou seja, os preços CIF de importa
ção praticados pelos importadores independentes

A indústria comunitária conseguiu um lucro global

O cálculo da subcotação dos preços foi efectuado

incluídos na amostra, ajustados para o nível do
cliente, foram comparados com os preços de venda
na Comunidade praticados pelos produtores comu
nitários cuja produção incluía os tipos de base
vendidos, no mesmo estádio de comercialização.

de cerca de 5 % no conjunto das vendas.

(58)

Os valores relativos ao emprego no sector das
bolsas retirados das informações apresentadas pelos
produtores comunitários no âmbito da análise do
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interesse da Comunidade revelam que o emprego
diminuiu de, aproximadamente, 1 8 600 postos de
trabalho em 1992 para 14 000 postos de trabalho
durante o período de inquérito, ou seja, 25 % .

5. Conclusão sobre o prejuízo

(59)

2 . Efeitos de outros factores

(65)

Procurou assegurar-se que qualquer impacto na
indústria comunitária causado por outros factores
não era atribuído às importações em questão.

(66)

A este respeito, algumas partes interessadas refe
riram em particular as importações, na Comuni

O exame dos indicadores económicos da indústria

dade, de bolsas originárias da índia.

comunitária em conjugação com as conclusões esta
belecidas relativamente ao volume das importações
e aos respectivos preços revelam uma deterioração

De acordo com os dados Eurostat disponíveis, o
volume das importações de bolsas de couro originá

rias da índia permaneceu estável entre 1992 e o

da situação dos produtores comunitários entre 1992
e o período de inquérito no que respeita às bolsas

No que diz respeito ao aumento da produção, é

período de inquérito em cerca de cinco milhões de
unidades. No que respeita aos preços das importa
ções, estes aumentaram de, aproximadamente, 8
ecus em 1992 para cerca de 9,2 ecus durante o
período de inquérito, ou seja, um aumento de 1 5 %
e são superiores aos preços das bolsas originárias da
China. A parte do mercado comunitário em termos
de volume detida pelas importações de bolsas origi

referido o facto de as exportações dos produtores
comunitários terem aumentado significativamente .

período de inquérito.

de couro. Tal como foi demonstrado, a indústria

comunitária no seu conjunto sofreu uma diminui
ção do volume de vendas, uma perda da parte de
mercado e ainda uma diminuição do emprego e da
rendibilidade .

(60)

(61 )

N ? L 208 /37

O Conselho considera, pois que a indústria comu
nitária se encontra uma situação precária, com
tendência para uma maior deterioração.

nárias da índia diminuiu 4 % entre 1992 e o

(67)

B. NEXO DE CAUSALIDADE

No que respeita às importações de bolsas de couro
originárias de Hong Kong, em termos unitários,
estas aumentaram de aproximadamente 400 000
unidades em 1992 para cerca de 750 000 unidades
durante o período de inquérito. No que respeita à
totalidade das importações de bolsas na Comuni
dade, Hong Kong aumentou a sua parte das impor
tações de bolsas pa Comunidade em termos de

1 . Efeitos

(62)

das

importações
dumping

objecto

volume, passando de 1,9 % em 1992 para 3,3 %
durante o período de inquérito. Todavia, a parte do
mercado comunitário detida pelas importações de
bolsas originárias de Hong Kong permaneceu em

de

níveis relativamente baixos, aumentando de 0,6 %

A entrada no mercado comunitário das importações

em 1992 para 1,4 % durante o período de inqué

de bolsas de couro originárias da República Popular
da China a preços de dumping que provocou uma
subcotação significativa dos preços praticados pelos

produtores comunitário coincidiu com uma perda
da parte do mercado e com uma deterioração finan

rito, em termos de volume .

(68)

ceira da indústria comunitária . Tendo em conta o

aumento constante do volume das importações de

bolsas a baixos preços, objecto de dumping, o
inquérito revelou que muitos produtores comunitá
rios não tinham capacidade para competir com as
importações objecto de dumping.

(63)

Por outro lado, a parte das importações totais detida
por outros países terceiros diminuiu de 32 % em
1992 para 30 % durante o período de inquérito. A
parte do mercado comunitário detida por estas

importações diminuiu de 12 % em 1992 para 11 %
durante o período de inquérito, em termos de
volume .

É de assinalar que a parte do mercado comunitário

Além disso, devido ao facto de a concorrência se

detida pelas importações de todos os países tercei
ros, excepto da República Popular da China,
permaneceu estável, em 23 %, em termos unitários,
entre 1992 e o período de inquérito.

verificar em toda a gama de produtos e de o sistema
de distribuição ser comum aos produtos fabricados
na Comunidade e aos produtos importados da

República Popular da China, a grande disparidade a
nível dos preços sob forma de uma subcotação dos
mesmos constitui uma causa directa da situação

3 . Conclusão sobre o nexo de causalidade

precária da indústria comunitária.
(64)

Por conseguinte, considera-se que as importações
objecto de dumping originárias da República
Popular da China aumentaram significativamente e
podem atingir preços que impeçam o aumento
destes .

(69)

Embora alguns outros factores, considerados isola

damente, possam ter contribuído para o prejuízo
sofrido pela indústria comunitária, os elevados
volumes das importações objecto de dumping origi
nárias da República Popular da China ameaçam
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causar um prejuízo importante a indústria comuni

exportação que tem melhorado significativamente

tária. Esta conclusão baseia-se nos vários elementos

devido à reacção em cadeia das marcas que

acima referidos e, em particular, no nível da subco
tação dos preços, da parte de mercado ganha pelas
importações de bolsas originárias deste país, em
ção do nível de rendibilidade dos produtores comu

promovem bolsas «made in Europe». As exporta
ções de bolsas de couro efectuadas pela indústria
comunitária aumentaram de aproximadamente 6
milhões de unidades em 1992 para cerca de 10
milhões de unidades durante o período de inqué

nitários .

rito .

detrimento da indústria comunitária, e na deteriora

b) Efeitos da criação/não criação de medidas
C. INTERESSE COMUNITÁRIO

(75)

Na ausência de medidas anti-dumping, é razoável
supor, de acordo com todos elementos existentes,
que a situação negativa de indústria comunitária

1 . Considerações gerais

continuaria,

em

detrimento

de

uma

indústria

intrinsecamente viável e competitiva.
(70)

Deve recordar-se, com base nos considerandos 76 e
seguintes do Regulamento (CE) n ? 209/97, que foi
efectuada uma avaliação dos vários interesses,
incluindo os interesses da indústria comunitária,

(76)

nidade foi analisada, tendo-se concluído que a
maior parte destas empresas fabricam bolsas de
couro na Comunidade e importam bolsas sintéticas

dos importadores, dos distribuidores e dos retalhis
tas, e que a Comissão concluiu, a título provisório,
que não existiam razões imperiosas para não aplicar
medidas contra as importações em questão. Além
disso, a Comissão comprometeu-se a analisar
alguns aspectos do interesse comunitário que não
haviam

sido

suficientemente

A situação dos produtores-importadores da Comu

da República Popular da China. Nos casos em que
estes produtores-importadores efectuaram importa
ções de bolsas de couro, as referidas importações
eram em geral secundárias.

fundamentados

aquando do estabelecimento das conclusões provi
sórias.

3 . Impacto nos importadores/comerciantes

2. Impacto na industria comunitaria

(77)

a) Situação actual da indústria
(71 )

(72)

As informaçõeds fornecidas pelos 50 produtores
comunitários que responderam ao questionário
relativo ao interesse comunitário dirigido às partes
interessadas e que representam cerca de 20 % da
produção comunitária total de bolsas revelam que
uma parte importante da produção da Comunidade
corresponde à produção de bolsas de couro. Em
termos de valor, a produção de bolsas de couro
corresponde a 93 % da produção comunitária total .

tiva: nomeadamente, o importador, o retalhista e,
finalmente, o consumidor. Esta situação é possível
devido à margem beneficiária média dos importa
dores e retalhistas, respectivamente, de cerca de
70 % do valor CIF, incluindo um lucro de 14 %

sobre o volume de negócios.
(78)

sector na Comunidade .

O impacto das medidas definitivas eventualmente a
propor nos importadores e nos comerciantes deve

ser avaliado à luz das conclusões sobre o produto
em questão. Com efeito, a redução do âmbito de
aplicação das medidas, de forma a incluir apenas as

O produto da Comunidade tem um valor criativo
acrescentado substancial em termos da concepção,
dos elementos inovadores e da qualidade . Os

produtores comunitários possuem conhecimentos
técnicos especiais no que respeita ao trabalho do
couro que resultam de uma longa tradição deste

O inquérito suplementar demonstrou que o
montante total do direito anti-dumping provisório
(39,2 %) é repartido pelas diversas fases da cadeia
de distribuição, geralmente numa proporção equita

bolsas de couro (ver considerandos 1 1 8 e seguintes),
reduzirá o impacto das medidas nas referidas partes
interessadas em causa .

(79)

Alguns importadores alegaram ter sido obrigados a
interromper as suas actividades ou a enfrentar difi

(73)

A parte do mercado comunitário de bolsas de couro
detida pela indústria comunitária foi de 39 %
durante o período de inquérito, o que indica a sua

importância económica.

(74)

A viabilidade da indústria comunitária é também
evidente pelos bons resultados nos mercados de

culdades financeiras. Uma vez que os importadores
efectuam geralmente as suas compras em dólares
dos Estados Unidos, estão a sofrer actualmente a

resistência do dólar dos Estados Unidos em relação

às moedas europeias. Por conseguinte, conclui-se
que a situação financeira precária de alguns impor
tadores/comerciantes é igualmente imputável às
flutuações monetárias.
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No que respeita ao argumento segundo o qual a
criação de direitos anti-dumping não conduzirá a
um aumento das vendas dos produtores comunitá
rios, obrigando, pelo contrário, os importadores a
efectuar compras a outros países terceiros, deve
mencionar-se que o objectivo das medidas anti
-dumping não consiste em limitar as importações
de países terceiros a preços não objecto de
dumping. Além do mais, o inquérito confirmou
que não é provável que uma parte importante dos
importadores se abasteça em bolsas de couro
noutros países terceiros, devido à mão-de-obra
qualificada e aos conhecimentos técnicos necessá
rios para fabricar as bolsas de couro actualmente
disponíveis na República Popular da China.

Tendo em conta o acima referido, não é provável
que a adopção de medidas sobre as importações de
bolsas de couro ponha em perigo os resultados das
empresas da cadeia de distribuição.
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milhões de unidades para 96 milhões de unidades,
ou seja, aproximadamente 31 % .

2. Volume

(87)

e

parte de mercado
importações

das

Entre 1992 e o período de inquérito, as importa
ções de bolsas sintéticas originárias da República
Popular da China aumentaram de 53 milhões de
unidades para 78 milhões de unidades, ou seja,
47 % . Em termos de valor, o referido aumento

eleva-se a 31 % , passando de 152 milhões de ecus
em 1992 para 199 milhões de ecus durante o
período de inquérito.

(88)

A parte do mercado comunitário detida pelas
importações de bolsas originárias da República
Popular da China aumentou de 73 % em 1992 para
81 % durante o período de inquérito.

4. Impacto nos consumidores

(82)

Tal como acima referido, o montante total do
direito é actualmente repartido pelas diversas fases
da cadeia de distribuição. Por conseguinte, não é
provável que o efeito do direito no consumidor, sob
forma de um aumento dos preços, seja superior a

3 . Preços
(89)

das importações objecto
dumping e subcotação

de

O preço CIF médio de importação de bolsas sinté

9 %.

ticas de acordo com as informações do Eurostat

Além disso, dado que as bolsas de couro são um
produto de moda que não é adquirido regular

em 1992 para 2,5 ecus, por unidade, durante o
período de inquérito.

diminuiu 10 % , passando de 2,8 ecus, por unidade,
(83)

mente, um eventual aumento moderado dos preços
no consumidor deverá ser analisado tendo em

conta a não percepção clara do preço adequado
deste produto para um consumidor que não deverá

(90)

A margem de subcotação eleva-se a 27,8 % no que
respeita às bolsas sintéticas.

influenciar substancialmente a procura a longo
prazo .

(84)

4. Situação da industria comunitaria

Tendo em conta o acima referido, não se prevê que
a adopção de medidas definitivas sobre as importa

a) Produção

ções de bolsas de couro tenha um impacto signifi
cativo no consumidor.

(91 )
5. Conclusão sobre o interesse comunitário

(85)

À luz do acima referido, considera-se que as
conclusões estabelecidas pela Comissão no Regula
mento (CE) n ? 209/97. sobre o interesse comuni

A produção calculada de bolsas sintéticas pela
indústria comunitária permaneceu estável em cerca
de 14 milhões de unidades entre 1992 e o período
de inquérito.

b) Volume de vendas

tário devem ser confirmadas relativamente às bolsas

de couro. Não existem razões imperiosas que levem
à conclusão de que a adopção de medidas defini

(92)

Entre 1992 e o período de inquérito, verificou-se
uma diminuição de cerca de 70 % do volume de
vendas, na Comunidade, de bolsas fabricadas pela

tivas não seria do interesse da Comunidade .

indústria comunitária. Com efeito, as vendas dimi

nuíram de, aproximadamente, 6 milhões de
unidades em 1992 para cerca de 2 milhões de
unidades durante o período de inquérito .

H. BOLSAS SINTÉTICAS

A. PREJUÍZO
1 . Consumo no mercado comunitário

(86)

Entre 1992 e o período de inquérito, o consumo de
bolsas sintéticas na Comunidade aumentou de 73

c) Parte de mercado
(93)

A parte do mercado comunitário detida pela indús
tria comunitária, em termos unitários, diminuiu de,

aproximadamente, 9 % em 1992 para cerca de 3 %
durante o período de inquérito.
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d) Rendibilidade e emprego

tações originarias deste pais tenha aumentado de
1,6 milhões de unidades em 1992 para 3,4 milhões

(94)

A rendibilidade global dos produtores comunitários
diminuiu progressivamente de 5,9 % em 1992 para
1,3 % durante o período de inquérito.

(95)

Verificou-se uma diminuição dos valores relativos
ao emprego no sector das bolsas, passando-se de
18 600 postos de trabalho erm 1992 para 14 000
postos de trabalho durante o período de inquérito,
ou seja, uma queda de 25 % .

de unidades durante o período de inquérito, a parte
detida por aquelas importações, na totalidade das
importações de bolsas sintéticas comunitárias,
apenas havia aumentado de 2,6 % em 1992 para
3,6 % durante o período de inquérito. A parte do
mercado comunitário de bolsas sintéticas detida

pelas referidas importações permaneceu num nível
baixo, 3,5 % , durante o período de inquérito.
( 102) Por seu lado, as importações de bolsas sintéticas
originárias de Hong Kong, em termos unitários,
aumentaram de 1,5 milhões de unidades em 1992

5. Conclusão sobre o prejuízo

(96)

(97)

Considera-se que a indústria comunitária das bolsas
sintéticas sofreu um prejuízo importante, na acep
ção do artigo 3 ? do regulamento de base .
Esta situação resulta da deterioração dos factores

para 6,5 milhões de unidades durante o período de
inquérito. Todavia, a parte do mercado comunitário
de bolsas sintéticas detida por estas importações
permaneceu num nível relativamente baixo,
aumentando de 2 % em 1992 para 7 % durante o
período de inquérito.

económico da indústria comunitária durante o

período compreendido entre 1992 e o período de
inquérito, nomeadamente a diminuição do volume
de vendas, uma perda de mercado, a redução do
emprego e a diminuição da rendibilidade, à luz do
aumento do volume de importações de bolsas sinté
ticas originárias da República Popular da China,
bem como dos respectivos preços.

(103) No que respeita às importações de outros países
terceiros, a parte das importações comunitárias
totais de bolsas sintéticas detida por aquelas impor
tações diminuiu de 11 % em 1992 para 5,5%
durante o período de inquérito. A parte do mercado
comunitário de bolsas sintéticas detida pelas refe
ridas importações diminuiu de 9,7 % em 1992 para
5 % durante o período de inquérito.

B. NEXO DE CAUSALIDADE

3 . Conclusão sobre o nexo de causalidade

1 . Efeitos

(98)

das

importações
dumping

objecto

de

Tendo em conta as conclusões acima referidas,
considera-se que as importações de bolsas sintéticas
originárias da Repúblia Popular da China tiveram,
consideradas isoladamente, um impacto importante
na situação da indústria comunitária.

(99)

( 104) A análise acima referida demonstra que, embora
alguns outros factores possam ter contribuído para
o prejuízo sofrido pela indústria comunitária, o
elevado volume de bolsas sintéticas importadas da
República Popular da China a preços de dumping
causaram um prejuízo importante à indústria
comunitária.

Com efeito, dado que as bolsas sintéticas fabricadas
na Comunidade e as bolsas importadas da Repú
blica Popular da China são concorrentes em toda a

gama, na qual o sistema de distribuição é comum a
ambos os produtos, a subcotação estabelecida indica
que, consideradas isoladamente, as importações de
bolsas sintéticas originárias da República Popular
da China causaram um prejuízo importante à
indústria comunitária .

2. Efeitos de outros factores: importaçoes

originárias de países terceiros

(100) A Comissão analisou o impacto, na indústria comu
nitária, de outros factores para além das importa
ções de bolsas sintéticas originárias da República
Popular da China, nomeadamente as importações
de outros países terceiros.

( 101 ) No que respeita à índia, os dados Eurostat disponí
veis demonstram que, embora o volume das impor

C. INTERESSE COMUNITÁRIO

1 . Industria comunitária

( 105) De acordo com os indicadores da indústria comu
nitária de bolsas sintéticas, não é provável que a
referida indústria beneficie da adopção de uma
medida anti-dumping. A criação de medidas não
conduziria a um aumento das vendas dos fabri

cantes comunitários de bolsas sintéticas, uma vez

que as bolsas sintéticas serão, provavelmente, adqui
ridas a outros países terceiros, a médio prazo. Com
efeito, foi estabelecido que, devido à natureza do
processo de produção no sector das bolsas sintéti
cas, este pode ser transferido para outro país
terceiro num prazo relativamente curto. A este
respeito, algumas partes interessadas apresentaram
elementos de prova de que esta situação já se veri
ficou em alguns casos. Por conseguinte, existem
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fortes motivos para crer que a maior parte dos
benefícios em termos de volume e de preços resul
tantes da adopção de medidas anti-dumping serão
favoráveis às importações de outros países terceiros
e não à indústria comunitária .

N ? L 208 /41

postos de trabalho no sector da distribuição pode
rão estar ameaçados. Por outro lado, não se prevê
que os níveis de emprego dos fabricantes de bolsas
sintéticas da Comunidade diminua consideravel
mente , tendo em conta o facto de a indústria

comunitária privilegiar os mercados de exportação.
( 106) Além disso, as consequências da não criação de

medidas para os níveis de emprego dos produtores
comunitários de bolsas sintéticas, é relativamente,
limitada, tendo em conta o baixo volume de vendas

na Comunidade de bolsas sintéticas produzidas na
Comunidade, bem como os valores relativos ao

emprego no sector das bolsas sintéticas referente a
cerca de 500 postos de trabalho. Embora os refe
ridos postos de trabalho possam ter de enfrentar a
concorrência das importações de bolsas objecto de

dumping originárias da República Popular da
China, este valor deve ser comparado com um valor
total em termos de emprego, de aproximadamente,
14 000 postos de trabalho correspondente a todo o
sector comunitário de bolsas. A este respeito,
prevê-se que o aumento do volume de vendas efec
tuadas pelos fabricantes comunitários de bolsas de
couro tenha, quando muito, o efeito de compensar
este impacto negativo.

3 . Impacto nos consumidores

( 110) A este respeito, deve assinalar-se que, em caso de
adopção de um direito definitivo, se verificará uma

escassez da oferta, pelo menos a curto prazo, o que
restringirá a margem de escolha dos consumidores.
O impacto nos consumidores sob forma de um

relativo aumento dos preços deve igualmente ser
considerado à luz da previsível ausência de um
benefício para o produtor comunitário e do
impacto negativo na cadeia de distribuição.

4. Conclusão sobre o interesse comunitário

( 111 ) Tendo em conta os factos e a evolução acima refe
ridos que divergem significativamente dos estabele
cidos relativamente às bolsas de couro, considera-se

2. Impacto nos importadores/comerciantes

que existem razões imperiosas pelas quais a criação
de medidas definitivas sobre as importações de
bolsas sintéticas não é do interesse da Comunidade .

( 107) Tendo em conta a elevada parte do mercado comu
nitário de bolsas sintéticas detida pelas impotações

originárias da República Popular da China, seria de
prever que a criação de medidas anti-dumping
definitivas no montante do direito provisório
provocaria um impacto substancial nos importa

O impacto negativo das medidas anti-dumping
definitivas sobre as importações de bolsas sintéticas
originárias da República Popular da China seria
desproporcionado em relação a um benefício real
para a indústria comunitária.

dores e nos comerciantes da Comunidade .
I. DIREITO

( 108) Com efeito, de acordo com uma comparação entre
as partes de mercado detidas, respectivamente, pela
indústria comunitária (cerca de 2 % durante o
período de inquérito) e as importações da Repú

1 . Bolsas de couro

blica Popular da China (cerca de 80 % durante o
período de inquérito), o impacto negativo sobre os
importadores e os comerciantes do produto que daí

( 112) Algumas partes interessadas alegaram que o direito

resultaria seria claramente desproporcionado em
relação ao eventual benefício, a curto prazo, para a

bolsas de couro, bem como o facto de se considerar

indústria comunitária decorrente da criação de

medidas anti-dumping.

deveria assumir a forma de um direito variável .

Todavia, tendo em conta a grande variedade de

que a concorrência se verifica em toda a gama de
bolsas de couro e não na gama mais baixa de
preços, foi estabelecido que as medidas devem
assumir a forma de um direito ad valorem.

( 109) Em termos de emprego, foram calculados 4 100
postos de trabalho relativos à cadeia de distribuição
de bolsas sintéticas. Considera-se que a criação de
medidas anti-dumping sobre as importações de
bolsas sintéticas terá, pelo menos a médio prazo,

um impacto negativo nesta situação. Com efeito,
uma vez que a transferência da fonte de abasteci
mento para outros países terceiros deverá ocorrer a
médio prazo, prevê-se que, entretanto, alguns

Por conseguinte, são confirmadas as conclusões
provisórias relativas ao tipo de direito a aplicar.

( 113) No que respeita ao cálculo do limiar de prejuízo,
ou seja, a subcotação dos preços, o Conselho
confirma a metodologia adoptada no Regulamento
(CE) n ? 209/97 (considerandos 103 a 105). Por
conseguinte, foi acrescentado à percentagem da
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do direito anti-dumping, nos termos do disposto

subcotação estabelecida a diminuição media ponde

rada

do

lucro

dos

produtores

comunitários

no Regulamento (CE) n ? 209/97, aplicáveis às

incluídos na amostra durante o período de inqué
rito. Nesta base, a margem média ponderada do

prejuízo para os sacos de couro ascende a 38 % ,
expressa em percentagem do preço franco-fronteira
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bolsas de couro .

( 119) Os montantes garantes do direito provisório rela
tivos às bolsas sintéticas também devem ser libera

comunitária .

dos,

( 114) A margem de prejuízo relativa às empresas que
solicitaram um tratamento individual e às quais este
foi concedido, expressa em percentagem do preço

franco-fronteira comunitária, é a seguinte:
— em relação à Shilton, dado que a margem de
dumping estabelecida é nula e de acordo com o
disposto no n? 2 do artigo 7?, não foi conside
rado necessário calcular uma margem de
prejuízo individual,

— em relação à Picard, a margem de prejuízo é de
32,7 % .

( 115) Em conformidade com o estabelecido com o n ? 2
do artigo 7? do regulamento de base, dado que o
nível de eliminação do prejuízo é inferior à
margem de dumping estabelecida, o direito anti
-dumping calculado com base no preço franco
- fronteira deve elevar-se a 38 % .

(116) O direito anti-dumping aplicável às empresas que
solicitaram um tratamento individual e às quais este
foi concedido é o seguinte:
— em relação à Shilton: nulo,

— em relação à Picard: 7,7 % , ou seja, a margem
de dumping estabelecida para esta empresa.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

1.

É criado um direito anti-dumping definitivo sobre

as importações de bolsas com a superfície exterior de
couro natural ou reconstituído ou de couro envernizado

classificadas no código NC 4202 21 00 e originárias da
República Popular da China.
2.

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por

bolsas de couro as bolsas, mesmo com tiracolo, incluídas

as que não possuem pegas, com a superfície exterior de
couro natural reconstituído ou de couro envernizado,

concebidas essencialmente para conter pequenos objectos
de uso pessoal tais como chaves, porta-moedas, maquilha
gem, cigarros, independentemente do seu tamanho e
forma.

3 . A taxa de direito é igual a 38 % do preço líquido,
franco-fronteira do produto não desalfandegado (Taric
8900), com excepção das importações de bolsas de couro
fabricadas pelas seguintes empresas, que serão sujeitas às
seguintes taxas do direito:

— Jane Shilton (Pacific) Ltd: 0,0 % (codigo adicional
Taric 8961 )
2. Bolsas sintéticas

(117) Uma vez que se considera existirem razões impe
riosas para não adoptar medidas anti-dumping no
que respeita às bolsas sintéticas, é encerrado o
processo relativo às importações de bolsas de folhas
de plástico (código NC 4202 22 10) e de bolsas de
matérias têxteis (código NC 4202 22 90).

— Gebr. Picard International
adicional Taric 8087).

Ltd:

7,7 %

(código

Artigo 2?

1.

É encerrado o processo anti-dumping relativo às

importações de bolsas com a superfície exterior de folhas
de plástico ou de matérias têxteis classificadas nos códigos
NC 4202 22 10 e 4202 22 90 .

2.

J. COBRANÇA DOS DIREITOS PROVISÓRIOS

( 118) No que respeita as bolsas de couro, uma vez que a
indústria comunitária está perante a ameaça de um

prejuízo importante, o Conselho considera
adequado decidir da liberação, nos termos do
disposto no n? 2 do artigo 10? do regulamento de
base, da cobrança definitiva dos montantes garantes

São liberados os montantes garantes dos direitos

anti-dumping provisórios nos termos do disposto no
Regulamento (CE) n? 209/97.

Artigo 3 ?

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
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O presente regulamento é obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 1997.
Pelo Conselho

0 Presidente

J. POOS

N ? L 208 /43

N ? L 208 /44
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II

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

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO

de 9 de Julho de 1997

relativa a um regulamento técnico comum para os requisitos gerais de ligação
aplicáveis à interface dos equipamentos terminais para as linhas alugadas ORA
analógicas de dois fios
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(97/48 6/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91 /263 /CEE do Conselho, de

29 de Abril de 1991 , relativa à aproximação das legislações
dos Estados-membros respeitantes aos equipamentos
terminais de telecomunicações, incluindo o reconheci
mento mútuo da sua conformidade ('), alterada pela Direc

tiva 93/68 /CEE (2), e, nomeadamente, o n ? 2, segundo
travessão, do seu artigo 6?,

1 . A presente decisão é aplicável aos equipamentos
terminais destinados a ligação ao ponto terminal da rede
pública de telecomunicações das linhas alugadas ORA
analógicas de dois fios, com largura de banda vocal de
qualidade normal ou especial, abrangidos pela norma
harmonizada identificada no n ? 1 do artigo 2?
2. A presente decisão estabelece um regulamento
técnico comum que abrange os requisitos gerais de liga
ção para os equipamentos terminais referidos no n ? 1 .

Considerando que a Comissão adoptou a medida que
identifica o tipo de equipamentos terminais para o qual é
exigido um regulamento técnico comum, bem como a
declaração associada relativa ao seu âmbito;
Considerando que devem ser adoptadas as correspon
dentes normas harmonizada ou partes das normas harmo
nizadas que dão execução aos requisitos essenciais que
devem ser transformados em regulamentos técnicos

Artigo 2?

1 . O regulamento técnico comum incluirá a norma
harmonizada preparada pelo competente organismo de
normalização, que, na medida em que tal se justifique,
aplica os requisitos essenciais a que se referem as alíneas
c), d) e f) do artigo 4? da Directiva 91 /263/CEE . A refe
rência à norma é apresentada no anexo .

ções,

2. Os equipamentos terminais abrangidos pela presente
decisão devem respeitar o regulamento técnico comum
referido no n ? 1 , os requisitos essenciais a que se referem
as alíneas a) e b) do artigo 4? da Directiva 91 /263/CEE e
os requisitos de quaisquer outras directivas aplicáveis,
nomeadamente as Directiva 73/23/CEE (3) e 89/336/
/CEE (4) do Conselho.

(') JO n ? L 128 de 23 . 5. 1991 , p . 1 .
2 JO n ? L 220 de 31 . 8 . 1993, p . 1 .

(3) JO n ? L 77 de 26. 3 . 1973, p. 29 .
4 JO n ? L 139 de 23 . 5. 1989, p. 19.

comuns ;

Considerando que o regulamento comum adoptado na
presente decisão está em conformidade com o parecer do
Comité de aprovação de equipamentos de telecomunica
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Artigo 3 ?

N ? L 208 /45

Artigo 4t

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão .

Os organismos notificados designados para efectuar os
procedimentos referidos no artigo 9 ? da Directiva
91 /263/CEE devem, no que respeita aos equipamentos
terminais abrangidos pelo n ? 1 do artigo 1 ? da presente
decisão, utilizar ou assegurar a utilização da norma harmo
nizada referida no n? 1 do artigo 2? no prazo de um ano

após a notificação da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 9 de Julho de 1997.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

N? L 208/46
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ANEXO

Referência à norma harmonizada aplicável
A norma harmonizada a que se refere o artigo 2? da decisão é a seguinte:
Telecomunicações empresariais (BTC);

Requisitos técnicos da oferta de rede aberta (ORA);
Linhas alugadas analógicas de dois fios com largura de banda vocal de qualidade normal e especial (A20 e
A2S)
Requisitos de ligação aplicáveis à interface dos equipamentos terminais

ETSI

Instituto Europeu de Normalização das Telecomunicações
Secretariado do ETSI

TBR 15 — Janeiro de 1997

(com exclusão do preâmbulo)
Informações suplementares

O Instituto Europeu de Normalização das Telecomunicações é reconhecido nos termos da Directiva
83/ 189/CEE do Conselho (').
A norma harmonizada acima referida foi elaborada de acordo com um mandato conferido nos termos dos

procedimentos pertinentes da Directiva 83/ 189/CEE.
O texto completo da norma harmonizada acima referenciada pode ser obtido junto do:
Instituto Europeu de Normalização das Telecomunicações
650, route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

(') JO n ? L 109 de 26. 4. 1983, p. 8 .

Comissão das Comunidades Europeias
DG XIII/A/2 — (BU 31 , 1 /7)
Rue de la Loi /Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/ Brussel
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N ? L 208 /47

DECISÃO DA COMISSÃO

de 9 de Julho de 1997

relativa a um regulamento técnico comum para os requisitos gerais de ligação
aplicáveis à interface dos equipamentos terminais para as linhas alugadas ORA
analógicas de quatro fios
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(97/487/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 91 /263/CEE do Conselho, de

29 de Abril de 1991 , relativa à aproximação das legislações
dos Estados-membros respeitantes aos equipamentos
terminais de telecomunicações, incluindo o reconheci

mento mútuo da sua conformidade ('), alterada pela Direc
tiva 93/68 /CEE (2), e, nomeadamente, o n ? 2, segundo
travessão, do seu artigo 6?,
Considerando que a Comissão adoptou a medida que
identifica o tipo de equipamentos terminais para o qual é
exigido um regulamento técnico comum, bem como a
declaração associada relativa ao seu âmbito;

Considerando que devem ser adoptadas as correspon
dentes normas harmonizada ou partes das normas harmo
nizadas que dão execução aos requisitos essenciais que
devem ser transformados em regulamentos técnicos
comuns ;

Considerando que o regulamento comum adoptado na
presente decisão está em conformidade com o parecer do
Comité de aprovação de equipamentos de telecomunica
ções,

Artigo 2 ?
1.

O regulamento técnico comum incluirá a norma

harmonizada preparada pelo competente organismo de
normalização, que, na medida em que tal se justifique,
aplica os requisitos essenciais a que se referem as alíneas
c), d) e f) do artigo 4? da Directiva 91 /263/CEE . A refe
rência à norma é apresentada no anexo.
2. Os equipamentos terminais abrangidos pela presente
decisão devem respeitar o regulamento técnico comum
referido no n? 1 , os requisitos essenciais a que se referem
as alíneas a) e b) do artigo 4? da Directiva 91 /263/CEE e
os requisitos de quaisquer outras directivas aplicáveis,
nomeadamente as Directiva 73/23/CEE (3) e 89/336/
/CEE (4) do Conselho.
Artigo 3 ?
Os organismos notificados designados para efectuar os
procedimentos referidos no artigo 9 ? da Directiva
91 /263/CEE devem, no que respeita aos equipamentos
terminais abrangidos pelo n ? 1 do artigo 1 ? da presente
decisão, utilizar ou assegurar a utilização da norma harmo
nizada referida no n ? 1 do artigo 2? no prazo de um ano
após a notificação da presente decisão.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1 ?

1 . A presente decisão é aplicável aos equipamentos
terminais destinados a ligação ao ponto terminal da rede
pública de telecomunicações das linhas alugadas ORA
analógicas de quatro fios, com largura de banda vocal de
qualidade normal ou especial, abrangidos pela norma
harmonizada identificada no n ? 1 do artigo 2?

2. A presente decisão estabelece um regulamento
técnico comum que abrange os requisitos gerais de liga
ção para os equipamentos terminais referidos no n! 1 .

(') JO n ? L 128 de 23. 5. 1991 , p. 1 .
(2) JO n? L 220 de 31 . 8 . 1993, p. 1 .

Artigo 4?
Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão .

Feito em Bruxelas, em 9 de Julho de 1997.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

O JO n? L 77 de 26. 3. 1973, p. 29.
(4) JO n ? L 139 de 23 . 5. 1989 , p. 19 .

N? L 208/48
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ANEXO

Referência à norma harmonizada aplicável
A norma harmonizada a que se refere o artigo 2? da decisão é a seguinte:
Telecomunicações empresariais (BTC);

Requisitos técnicos da oferta de rede aberta (ORA);

Linhas alugadas analógicas de quatro fios com largura de banda vocal de qualidade normal e especial (A40 e
A4S)
Requisitos de ligação aplicáveis à interface dos equipamentos terminais

ETSI

Instituto Europeu de Normalização das Telecomunicações
Secretariado do ETSI

TBR 17 — Janeiro de 1997

(com exclusão do preâmbulo)
Informações suplementares

O Instituto Europeu de Normalização das Telecomunicações é reconhecido nos termos da Directiva
83/ 189/CEE do Conselho (').
A norma harmonizada acima referida foi elaborada de acordo com um mandato conferido nos termos dos

procedimentos pertinentes da Directiva 83/ 189/CEE.
O texto completo da norma harmonizada acima referenciada pode ser obtido junto do:
Instituto Europeu de Normalização das Telecomunicações

650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Comissão das Comunidades Europeias

XIII/A/2

(BU 31 , 1 /7)

Rue de la Loi/ wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel

(') JO n ? L 109 de 26. 4. 1983, p. 8 .
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N ? L 208 /49

DECISÃO DA COMISSÃO

de 28 de Julho de 1997

que autoriza os Estados-membros a prever derrogações de certas disposições da
Directiva 77/93/CEE do Conselho relativamente às plantas de Fragaria L.

destinadas à plantação, com excepção das sementes, originárias da República da
África do Sul

(97/48 8/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 77/93/CEE do Conselho, de

21 de Dezembro de 1976, relativa a medidas de protecção
contra a introdução na Comunidade de organismos preju
diciais às plantas e produtos vegetais e contra a sua propa
gação no interior da Comunidade ('), com a última redac
ção que lhe foi dada pela Directiva 97/ 14/CE da Comis
são (2), e, nomeadamente, o n ? 1 do seu artigo 14?,

fitossanitário da produção de plantas de Fragaria L. na
República da África do Sul;
Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité
fitossanitário permanente,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Tendo em conta o pedido apresentado pelo Reino Unido,

Artigo 1 ?

Considerando que, nos termos da Directiva 77/93/CEE, as
plantas de Fragaria L. destinadas à plantação, com
excepção das sementes, originárias de países não europeus,
com excepção dos países mediterrânicos, da Austrália, da

1 . Os Estados-membros ficam autorizados a prever, nas
condições estabelecidas no n ? 2, derrogações do n ? 1 do
artigo 4? da Directiva 77/93/CEE, no que diz respeito às
exigências previstas na parte A, ponto 18, do anexo III,
para as plantas de Fragaria L. destinadas à plantação,
com excepção das sementes, originárias da República da

Nova Zelândia, do Canadá e dos estados continentais dos

Estados Unidos da América, não podem, em princípio, ser
introduzidas na Comunidade;

África do Sul .

Considerando que se reveste de interesse o cultivo, na

2.

República da África do Sul, de plantas de Fragaria L.
destinadas à plantação, com excepção das sementes, a
partir de plantas fornecidas por um Estado-membro, a fim
de prolongar a época de cultivo das plantas; que essas
plantas poderiam ser posteriormente reexportadas para a
Comunidade a fim de serem plantadas para a produção de
frutos;

Considerando que, relativamente às importações dessas
plantas para a Comunidade, com base nas informações
fornecidas pelo Estado-membro relevante, se conclui que
essas plantas de Fragaria L. podem ser cultivadas em
condições sanitárias adequadas no distrito de Elliot da

região de North Eastern Cape, na República da África do
Sul ;

Considerando que, com base nas informações actualmente

disponíveis, não existe, nessas circunstâncias, qualquer
risco de propagação de organismos prejudiciais que
afectem as plantas de Fragaria L. desde que sejam satis
feitas certas condições técnicas;

Considerando que a Comissão assegurará que a República
da África do Sul continue a pôr à sua disposição todas as
informações técnicas necessárias para avaliar o estatuto
(') JO n ? L 26 de 31 . 1 . 1977, p. 20.
2 JO n ? L 87 de 2. 4. 1997, p. 17.

Além das exigências previstas na parte A dos anexos

I, II e IV da Directiva 77/93/CEE, relativamente às

plantas de Fragaria L., devem ser satisfeitas as seguintes
condições:

a) As plantas devem destinar-se à produção de frutos na
Comunidade e ter sido :

i) produzidas exclusivamente a partir de plantas-mãe
certificadas ao abrigo de um regime de certificação
aprovado de um Estado-membro e importadas
desse Estado-membro,

ii) cultivadas num terreno:

— situado no distrito de Elliot da região de North
Eastern Cape,

— situado numa área isolada da produção comer
cial de morangos,

— situado a pelo menos um quilómetro da zona
mais próxima de cultivo de morangueiros para
produção de frutos ou estolhos que não satis
façam as condições previstas na presente deci
são,

— situado a pelo menos 200 metros de quaisquer
outras plantas do género Fragaria que não
satisfaçam as condições previstas na presente
decisão, e

N? L 208/50
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— em que, antes da plantação e no período
seguinte à remoção da cultura anterior do
terreno, o solo tenha sido testado por métodos
adequados ou tratado de forma a assegurar a
ausência de organismos prejudiciais infestantes
do solo, incluindo Globodera pallida (Stone)
Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenwe
ber) Behrens,

2. 8 . 97

— sob « Declaração suplementar», a declaração «A
remessa satisfaz as condições definidas na Decisão
97/488/CE», bem como o nome da variedade e o

regime de certificação do Estado-membro ao abrigo
do qual as plantas foram certificados;
c) As plantas devem ser introduzidas através de pontos de
entrada situados no território de um Estado-membro

iii) oficialmente inspeccionadas pelo serviço de protec

que recorra às presentes derrogações e designados para

pelo menos três vezes durante a época de cultivo e
antes da exportação, para detecção da presença dos
organismos prejudiciais constantes da lista da parte

d) Antes da introdução na Comunidade, e com uma ante

ção fitossanitária da República da África do Sul,

A dos anexos I e II da Directiva 77/93 /CEE ,
nomeadamente :

efeitos das mesmas por esse Estado-membro;

cedência de 10 dias, o importador deve notificar de
cada introdução os organismos oficiais responsáveis do
Estado-membro de introdução, que por sua vez deve
transmitir o teor da notificação à Comissão, indicando:

— Aphelencboides besseyi Christie,

— o tipo de material,

— Arabis mosaic vírus,

— Colletotrichum acutatum Simmonds,

— a quantidade,

— Globodera pallida (Stone) Behrens,

— a data de introdução declarada e a confirmação do
ponto de entrada,

— Globodera

rostochiensis

(Wollenweber)

Behrens,

— os nomes e endereços das instalações referidas na

alínea f), onde as plantas serão plantadas.
— Strawberry crinkle virus,
— Strawberry mild yellow edge virus,

— Xiphinema americanum Cobb sensu lato
(populações não europeias)

Aquando da importação, o importador deve confirmar
as características da supracitada notificação antecipada.
O importador deve ser oficialmente informado, antes
da introdução, das condições previstas nas alíneas a), b),
c), d), e) e f);

e dos seguintes organismos prejudiciais cuja ocor
rência na Comunidade não é conhecida:

— Eremnus setulosus (Boheman)

— Graphognatbus leucoloma (Boheman)
— Heteronychus arator (Fabricius),

iv) consideradas, em resultado das inspecções referidas
na subalínea iii), isentas dos organismos prejudiciais
referidos na mesma subalínea,

v) antes da exportação:

— sacudias para remoção do solo ou de qualquer
outro meio de crescimento,

— limpas (isto é, isentas de detritos vegetais),
encontrando-se desprovidas de flores e frutos;

e) As inspecções, incluindo testes, se for caso disso,
exigidas em confromidade com o artigo 12? da Direc
tiva 77/93/CEE devem ser efectuadas pelos organismos
oficiais responsáveis, referidos nessa directiva, dos Esta
dos-membros que recorram às derrogações em causa e,
quando for caso disso, em cooperação com os orga
nismos oficiais responsáveis do Estado-membro em
que as plantas serão plantadas. Sem prejuízo das
inspecções referidas no n ? 3, primeira possibilidade do
segundo travessão, do artigo 19?A, a Comissão determi
nará em que medida as inspecções referidas no n ? 3,
segunda possibilidade do segundo travessão, do
artigo 19?A da mesma directiva serão integradas
no programa de inspecção em conformidade com o
n ? 5, alínea c), do artigo 19?A da mesma directiva;

— sob « Desinfestação e/ou tratamento de desinfecção»,

f) As plantas serão plantadas apenas em instalações cujos
nome do proprietário e endereço tenham sido notifica
dos, pela pessoa que tem a intenção de plantar as
plantas importadas nos termos da presente decisão, aos
referidos organismos oficiais responsáveis do Estado
-membro em que as instalações se situam; nos casos
em que o local de plantação se situe num Estado
-membro que não o que recorre a estas derrogações, os
referidos organismos oficiais responsáveis do Estado
-membro que a elas recorre, no momento da recepção
da supracitada notificação antecipada do importador,
informará os referidos organismos oficiais responsáveis
do Estado-membro em que as plantas serão plantadas,

a especificação do último ou últimos tratamentos

indicando o nome e o endereço das instalações onde as

aplicados antes da exportação,

plantas serão plantadas;

b) As plantas destinadas à Comunidade devem ser acom
panhadas de um certificado fitossanitário emitido na

República da África do Sul em conformidade com os

artigos 7? e 12? da Directiva 77/93/CEE, com base
no exame nela previsto, respeitante nomeadamente à
isenção dos organismos prejudiciais referidos na alínea
a), subalínea iii), e às exigências especificadas nas
subalíneas i), ii), iv) e v) da mesma alínea.
Do certificado devem constar:
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g) No período de cultivo seguinte a importação, uma
proporção adequada das plantas será inspeccionada
pelos organismos oficiais responsáveis do Estado
-membro em que as plantas são plantadas, em alturas
adequadas, nas instalações referidas na alínea f).
Artigo 2 ?

N ? L 208 /51

Artigo 3 ?

A autorização prevista no artigo 1 ? é aplicável durante o
período compreendido entre 1 de Agosto e 31 de Agosto
de 1997. Será revogada se for estabelecido que as condi
ções previstas no n ? 2 do artigo 1 ? não são suficientes
para evitar a introdução de organismos prejudiciais ou não
foram cumpridas.

Os Estados-membros informarão os outros Estados-mem

bros e a Comissão sempre que fizerem uso da autorização
referida no artigo 1 ? Comunicarão à Comissão e aos
outros Estados-membros, antes de 1 de Novembro de

1997, as informações relativas às quantidades importadas
nos termos da presente decisão e enviar-lhes-ão um rela
tório técnico pormenorizado da inspecção oficial referida
no n ? 2, alínea e), do artigo 1 ? Além disso, todos os Esta
dos-membros em que as plantas sejam plantadas enviarão
também anualmente à Comissão e aos outros Estados

-membros, antes de 1 de Março seguinte ao ano de impor
tação, um relatório técnico pormenorizado do exame
oficial referido no n ? 2, alínea g), do artigo 1 ?

Artigo 4?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.

Feito em Bruxelas, em 28 de Julho de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

N? L 208/52
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RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO
de 30 de Julho de 1997

relativa às transacções realizadas através de um instrumento de pagamento electrónico
e, nomeadamente, às relações entre o emitente e o detentor
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(97/489/CE)

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o segundo
travessão do seu artigo 115?,

(1 ) Considerando que um dos principais objectivos da Comunidade é o de assegurar o pleno
funcionamento do mercado interno para o qual os sistemas de pagamento representam um
elemento fundamental; que as transacções realizadas através de instrumentos de pagamento
electrónico representam uma parte crescente dos pagamentos nacionais e transfronteiras em
termos de volume e de valor; que, dado o presente contexto de rápida inovação e progresso
técnico, esta tendência é passível de acelerar notavelmente esse processo como consequência
do alargamento de negócios inovadores, mercados e comunidades comerciais para o
comércio electrónico;

(2) Considerando que é importante que os particulares e as empesas possam utilizar os
instrumentos de pagamento electrónico em todo o território da Comunidade; que a presente
recomendação pretende assegurar a continuidade do processo de conclusão do mercado
interno, nomeadamente à luz da liberalização dos movimentos de capitais, e contribuirá
também para a realização da união económica e monetária;
(3) Considerando que o presente enquadramento jurídico abrange as transacções realizadas
através de instrumentos de pagamento electrónico; que, para efeitos do presente
enquadramento, estes incluem os instrumentos que permitem o acesso (à distância) a uma
conta do detentor, nomeadamente, os cartões de pagamento e os serviços de banca no
domicílio e de banca telefónica; que as transacções efectuadas através de um cartão de
pagamento abrangerão o pagamento electrónico e não electrónico efectuado através de um
cartão de pagamento, incluindo as operações em que é exigida uma assinatura e emitido um
talão; que, para efeitos da presente recomendação, os instrumentos de pagamento
electrónico incluirão igualmente os instrumentos de moeda electrónica passíveis de serem
recarregados, designadamente, cartões com valor armazenado e os valores armazenados
electronicamente na memória da rede informática; que os instrumentos de moeda
electrónica passíveis de serem recarregados, devido às suas características, em particular o
possível acesso à distância às contas do utilizador, são aqueles que inspiram uma maior
necessidade de protecção do utilizador; que a cobertura, nos termos da presente
recomendação e no que respeita a instrumentos de moeda electrónica, se limita a
instrumentos passíveis de serem recarregados;

(4) Considerando que a presente recomendação se destina a contribuir para o advento da
sociedade da informação e, nomeadamnte, do comércio electrónico ao promover a confiança
dos utilizadores nestes instrumentos e a sua maior aceitação pelos retalhistas; que, para o
efeito, a Comissão também considerará a possibilidade de actualizar e rever a Recomendação
87/598/CEE da Comissão ('), com vista a estabelecer o enquadramento claro para a relação

entre compradores e aceitantes em matéria de instrumentos de pagamento electrónico; que,
em conformidade com os referidos objectivos, o presente enquadramento jurídico estabelece
as informações mínimas que deverão ser prestadas nas condições fornecidas aos clientes e
aplicáveis às transacções efectuadas através de instrumentos de pagamento electrónico, bem
como as obrigações e as responsabilidades mínimas das partes relevantes; que essas
condições devem ser estabelecidas por escrito, incluindo, se for caso disso, por via
(•) JO n ? L 365 de 24. 12. 1987, p. 72.
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electronica, e assegurar um equilíbrio razoável entre os interesses respectivos das partes
envolvidas; que, de acordo com a Directiva 93/ 13/CEE do Conselho, de 5 de Abril de 1993,

relativa às cláusulas abusivas dos contratos celebrados com os consumidores ('), estas
condições contratuais devem ser definidas numa linguagem clara e facilmente
compreensível;
(5) Considerando que, no intuito de assegurar a transparência, o presente enquadramento
recomenda os requisitos mínimos necessários para garantir um nível adequado de
informações a prestar aos clientes aquando da celebração de um contrato, bem como as

informações a prestar posteriormente na sequência das transacções efectuadas através de um
instrumento de pagamento, incluindo informações em matéria de encargos, taxas de câmbio
e taxas de juro; que, no intuito de informar o detentor de regras de cálculo de taxas, deve
fazer-se referência à Directiva 87/ 102/CEE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1986,

relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos
Estados-membros, relativas ao crédito ao consumo (2), com a última redacção que lhe foi
dada pela Directiva 90/88/CEE (3);

(6) Considerando que o presente enquadramento recomenda os requisitos mínimos relativos às
obrigações e responsabilidades dos interessados directos; que a informação prestada a um
detentor deve indicar claramente o alcance das obrigações do cliente enquanto detentor de
um instrumento de pagamento electrónico que lhe permite efectuar pagamentos a favor de
terceiros, bem como realizar determinadas operações financeiras por conta própria;

(7) Considerando que, a fim de melhorar o acesso dos consumidores às vias de recurso, o
presente enquadramento convida os Estados-membros a assegurar a existência de
procedimentos adequados e eficazes para a resolução de eventuais litígios entre um detentor
e um emitente; que a Comissão publicou em 14 de Fevereiro de 1996 um plano de acção
sobre o acesso dos consumidores à justiça e à resolução dos litígios dos consumidores no
mercado interno; que esse plano de acção inclui iniciativas específicas para promover
processos de regularização extrajudicial dos litígios; que são propostos critérios objectivos
(anexo II) para garantir a fiabilidade destes procedimentos, sendo prevista a utilização de
formulários de reclamação normalizados (anexo III);

(8) Considerando que o presente enquadramento visa assegurar um elevado grau de defesa dos
consumidores no domínio dos instrumentos de pagamento electrónico;

(9) Considerando que é essencial que as transacções realizadas através de instrumentos de
pagamento electrónico sejam devidamente registadas a fim de permitir a identificação das
transacções e a rectificação dos erros; que o ónus da prova no sentido de demonstrar que
uma transacção foi devidamente registada e contabilizada, não tendo sido afectada por

problemas técnicos ou qualquer outra deficiência, deve incumbir ao emitente;
(10) Considerando que, sem prejuízo dos eventuais direitos usufruídos por um detentor ao abrigo
do direito nacional, as instruções de pagamento emitidas por um detentor em relação às
transacções por ele realizadas através de um instrumento de pagamento electrónico devem
ser irrevogáveis, salvo se o montante não for determinado quando a ordem for emitida;

( 11 ) Considerando que devem ser definidas regras relativas à responsabilidade do emitente em
caso de não execução ou de execução incorrecta das instruções de pagamento de um

detentor e em relação às transacções que não tenham sido por ele autorizadas, sem prejuízo
contudo das obrigações que recaem sobre o detentor em caso de extravio ou furto dos
instrumentos de pagamento electrónico;

(12) Considerando que a Comissão acompanhará a aplicação da presente recomendação e, caso
considere os resultados insatisfatórios, tem a intenção de propor as devidas medidas

legislativas vinculativas relativamente à matéria abrangida pela presente recomendação,
(') JO n? L 95 de 21 . 4. 1993, p. 29.
(2) JO n ? L 42 de 12. 2. 1987, p. 48 .
3 JO n? L 61 de 10. 3. 1990, p. 14.
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RECOMENDA:

SECÇÃO I

ÂMBITO DE APLICAÇÃO E DEFINIÇÕES
Artigo 1 ?

Âmbito de aplicação
1.

A presente recomendação é aplicável às seguintes transacções:

a) Transferências de fundos, diferentes das ordenadas e efectuadas por instituições financeiras,
efectuadas através um instrumento de pagamento electrónico;

b) Levantamento de numerário através de um instrumento de pagamento electrónico e o
carregamento de fundos (e a retirada de fundos) de um instrumento de moeda electrónica,
junto de dispositivos como máquinas de distribuição de dinheiro e caixas automáticas, bem
como nas instalações do emitente ou de uma instituição que se tenha contratualmente
comprometido a aceitar o instrumento de pagamento
2.
Em derrogação do disposto no n ? 1 , em relação às transacções efectuadas através de um
instrumento de moeda electrónica, só não é aplicável o disposto no n ? 1 do artigo 4?, no
segundo e terceiro travessões da alínea b) do artigo 5?, no artigo 6?, nas alíneas c) e d) e no

primeiro travessão da alínea e) do n ? 2 do artigo 7?, nos n ?s 1 , 2 e 3 do artigo 8 ?, e no n? 2 do
artigo 9? Contudo, onde o instrumento de moeda electrónica é utilizado para carregar
(descarregar) valores à distância na conta do titular, esta recomendação deve ser aplicada na
totalidade .

3 . A presente recomendação não é aplicável:
a) Aos pagamentos efectuados por cheque;

b) À função de garantia dos pagamentos efectuados por cheque, assegurada por determinados
cartões .

Artigo 2 ?
Definições

Para efeitos da presente recomendação, entende-se por:

a) « Instrumento de pagamento electrónico»: um instrumento que permite ao seu detentor
realizar o tipo de transacções previsto no n ? 1 do artigo 1 ? A presente definição abrange tanto
os instrumentos de pagamento à distância como os instrumentos de moeda electrónica;
b) « Instrumento de pagamento à distância»: um instrumento que permite a um detentor ter
acesso aos fundos na sua conta junto de uma instituição e que autoriza, normalmente através
de um código de identificação pessoal e/ou qualquer outra prova de identidade análoga, a
realização de pagamentos a terceiros. Esta categoria de instrumentos inclui nomadamente os
cartões de pagamento (cartões de crédito, de débito, de débito deferido ou cartões de recarga) e
os serviços de banca no domicílio e de banca telefónica;

c) « Instrumento de moeda electrónica»: um instrumento de pagamento passível de ser
recarregado que não um instrumento de pagamento à distância, constituído por um cartão
com valor armazenado ou um saldo em numerário registado na memória de um computador,

que permita ao seu detentor efectuar o tipo de transacções previsto no n? 1 do artigo 1 ?;
d) «Instituição financeira»: uma instituição tal com definida no n? 1 do artigo 4? do
Regulamento (CE) n ? 3604/93 do Conselho (');

e) «Emitente»: uma pessoa que, no decurso das suas actividades, coloque à disposição dos
utilizadores um instrumento de pagamento ao abrigo de um contrato celebrado com o
mesmo;

f) «Detentor»: uma pessoa que, por força de um contrato por ele celebrado com o emitente, tem
um instrumento de pagamento electrónico .
(') JO n? L 332 de 31 . 12. 1993, p. 4.
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SECÇÃO II

TRANSPARÊNCIA DAS CONDIÇÕES APLICÁVEIS ÀS TRANSACÇÕES

Artigo 3 ?

Informações mínimas a figurar nas condições que regem a emissão e utilização de um
instrumento de pagamento electrónico

1.

Aquando da assinatura do contrato ou, em todo o caso, num prazo prévio adequado antes

da emissão de um instrumento de pagamento electrónico, o emitente deve comunicar ao

detentor as condições contratuais (a seguir denominadas «as condições») que regem a emissão e a
utilização desse instrumento de pagamento electrónico. As condições deverão indicar a legislação
aplicável ao contrato.

2. As condições devem ser estabelecidas por escrito, incluindo, se for caso disso, por via
electrónica, numa linguagem clara e facilmente compreensível, e devem estar disponíveis pelo
menos na língua ou línguas oficiais do Estado-membro em que é proposto o instrumento de
pagamento electrónico.

3.

Das condições deve constar pelo menos o seguinte:

a) Uma descrição do instrumento de pagamento electrónico e, se for caso disso, as características

técnicas do equipamento de comunicação a que o utilizador pode recorrer, bem como as
utilizações possíveis do instrumento, incluindo os eventuais limites financeiros aplicáveis;
b) Uma descrição das respectivas obrigações e responsabilidades do detentor e do emitente;
devem ser nomeadamente indicadas as precauções razoáeis que o detentor deve tomar para
garantir a segurança do instrumento de pagamento electrónico e dos meios (tal como o
número de identificação pessoal ou outro código) que permitem a sua utilização;
c) Se for caso disso, o prazo em que será normalmente debitada ou creditada, incluindo a

data-valor, a conta do titular ou, se o detentor não tiver uma conta junto do emitente, o prazo
normal dentro do qual será normalmente facturado;

d) Todo o tipo de encargos a cargo do detentor. Em especial, tal deve incluir, se for caso disso,
informações pormenorizadas sobre o seguinte :
— o montante de eventuais taxas anuais e taxa inicial,

— o montante de todas as despesas e comissões a pagar pelo detentor ao emitente
relativamente a determinados tipos de transacções,
— a eventual taxa de juro aplicavel, incluindo as regras de cálculo;
e) O prazo durante o qual uma dada transacção pode ser impugnada pelo detentor e uma
indicação dos procedimentos de reclamação e vias de recurso à sua disposição, bem como as
respectivas regras de acesso.
4. Se o instrumento de pagamento electrónico for passível de ser utilizado nas transacções
realizadas no estrangeiro (fora do país de emissão/subscrição), devem ser igualmente comunicadas
as seguintes informações ao detentor.
a) O montante de quaisquer despesas e encargos imputados para as transacções em moeda
estrangeira e, se for caso disso, as taxas aplicadas;

b) A taxa de câmbio de referência utilizada para a conversão das transacções realizadas em
moeda estrangeira, incluindo a data em que é determinada.
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Artigo 4 ?

Informações posteriores às transacções
1 . O emitente deve prestar ao detentor informações relacionadas com as transacções efectuadas
através de um instrumento de pagamento electrónico. Estas informações, que devem ser

prestadas por escrito, incluindo, eventualmente, por via electrónica, e apresentadas de uma forma
facilmente compreensível, devem incluir, pelo menos:

a) Uma referência que permita ao detentor identificar a transacção e, se for caso disso,
informações relativas ao aceitante no qual ou com quem a transacção foi realizada;

b) O montante debitado ao detentor pela transacção, expresso na moeda de facturação e, quando
necessário, o montante em moeda estrangeira;
c) O montante de todas as despesas e comissões aplicadas a determinados tipos de transacções;

O emitente deve igualmente indicar a taxa de câmbio praticada para as operações de conversão
das transacções em moeda estrangeira.
2. O emitente de um instrumento de pagamento electrónico deve fornecer ao detentor a
possibilidade de verificar as últimas cinco transacções efectuadas e o valor restante armazenado
neste instrumento .

SECÇÃO III

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES NUM CONTRATO
Artigo 5 ?
Obrigação do detentor
O detentor:

a) Utilizará o instrumento de pagamento electrónico em conformidade com as condições que
regem a emissão e a utilização de um instrumento de pagamento; em especial, o detentor
deve tomar todas as precauções razoáveis para garantir a segurança do instrumento de
pagamento electrónico e os meios (tal como o número de identificação pessoal ou outro tipo
de código) que permitem a sua utilização;
b) Comunicará ao emitente (ou à entidade especificada por este último) de imediato após tomar
conhecimento do seguinte:

— extravio ou furto do instrumento de pagamento electrónico ou dos meios que permitem a
sua utilização,

— registo na sua conta de quaisquer transacções não autorizadas,
— eventuais erros ou outras irregularidades nos registos contabilísticos dessa conta cometidos
pelo emitente;

c) Não registará o seu número de identificação pessoal ou outro código de uma forma facilmente
reconhecível, nomeadamente, sobre o instrumento de pagamento electrónico ou sobre
qualquer outro elemento que conserve junto do mesmo;

d) Não revogará quaisquer instruções que tenha emitido através do seu instrumento de
pagamento electrónico, salvo se o montante não for determinado aquando da ordem de
emissão .

Artigo 6?
Responsabilidades do detentor
1 . Até à comunicação, o detentor suportará as perdas incorridas em consequência do extravio
ou do furto do instrumento de pagamento electrónico até um limite que não pode exceder 150
ecus, salvo se tiver agido com extrema negligência, em contravenção às disposições relevantes

previstas nas alíneas a), b) e c) do artigo 5? ou de forma fraudulenta, caso em que o referido
limite não é aplicável .
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2. Imediatamente apos o detentor ter comunicado ao emitente (ou à entidade especificada por
este último), conforme previsto pela alínea b) do artigo 5?, o primeiro deixará de ser responsável
pelas perdas decorrentes do extravio ou do furto do seu instrumento de pagamento electrónico,
excepto se tiver agido de forma fraudulenta.

3. Em derrogação dos n?s 1 e 2, o detentor não é responsável se o instrumento de pagamento
tiver sido utilizado sem presença física ou sem identificação electrónica (do próprio instrumento).

A simples utilização de um código pessoal ou de qualquer elemento de identificação similar não
são suficientes para determinar a responsabilidade do detentor.
Artigo 7?
Obrigações do emitente

1 . O emitente pode alterar as condições, desde que informe atempadamente e
individualmente o detentor a fim de lhe permitir rescindir o contrato, se assim o desejar. Deve
ser especificado um período, que não pode ser inferior a um mês, decorrido o qual se considerará
que o detentor aceitou as condições caso não tenha previamente renunciado ao instrumento.

No entanto, o primeiro parágrafo não é aplicável em caso de alteração signficativa da taxa de juro
efectiva, que entrará em vigor na data especificada aquando da sua publicação. Em relação a este
caso, sem prejuízo do direito do detentor de rescindir do contrato, o emitente deve informar
individualmente o detentor em tempo útil .
2.

O emitente :

a) Não divulgará o número de identificação pessoal do detentor ou qualquer outro código, salvo
ao próprio detentor;

b) Abster-se-á de enviar um instrumento de pagamento electrónico não solicitado, excepto em
caso de substituição de um instrumento de pagamento electrónico já na posse do detentor;
c) Conservará por um prazo adequado os registos internos por forma a permitir a identificação
das transacções previstas no n ? 1 do artigo 1 ? e a rectificação de eventuais erros;

d) Assegurará que meios adequados estejam disponíveis para permitir ao detentor fazer a
comunicação requerida na alínea b) do artigo 5? Quando a comunicação for feita pelo
telefone, o emitente (ou a entidade por ele especificada) deve fornecer ao detentor os meios de
prova de que fez a comunicação.

e) Em qualquer litígio com um detentor relativo a uma transacção prevista no n ? 1 do artigo 1 ?,
e sem prejuízo de qualquer prova em contrário que possa ser apresentada pelo detentor,
apresentará elementos comprovativos de que a transacção:
— foi devidamente registada e contabilizada,
— não foi afectada por um problema técnico ou qualquer deficiência de outra natureza.

Artigo 8?
Responsabilidades do emitente

1.

O emitente é responsável, sem prejuízo do disposto nos artigos 5?, 6? e nas alíneas a) e e)

do n ? 2 do artigo 7?:

a) Pela não execução ou pela execução incorrecta das transacções do detentor previstas no n ? 1
do artigo 1 ?, mesmo se uma transacção for iniciada em dispositivos/terminais ou através de
equipamentos que não se encontram sob o controlo directo ou exclusivo do emitente, desde
que a transacção não tenha sido iniciada em dispositivos/terminais ou através de
equipamentos não autorizados pelo emitente;
b) Pelas transacções realizadas sem a autorização do detentor, bem como por quaisquer erros ou
irregularidades eventuais imputáveis ao emitente na manutenção do registo contabilítico da
conta do dententor.
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2. Sem prejuízo do disposto no n ? 3 , a responsabilidade prevista no n ? 1 incidira sobre :
a) O montante da transacção não executada ou executada de forma incorrecta e, se for caso disso,
os juros devidos;
b) O montante necessário para restabelecer o detentor na situação em que se encontrava antes da
realização da transacção não autorizada.

3 . Quaisquer outras consequências financeiras e, nomeadamente, as relacionadas com a
dimensão dos danos a serem objecto de indemnização, serão suportadas pelo emitente em
conformidade com a legislação aplicável ao contrato celebrado entre este e o detentor.
4. O emitente será responsável perante o detentor do instrumento de moeda electrónica pela
perda do valor armazenado neste instrumento e pela execução incorrecta das transacções do
detenor, sempre que a perda ou execução incorrecta seja imputável a uma avaria do instrumento,
do dispositivo/terminal ou de qualquer outro equipamento autorizado para utilização, desde que
tal não tenha sido deliberadamente provocado pelo detentor ou em infracção ao disposto no
n ? 3, alínea a), do artigo 3 ?

SECÇÃO IV

COMUNICAÇÃO, RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS E DISPOSIÇÃO FINAL
Artigo 9?
Comunicação

1.

O emitente (ou a entidade por ele especificada) deve fornecer ao detentor os meios que lhe

permitam, vinte e quatro horas por dia, comunicar o extravio ou o furto do seu instrumento de
pagamento electrónico.
2. O emitente (ou a entidade por ele especificada) deve, após a recepção da comunicação, e
mesmo se o detentor tiver actuado com extrema negligência ou de forma fraudulenta, tomar
todas as medidas razoáveis à sua disposição susceptíveis de impedir qualquer utilização posterior
do instrumento de pagamento electrónico.
Artigo 10?

Resolução de litígios
Os Estados-membros são convidados a assegurar a existência de procedimentos adequados e
eficazes para a resolução de eventuais litígios entre detentores e emitentes.
Artigo 11 ?

Disposição final
Os Estados-membros são convidados a tomar as medidas necessárias para que, o mais tardar em

31 de Dezembro de 1998, que os emitentes de instrumentos de moeda electrónica observem o
disposto nos artigos 1 ? a 9? da presente recomendação.
Feito em Bruxelas, em 30 de Julho de 1997.
Pela Comissão
Mário MONTI

Membro da Comissão
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