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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N ? 1931 /97 DO CONSELHO
de 22 de Setembro de 1997

que cria um direito anti-dumping definitivo sobre as importações de zinco em
formas brutas, não ligado, originário da Polónia e da Rússia e que determina a
cobrança definitiva do direito provisório
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

(3)

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

No prazo estabelecido no regulamento que cria o
direito provisório, as autoridades polacas, os dois
produtores/exportadores polacos que cooperaram
no inquérito mencionados no referido regulamento,
a seguir designados «exportadores», bem como dois
importadores, apresentaram comentários por
escrito .

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 384/96 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, relativo à defesa

contra as importações objecto de dumping de países não
membros da Comunidade Europeia ('), a seguir designado

(4)

«regulamento de base», e, nomeadamente, os seus artigos

Os serviços da Comissão concederam audições a
todas as partes que tal o solicitaram .

8 ?, 9 ? e 23 ?,

Tendo em conta a proposta apresentada pela Comissão

C. PRODUTO CONSIDERADO E PRODUTO

após consulta do Comité Consultivo,
Considerando o seguinte:

SIMILAR

(5)

As autoridades polacas, os exportadores polacos que

cooperaram no inquérito e um importador de zinco
originário da Rússia levantaram a questão de saber
se o seu produto e o produto comunitário podiam
ser considerados produtos similares, dadas certas

A. MEDIDAS PROVISORIAS

diferenças de características físicas e o facto de

(1 )

corresponderem a três códigos NC diferentes.

Pelo Regulamento (CE) n ? 593/97 da Comissão (2),
a seguir designado «regulamento que cria o direito

provisório», foi criado um direito anti-dumping
provisório sobre as importações de zinco em formas

(6)

Tal como exposto nos considerandos 9 a 15 do
regulamento que cria o direito provisório, todos os
tipos de zinco em formas brutas, não ligado, se
assemelham entre si . Os tipos são similares no que
diz respeito às suas características técnicas e físicas
(teor mínimo de zinco para todos os tipos: 98,5 % )
e às suas principais utilizações (por exemplo, indús
tria do latão). Além disso, os preços de todos os
tipos baseiam-se nas cotações do zinco «Super High
Grade » na bolsa de metais de Londres [London
Metal Exchange (LME)], o que indica que são consi
derados como um único produto pelo mercado .

(7)

As diferenças limitadas a nível do teor de zinco
[«Super High Grade» (SHG), « High Grade » (HG) e
«Good Ordinary Brand» (GOB)] e das impurezas
(nomeadamente, o cádmio) existentes entre o zinco

brutas, não ligado, correspondente aos códigos NC
7901 11 00, 7901 12 10 e 7901 12 30, originário da
Polónia e da Rússia .

B. PROCESSO SUBSEQUENTE

(2)

Todas as partes interessadas que cooperaram
no inquérito, o autor da denúncia e as autoridades
polaca e russa receberam informações sobre os
factos e considerações essenciais com base nos

quais foram instituídas medidas provisórias.
(') JO L 56 de 6. 3. 1996, p. 1 . Regulamento alterado pelo Regu
lamento (CE) n ? 2331 /96 (JO L 317 de 6. 12. 1996, p. 1 ).
(2) JO L 89 de 4. 4. 1997, p. 6.

produzido pelos produtores comunitários e o zinco
de origem polaca, invocadas pelos exportadores,
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uma verificação adequada no local, o que não acon

não invalidam esta conclusão, dado que tanto o
zinco HG como o GOB, produzidos pelos exporta
dores, e o zinco SHG, fabricado pela indústria

teceu neste caso .

comunitária, se encontram em concorrência directa

no segmento de mercado em que são utilizados
(galvanização a quente, produção de latão, produção

( 11 )

de ligas excepto as de fundição). É também de
referir que uma parte importante do zinco produ
zido pela indústria comunitária é o zinco GOB, que

de todo o período de inquérito. A este propósito, é
de referir que a Comissão baseou os seus cálculos
em dados fornecidos pela empresa. Como os

faz directamente concorrência ao zinco GOB e HG

polaco, bem como ao zinco SHG produzido pela

comentários iniciais da empresa respeitantes aos
seus custos de produção não reflectiam uma reparti
ção adequada dos custos não recorrentes, a empresa
forneceu, a pedido da Comissão, uma versão revista
que foi verificada e utilizada para as determinações.

indústria comunitária .

(8)

As conclusões provisórias expostas nos conside
randos 9 a 15 do regulamento que cria o direito
provisório são, pois, confirmadas.

D. DUMPING

A empresa alegou ainda que o custo mensal da
produção não era representativo, dado que certos
custos não recorrentes não se distribuíam ao longo

Por conseguinte, não é necessário voltar a rever os
cálculos .

( 12)

Por ultimo, esta empresa alegou que, tendo em
conta o nível elevado da inflação, seria mais

adequado calcular um custo de produção médio por
tonelada para a totalidade do período de inquérito e
ajustar o nível de custo médio em função das taxas

a) POLÓNIA

de inflação mensais de modo a obter os custos de

(9)

produção mensais. Este pedido foi recusado, pois
verificou-se que era possível no sistema de contabi
lidade da empresa estabelecer de modo razoável o
custo de produção realmente incorrido numa base
mensal . Estes custos mensais, que se basearam nas
respostas ao questionário e nas informações verifi
cadas no local foram, pois, utilizadas para as deter

Considerando que embora a metodologia utilizada
para calcular as margens de dumping não tenha
sido em geral contestada, as empresas polacas que
cooperaram no inquérito levantaram algumas ques
tões específicas relativamente ao custo de produção,
às vendas no decurso das operações normais de
comércio e aos ajustamentos.

minações .

i) Valor normal
b) Vendas no decurso de operações normais de
comércio

a) Custo de produção
( 10)

Uma empresa polaca solicitou alguns ajustamentos
no cálculo dos seus custos de produção para efeitos
da determinação do valor normal . A empresa

( 13)

alegou, nomeadamente, que os custos e/ou receitas
ligados a certos produtos secundários não eram
excluídos do cálculo do custo de produção do
zinco, embora se tivesse alegado que tal tinha acon

tecido . Não foi possível atender a este pedido de
correcção, dado que o cálculo dos custos de produ
ção se baseou nos dados fornecidos pela empresa na
resposta ao questionário e devidamente verificados

aquando de uma visita ao local. Além disso, e de
modo mais geral, é de referir que para efeitos de
um processo anti-dumping, o custo de produção,
tal como registado no livro de contas da empresa,
constituirá normalmente a base para as determina
ções em conformidade com o disposto no n? 5 do

artigo 2? do regulamento de base . Qualquer pedido
de aplicação de uma metodologia de repartição dos
custos diferente da normalmente aplicada pela

empresa em causa tem de ser efectuada no prazo
especificado no aviso de início, a fim de permitir

Uma empresa levantou algumas questões sobre a
questão de saber se as vendas no mercado interno
eram realizadas no decurso de operações normais
de comércio. A empresa contestava, nomeada
mente, a exclusão de algumas transacções não
lucrativas do cálculo dos valores normais .

( 14)

A este proposito, e de recordar que a Comissão
determinou, para efeitos do regulamento que cria o
direito provisório, se as vendas da empresa tinham
sido efectuadas no decurso de operações normais de
comércio, em conformidade com o disposto no
n ? 4 do artigo 2? do regulamento de base. Dado
que a taxa de inflação na Polónia era significativa
durante o período de inquérito, foram realizados
cálculos mensalmente a fim de permitir uma
comparação das transacções de venda e dos custos
de produção, tanto quanto possível, ao mesmo
tempo (ver considerandos 17 a 19 do regulamento
que cria o direito provisório).
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Embora esta abordagem não tenha em geral sido
contestada, a empresa alegou que, tendo em conta o
elevado nível de inflação, os custos de produção
médios mensais não deveriam ser comparados às
transacções individuais, mas sim aos (preços de
venda médio mensais no mercado interno). A
empresa alegou que a abordagem utilizada pela
Comissão se traduziria quase automaticamente em
mais vendas com perdas no início de um período, o
que levaria à sua exclusão injustificada. Este argu
mento é informado pelas conclusões do inquérito.
Uma análise realizada pela Comissão revelou que,
contrariamente à alegação da empresa, não era
possível estabelecer qualquer padrão claro de trans
acções lucrativas no final do mês ou de transacções

mais de 2 000 toneladas por ano, dado que os
clientes no mercado de exportação (CE) compra
riam também mais de 2 000 toneladas . Não foi

possível aceitar este pedido por não ter sido
mencionado na resposta ao questionário e não
terem sido efectuadas quaisquer visitas de verifica
ção adicionais após a instituição do direito provisó
rio. Contudo, não foi possível determinar se a
empresa tinha efectivamente aplicado uma política
coerente de descontos em função das quantidades
adquiridas no mercado interno.
(20)

com prejuízo no início do mês .
( 16)

L 272/3

Além disso, foi alegado que certas vendas com

prejuízo não deviam ser excluídas, dado que o
período para recuperação das perdas é no mínimo

Ambos os exportadores polacos reiteraram os seus
pedidos apresentados anteriormente à instituição de
direitos provisórios para que se tivesse em conta as
diferenças de estádio comercial. A este propósito,
observou-se, contudo, que não tinham sido apre
sentados quaisquer novos argumentos para funda
mentar o pedido . Por conseguinte, são confirmadas
as conclusões estabelecidas no considerando 24 do

de seis meses, em conformidade com o disposto no
n ? 4 do artigo 2? do regulamento de base . No que

regulamento que cria o direito provisório.

diz respeito a um exportador verificou-se, todavia,
que durante todo o período de inquérito (um ano)

iv) Margens de dumping

mais de 20 % das suas vendas tinham sido efec

tuadas com prejuízo se se comparavam os custos de
produção mensais aos preços de venda mensais.
Consequentemente, a exclusão das vendas com
prejuízo justifica-se dado que as transacções não
eram efectuadas no decurso de operações normais
de comércio. Estas vendas com prejuízo eram efec
tuadas em quantidades consideráveis e não era
possível efectuar uma recuperação suficiente das
perdas, tal como requerido no n ? 4 do artigo 2? do
regulamento de base .

( 17)

No que diz respeito à outra empresa que cooperou
no inquérito, foi estabelecido que anualmente

(21 )

Tendo em conta a alteração acima indicada do
valor normal estabelecido para uma empresa, as
outras conclusões para a Polónia expostas nos
considerandos 17 a 28 do regulamento que cria o

direito provisório são confirmadas e as novas
margens de dumping expressas em percentagem
dos preços franco-fronteira comunitária, são os
seguintes:
Huta Cynku «Miasteczko Slaskie », Miasteczko Slas
kie : 14,4 % ;

Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno:
5,2 % .

menos de 20 % das suas vendas tinham sido reali

zadas com prejuízo durante o período de inquérito.
Por conseguinte, decidiu-se incluir as vendas com
prejuízo no cálculo do valor normal, o que reduziu
ligeiramente o valor normal desta empresa.
ii) Preço de exportação
( 18)

Uma das empresas polacas alegou que o montante
total do seu volume de negócios resultante das
exportações para a Comunidade é superior ao utili
zado pela Comissão para a determinação dos seus
preços de exportação. Este argumento foi rejeitado
já que o cálculo efectuado pela empresa em causa
não se baseava nas taxas de câmbio em anexo ao

questionário enviado pela Comissão.

iii) Comparação entre o valor normal e o
preço de exportação

( 19)

Uma empresa solicitou que o seu valor normal

A margem de dumping aplicável aos produtores/
/exportadores que não cooperaram no inquérito
permanece inalterada ao nível de 14,4 % .

b) RÚSSIA
i) Valor normal

Dado que a Rússia é considerada, para efeitos dos
processos anti-dumping como um país sem
economia de mercado [ver n ? 7 do artigo 2? do
regulamento de base, que remete para o Regula
mento (CE) n ? 5 1 9/94 (')], o seu valor normal foi
estabelecido tendo por referência o valor normal
determinado para um país análogo (no presente
processo a Polónia, ver considerando 29 do regula
mento que cria o direito provisório). Como o valor
normal para este país foi revisto, o valor normal
utilizado para os cálculos relativos à Rússia foi
revisto em conformidade .

fosse estabelecido com base nas vendas realizadas

no mercado interno a clientes que comprassem

(') JO L 67 de 10 . 3 . 1994, p . 89 .
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vendido com prejuízo. Como declarado neste consi
derando, existem também custos variáveis muito

(23)

(24)

Um importador de zinco russo afirmou que as esta
tísticas Eurostat relativas à Rússia poderiam estar
incorrectas devido a declarações de origem falsas e
solicitou que fossem utilizadas as suas próprias
transacções para a determinação dos preços de
exportação . Não foi possível aceitar este pedido,
dado que as alegações não foram suficientemente
comprovadas e não podiam — nesta fase do
processo — ser verificadas. De qualquer modo, as
alegações invalidariam unicamente uma parte dos

elevados (por exemplo, consumo de energia elevado
para o arranque) caso a produção seja interrompida.
Por conseguinte, neste caso, não se pode concluir
que por os produtores comunitários terem utilizado
a quase totalidade das suas capacidades durante o

período de inquérito, não sofreram um prejuízo
importante .

dados Eurostat .

(27)

Um dos importadores referidos no considerando 3
alegou que o aumento das existências de zinco

iii) Comparação entre o valor normal e o
preço de exportação

GOB não podia ter sido causado pelas importações
de zinco HG originário da Rússia e contestou a
avaliação cumulativa efectuada para a Polónia e a
Rússia, argumentando que só a Rússia produzia
zinco HG. Todavia, estes argumentos não têm em
conta o facto de o zinco GOB e o zinco HG serem

Esta empresa alegou ainda que o zinco polaco e
russo não são da mesma qualidade, pelo que
deveria ser efectuado um ajustamento a fim de ter
em conta as diferenças físicas. A este propósito,
notou-se, contudo, que o valor normal foi estabele
cido com base na empresa que produz a mesma
qualidade que a maioria dos produtores russos de
zinco. Consequentemente, não se revelou neces
sário proceder a um ajustamento adicional .

directamente concorrentes no segmento de
mercado em que são utilizados (galvanização a
quente e produção de latão). Além disso, as condi
ções de concorrência entre o zinco originário da
Polónia e o zinco originário da Rússia são seme
lhantes, visto que nem o zinco HG nem o zinco

GOB têm cotação na LME e que ambos os tipos
podem ser utilizados neste segmento de mercado,
tal como o zinco SHG, ligeiramente mais caro .

iv) Margens de dumping
(25)

Tendo em conta o novo valor normal estabelecido
para o país de referência e considerando que são

(28)

As conclusões provisorias respeitantes, em especial,
ao consumo no mercado comunitário, à produção,
vendas e rentabilidade da indústria comunitária e

confirmadas as outras conclusões relativas à Rússia,

ao emprego na indústria comunitária, tal como

expostas nos considerandos 29 a 34 do regulamento
que cria o direito provisório, a margem de dumping
recalculada, expressa em percentagem dos preços

estabelecidas nos considerandos, 37, 38 , 40 a 45 e

50 a 60 do regulamento que cria o direito provi
sório são, pois, confirmadas.

franco fronteira comunitária, é de :
Rússia : 6,9 % .

b) Subcotação dos preços

E. PREJUÍZO

a) Factores gerais de prejuízo
(26)

Os comentários feitos pelos exportadores no que
diz respeito às conclusões provisórias respeitantes
aos factores de prejuízo limitaram-se à subcotação
dos preços . As autoridades polacas alegaram, toda
via, que o prejuízo era fraco ou inexistente,
alegando que os produtores comunitários estavam a
utilizar quase toda a capacidade . Contudo, este
argumento não invalida a conclusão exposta no
considerando 51 do regulamento que cria o direito
provisório, segundo a qual o inquérito revelou que,
em virtude da especificidade do processo de produ
ção e dos elevados custos fixos ligados à produção
de zinco em formas brutas, não ligado, a capacidade
deverá ser utilizada ao máximo, mesmo que tal
signifique que o produto final seja posteriormente

(29)

Além dos comentários feitos pelos exportadores e
por um dos importadores referidos no considerando
3, foram reconsideradas as conclusões provisórias
respeitantes aos preços dos produtores comunitá
rios. No que diz respeito à margem de 3 % sobre o
preço na LME (ver considerando 47 do regula
mento que cria o direito provisório), notou-se que
as publicações do grupo de estudo internacional do
chumbo e do zinco confirmam que durante o
período de inquérito o zinco estava a ser vendido
mediante o pagamento dessa margem. A margem
de 3 % , ou 30 dólares dos Estados Unidos (USD)
sobre uma cotação média na LME de 1 000 USD/

/tonelada, paga durante o período de inquérito, não
parece excessiva ou irrazoável, tendo em conta, por
exemplo, que os custos de carregamento no entre
posto na LME (que são pagos pelo comprador mas

que não têm de ser pagos no caso das vendas
directas fora da LME) representam já 15 USD/tone
lada .
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Esta margem de 3 % explica-se pelo facto de o
preço cobrado pelos produtores comunitários no

(34)

L 272/ 5

Embora o exportador em causa tivesse demonstrado
que o zinco dos produtores comunitários cumpria a

caso das vendas directas aos utilizadores industriais

norma CEN 1179 contrariamente ao zinco GOB

não ser idêntico ao preço na LME, mas ligeira
mente superior a fim de cobrir os custos de venda e
os riscos de câmbio e flutuação dos preços do zinco,
e de os compradores aceitarem pagar um pouco
mais se estiverem certos de obter uma qualidade
específica de um dado produtor ou se os custos de
transporte forem inferiores aos do entreposto apro
vado pela bolsa de metais de Londres . A margem

(não rectificado), os documentos apresentados por

inclui todos os custos associados à comercialização
e ao serviço técnico oferecido ao cliente, incorridos

ção (ou seja, transformação, através de destilação, do
zinco GOB que não respeita a norma CEN 1179

pelo produtor. Para o comprador, as vendas directas
têm a vantagem de não ser necessário pagar o custo
da garantia, o custo do carregamento do metal de
um entreposto na LME para o camião e os honorá
rios do corretor, que têm de ser pagos no caso da

em zinco SHG e GOB com um teor de cádmio

este exportador não permitiram aos serviços da
Comissão efectuar uma avaliação precisa dos preços
do zinco GOB não polaco com o mesmo teor de
cádmio que o zinco exportado por este exportador
e

vendido

no

mercado

comunitário

durante

o

período de inquérito. A indústria comunitária
forneceu informações sobre os custos de rectifica

normal) que podiam ser afectados à eliminação do
excesso de cádmio se esta rectificação ocorresse

imediatamente após a refinação dos concentrados
de zinco. Contudo, os custos específicos que deve
riam ser imputados à eliminação do excesso de

venda ser efectuada através da LME .

cádmio no caso de uma rectificação efectuada

(31 )

(32)

cobertura incluídas nesta margem não podem ter
sido empoladas, já que incluem unicamente as

noutras instalações de produção após a conclusão
do processo de refinação dos concentrados de zinco
em zinco GOB não rectificado (susceptível de ser
desproporcionalmente elevado) não podiam ser
estabelecidos com exactidão, dado que o exportador

despesas administrativas, o pagamento dos honorá

e a indústria comunitária forneceram informações

rios do corretor e os encargos financeiros, enquanto
os lucros ou prejuízos daí resultantes não foram
tidos em conta nos cálculos a fim de permitir uma
comparação equitativa.

contraditórias, nomeadamente no que se refere à
questão de saber em que medida é, nesta situação,

A este propósito, é de notar que as despesas de

fim de eliminar o excesso de cádmio do zinco
GOB não rectificado .

Os exportadores e um dos importadores referidos
no considerando 3 contestaram a hipótese da
Comissão de que os preços dos três tipos de zinco
eram idênticos, alegando que os preços do zinco
HG e GOB eram inferiores ao preço do zinco SHG

que tinha sido utilizado para o cálculo (dado que o
preço na LME corresponde ao preço para o zinco
SHG). Segundo os exportadores, deverão ser tidas
em conta as diferenças de preço entre os três tipos
de zinco. Tal como revelado pelos preços publi

cados pelo grupo de estudo internacional do
chumbo e do zinco, durante o período de inquérito

(35)

No entanto, dado que o elevado teor de cádmio (e
os riscos sanitários dele resultantes) impedem

alguns utilizadores de usarem o zinco não refinado,
embora o inquérito tivesse revelado que não é este
o caso para todos os utilizadores, foi necessário
avaliar a diferença de preços entre o zinco GOB
com um elevado teor de cádmio e o zinco GOB

que respeita a norma CEN 1179 . Para o efeito, por

verificou -se efectivamente uma diferença muito

um lado, é de notar que não é possível concluir que

pequena entre os preços do zinco SHG, HG e

o valor do zinco médio no mercado com um teor

GOB, pelo que se afigura apropriado ter em conta
esta diferença. Embora se tenha verificado que o
zinco HG foi vendido com um desconto de no

máximo 0,3 % em relação ao preço do zinco SHG,
a diferença entre o GOB e o SHG foi inferior a
1 % do preço do SHG .

(33)

economicamente realista efectuar essa rectificação a

Um dos exportadores alegou que deveria ser efec
tuado um ajustamento para ter em conta o facto de
que o zinco GOB tem um teor em cádmio muito
superior ao do zinco GOB produzido na Comuni
dade e propôs que o valor comercial desta dife
rença, avaliado com base no custo de refinamento,
fosse adicionado aos seus preços de exportação a

em cádmio normal inferior corresponderia ao preço
do zinco do exportador acrescido dos custos de refi
nação (dado ser pouco provável que estes custos de
refinação se reflictam sempre inteiramente no

preço e, por conseguinte, integralmente passados ao
cliente). Por outro lado, as informações apresentadas
pelo exportador (que revelaram existir uma dife
rença entre o preço do seu zinco GOB e o preço na
LME que excede a diferença de 1 % entre os
preços do zinco GOB e SHG publicados pelo
grupo de estudo internacional do chumbo e do
zinco) e a indústria comunitária demonstra que se

podia estabelecer uma diferença razoável entre os
preços médios do zinco GOB com um elevado teor
em cádmio e do zinco GOB com um teor em

fim de realizar o cálculo de subcotação numa base

cádmio que respeite a norma CEN, o que constitui
a base para um ajustamento do preço de exportação

equitativa .

do exportador polaco em causa.
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Alem disso, os exportadores alegaram que se
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Comissão, argumentando essencialmente que o

deveria ter tido em conta uma diferença de estádio

zinco HG e o zinco GOB não são produtos directa
mente concorrentes . Uma vez que esta afirmação é

comercial, dado que as vendas de exportação
polacas teriam sido feitas unicamente aos comer

incorrecta, não foram apresentados quaisquer
comentários sobre as conclusões provisórias respei
tantes ao nexo de causalidade entre o dumping de
que é objecto o zinco originário da Polónia e da
Rússia e o prejuízo causado aos produtores comuni
tários referido nos considerandos 61 a 70 do regula
mento que cria o direito provisório, conclusões que

ciantes . Tal como declarado no considerando 46 do

regulamento que cria o direito provisório, o cálculo
da subcotação foi efectuado utilizando o preço no
mercado comunitário do zinco fabricado pelos
produtores comunitários, estabelecido tendo em
conta as vendas directas consideráveis dos refina
dores de zinco aos utilizadores industriais e aos

são confirmadas .

comerciantes, que ocorrem fora do contexto da
LME. Tal significa que as vendas aos utilizadores
industriais e as vendas aos comerciantes foram tidas

em conta e que o preço calculado cobrado pelos
produtores comunitários no mercado comunitário,
que se verificou ser ligeiramente superior ao preço
na LME, constitui um preço médio para ambas as
categorias.
Por
conseguinte,
considerou-se
adequado corrigir o cálculo da subcotação dos
preços acrescentando uma margem razoável por
comerciante aos preços de exportação utilizados.
(37)

Os exportadores alegaram igualmente que se
deveria proceder a um ajustamento para ter em
conta os custos de transporte na Comunidade e um
deles comentou que os preços de exportação dos
exportadores deveriam ser comparados aos preços
na LME do mês anterior ao mês em que foi reali

G. INTERESSE COMUNITÁRIO

(41 )

desde o final do período de inquérito e que os
preços poderiam aumentar em breve, dado que a
oferta poderá não ser suficiente para satisfazer a
procura .

(42)

zada a transacção. Para efeitos do cálculo da subco

tação dos preços, procedeu-se a uma comparação
entre os preços à saída da fábrica dos produtores
comunitários e o preço de exportação do zinco
polaco (após o desalfandegamento do produto, na
fronteira comunitária) para cada um dos meses do
período de inquérito. Por conseguinte, não se
afigura adequado proceder a qualquer novo ajusta

(38)

Os utilizadores industriais ou suas associações
representativas não apresentaram quaisquer comen
tários respeitantes ao interesse comunitário . Os
exportadores salientaram, no entanto, que as exis
tências nos entrepostos na LME tinham diminuído

A este propósito, é de referir a existência de uma
relação directa entre o preço dos concentrados de
zinco (ou seja, a matéria-prima utilizada pelos refi
nadores de zinco) e o preço do zinco refinado. Por
conseguinte, qualquer aumento de preço do zinco
refinado ao nível da LME corresponde automatica
mente a um aumento do custo da matéria-prima

para os produtores comunitários. Por conseguinte,
não é de esperar qualquer efeito paliativo induzido

mento .

por um aumento do preço do zinco refinado a esse

c) Conclusão sobre o prejuízo

nível e nenhuma evolução dos preços poderá ser de
molde a tornar desnecessárias a adopção de

Tendo em conta a pequena diferença de preços
existente entre os três tipos de zinco, a diferença de
estádio comercial e, para um dos exportadores, o
teor de cádmio mais elevado do zinco GOB origi
nário da Polónia, as margens de subcotação de
preços foram recalculadas do seguinte modo :

medidas neste caso .

(43)

Um dos importadores referidos no considerando 3
alegou que os interesses dos consumidores finais
não tinham sido correctamente avaliados . A este

respeito, é conveniente notar que a Comissão deter
minou que o efeito das medidas nas indústrias utili
zadoras deveria ser mínimo. Assim, é possível
presumir que não se verificarão aumentos de preços
muito significativos para os consumidores finais .

Huta Cynku «Miasteczko Slaskie », Miasteczko Slas
kie : 14,0 % ;

Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno :
6,6 % ;

Outros produtores/exportadores polacos: 14,0 % ;
Rússia : 5,2 % .

(39)

À excepção destas alterações, são confirmadas as
conclusões provisoriamente estabelecidas nos consi
derandos 37 a 60 do regulamento que cria o direito

provisório.
F. NEXO DE CAUSALIDADE

(40)

Um dos importadores referidos no considerando 3
apresentou observações sobre as conclusões da

(44)

O mesmo importador, que afirmou que os fabri
cantes de zinco russos produzem zinco que lhe é
destinado em virtude de um contrato de trabalho

por encomenda, alegou ainda que as medidas
seriam contrárias ao interesse da Comunidade, uma

vez que certos grandes produtores comunitários
tinham comprado zinco originário da Rússia. Toda
via, esta alegação não foi suficientemente compro
vada. Além disso, convém recordar a este respeito,
que o n ? 1 , alínea a), do artigo 4? do regulamento
de base não prevê a exclusão automática dos produ
tores que importam, eles próprios, o produto
objecto de dumping.
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São confirmadas as conclusões provisórias respei
tantes à avaliação do interesse comunitário (ver
considerandos 71 a 75 do regulamento que cria o
direito provisório).
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empresas polacas que não cooperaram no inquérito .
Esta alegação não podia ser aceite, dado que as
taxas de direito são normalmente calculadas com

base nos dados estabelecidos para cada um dos
respectivos países. Por conseguinte, e dado que as
conclusões para a Rússia foram unicamente revistas
no que diz respeito ao valor normal estabelecido
para o país de referência com economia de

H. MEDIDAS DEFINITIVAS

mercado, é necessário criar um direito anti-dum

ping definitivo sobre as importações de zinco origi
nário da Rússia ao nível da margem de eliminação
do prejuízo, dado que esta é inferior à nova
margem de dumping.

a) Compromissos

(46)

Após a criação de direitos anti-dumping provisó
rios e da apresentação de comentários sobre as
conclusões provisórias da Comissão, os dois expor
tadores polacos que cooperaram no inquérito ofere
ceram um compromisso ao abrigo do artigo 8 ? do
regulamento de base. Ao oferecer estes compromis
sos, cada um dos exportadores compromete-se,
nomeadamente, a respeitar os preços mínimos para
os diferentes tipos de zinco exportado, directa
mente fixados em função dos preços na LME para o
zinco SHG, durante um período de referência espe

I. COBRANÇA

(50)

cificado .

(47)

DIREITO

Um dos importadores referidos no considerando 3,
cuja empresa foi estabelecida após a publicação do
aviso de início, solicitou que as suas existências não
desalfandegadas guardadas em entrepostos adua

destes compromissos, não tendo sido levantadas
quaisquer objecções. Os compromissos oferecidos
foram posteriormente aceites pela Decisão

cobrança definitiva do direito anti-dumping provi
sório, alegando que, tendo em conta a especifici
dade da sua situação, seria legítimo esperar que não
fossem instituídos direitos. Contudo, dado que a
instituição dos direitos anti-dumping provisórios
ocorreu na sequência de um inquérito devidamente
anunciado, os importadores não têm, em princípio,

97/644/CE da Comissão ('). Por conseguinte,
dever-se-á concluir o inquérito no que diz respeito
a estes exportadores.

cias específicas invocadas pelo importador não são
de molde a justificar uma excepção a esta regra.

b) Direito definitivo

direito a uma isenção a este título . As circunstân

(51 )

Deverá ser instituído um direito residual sobre as
importações de zinco originário da Polónia. Consi
dera-se que este direito residual é necessário a fim
inquérito sejam recompensadas pela sua não coope
ração. Além disso, embora neste caso os exporta
dores tenham contestado os dados relativos às

exportações de zinco polaco para a Comunidade
que foram utilizados pela Comissão, não conse

guiram explicar se a discrepância entre estes dados
e as suas exportações representavam exportações

indirectas para a Comunidade dos seus próprios
produtos ou exportações provenientes de outras

law, Bukowno e 14,0 % para a Huta Cynku «Mias
teczko Slaskie », Miasteczko Slaskie).

fontes. A taxa do direito deverá corresponder à

margem de dumping, dado ter-se verificado que
esta margem era inferior à margem de dumping.
Os produtores/exportadores russos não cooperaram
no inquérito. Por conseguinte, alegou-se que a taxa
do direito para a Rússia devia ser pelo menos tão
elevada quanto a taxa de direito aplicada às

Dado que os exportadores polacos que cooperaram
no inquérito se comprometeram a respeitar os seus
compromissos a partir de 20 de Junho de 1997, sob
reserva da sua aceitação pela Comissão, afigura-se

adequado não cobrar os direitos anti-dumping
provisórios instituídos sobre o zinco fabricado por
estes exportadores e introduzido em livre prática a
partir desta data. No que diz respeito às importa
ções de zinco produzido por estes exportadores
realizadas antes de 20 de Junho de 1997, os direitos
anti-dumping provisórios deverão, no entanto, ser
cobrados às taxas que teriam sido aplicadas se os
compromissos não tivessem sido aceites (ou seja,
5,2 % para a Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boles

de evitar que as partes que não cooperaram no

(49)

DO

neiros em 5 de Abril de 1997 ficassem isentas da

Estes compromissos deverão eliminar os efeitos de
dumping causadores de prejuízo, tal como previsto
no n? 1 do artigo 8 ? do regulamento de base e
podem ser eficazmente controlados. A Comissão
consultou o Comité Consultivo sobre a aceitação

(48)

DEFINITIVA
PROVISÓRIO

(52)

No que diz respeito às importações de zinco origi
nário da Polónia e produzido por outros produtores
que não os que cooperaram no inquérito, e a todas
as importações de zinco originárias da Rússia, os
direitos anti-dumping provisórios deverão ser defi
nitivamente cobrados unicamente até à taxa dos

direitos anti-dumping definitivos, ou seja, respecti
(') Ver página 50 do presente Jornal Oficial .

vamente 14,0 % e 5,2 % .
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J. DISPOSIÇÕES FINAIS

(53)

liquido franco-fronteira comunitária, antes do desalfande

A indústria comunitária considerada foi informada
dos principais factos e considerações, com base nos
quais se tencionava recomendar a instituição de
medidas

definitivas,

incluindo

a

aceitação
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de

compromissos, não tendo apresentado quaisquer
objecções.

gamento do produto, é de 14,0 % (código Taric adicional
8900), excepto no caso do zinco produzido e vendido para
exportação para a Comunidade pelas seguintes empresas:
— Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno
(código Taric adicional 8965) ou
— Huta Cynku «Miasteczko Slaskie », Miasteczko Slaskie

(código Taric adicional 8093),
(54)

Os exportadores foram informados dos principais
factos e considerações com base nos quais a Comis
são tencionava apresentar uma proposta de adopção
de medidas definitivas, não tendo apresentado
quaisquer comentários.

que estarão isentas do direito, na condição de estas impor
tações serem acompanhadas por um certificado EUR.l
emitido após 19 de Junho de 1997, com a menção do
nome e endereço de cada companhia na casa « Exportador»
e da Comunidade ou de um dos seus Estados-membros na

(55)

Em conformidade com o Acordo Europeu que esta
belece uma Associação entre as Comunidades Euro

peias e os seus Estados-membros, por um lado, e a
República da Polónia, por outro ('), o conselho de
associação e as autoridades polacas receberam todas
as informações pertinentes e foram informados
antecipadamente das conclusões do inquérito

expostas no presente regulamento e na decisão da
Comissão que aceita os compromissos oferecidos
pelos exportadores. As autoridades polacas manifes
taram explicitamente a sua satisfação com a solução
encontrada para os dois exportadores polacos que
cooperaram no inquérito.

(56)

casa «País de destino», certificado pelas autoridades
polacas e emitido em conformidade com as disposições
do Acordo Europeu com a Polónia.
3 . Para o produto referido no n ? 1 originário da Fede
ração da Rússia, a taxa de direito anti-dumping aplicável
ao preço líquido franco-fronteira comunitária, antes do
desalfandegamento do produto é de 5,2 % .
4. Salvo disposição em contrário, são aplicáveis as
disposições em vigor em matéria de direitos aduaneiros.

Em conformidade com o Acordo Provisório sobre

Artigo 2 ?

comércio e matérias conexas entre a Comunidade

Europeia, a Comunidade Europeia do Carvão e do
Aço e a Comunidade Europeia da Energia Atómica,
por um lado, e a Federação Russa, por outro (2), as
autoridades russas receberam todas as informações

pertinentes e foram informadas antecipadamente
das conclusões do inquérito expostas no presente
regulamento,

1 . Os montantes garantidos pelo direito anti-dumping
provisório criado pelo Regulamento (CE) n ? 593/97 são
definitivamente cobrados à taxa dos direitos definitivos

aplicáveis às importações de zinco em formas brutas, não
ligado, originário, respectivamente, da Polónia e da Rússia.
Contudo, sem prejuízo do disposto no n ? 2, o direito
anti-dumping provisório instituído sobre as importações
do produto originário da Polónia produzido e exportado
pela Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno é
definitivamente cobrado à taxa de 5,2 % .

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Os montantes garantidos que excedem a taxa do direito

anti-dumping definitivo são liberados.

Artigo 1 ?

1 . É criado um direito anti-dumping definitivo sobre
as importações de zinco em formas brutas, não ligado,
correspondente aos códigos NC 7901 11 00, 7901 12 10 e
7901 12 30, originário da Polónia e da Rússia.

2. Caso se demonstre que o zinco de origem polaca foi
produzido pela Huta Cynku «Miasteczko Slaskie », Mias
teczko Slaskie, ou pela Kombinat Gorniczco-Hutoiczy
Boleslaw, Bukowno, e introduzido em livre prática a partir
de 20 de Junho de 1997, o direito provisório não é defini
tivamente cobrado .

Artigo 3 ?

2. Para o produto referido no n ? 1 originário da Poló
nia, a taxa de direito anti-dumping aplicável ao preço

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
(■) JO L 348 de 31 . 12. 1993, p. 2.
2 JO L 247 de 13 . 10 . 1995, p. 1 .

da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

4. 10 . 97

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Setembro de 1997.
Pelo Conselho

0 Presidente
F. BODEN
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REGULAMENTO (CE) N? 1932/97 DA COMISSÃO
de 3 de Outubro de 1997

que altera o Regulamento (CE) n? 2348/91 que cria um banco de dados dos
resultados das análises dos produtos do sector vitivinícola por ressonância
magnética nuclear do deutério
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que a experiencia adquirida desde o início
do estabelecimento do banco de dados demonstra que a

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

representatividade das vinhas comunitárias em causa ainda
não está assegurada; que é conveniente reconsiderar a data
prevista no quinto travessão do artigo 4?;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 822/87 do
Conselho, de 16 de Março de 1987, que estabelece a orga
nização comum do mercado vitivinícola ('), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 141 7/97 (2), e, nomeadamente, o n ? 3 do seu artigo

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

79 ?,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 2348/91 da
Comissão (3) cria um banco de dados analíticos no CCI
para possibilitar a comparação dos resultados obtidos por
esse método de análise e os resultados anteriormente

obtidos pelo método aplicado a produtos com origem
similar; que o Regulamento (CEE) n ? 2676/90 da Comis
são, de 17 de Setembro de 1990, que determina os
métodos de análise comunitários aplicáveis no sector do
vinho (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n ? 822/97 ("■), descreve um método de
análise da relação isotópica '"O/ ^O do oxigénio da água
do vinho; que os resultados das medidas efectuadas por
este método poderão permitir, por comparação com
valores medidos em amostras autênticas, obter indicações

úteis para pôr em evidência uma adição de água a esses

produtos ou, em conjunção com os resultados da análise
de outras características isotópicas dos mesmos, contribuir

para a verificação da conformidade com a origem indicada
na respectiva designação; que esses resultados analíticos
podem igualmente melhorar a interpretação das medidas
do deutério do álcool do vinho obtidas por RMN; que,

por conseguinte, é conveniente introduzir nesse banco de
dados os resultados da análise da relação isotópica 1K0/lf,0

efectuada a partir de amostras autênticas;
Considerando que é necessário prever a colheita, a trans
formação em vinho e a análise de amostras de uvas frescas

provenientes do território da Áustria; que a experiência
demonstrou que, para melhorar a representatividade, o
número de amostras colhidas no Luxemburgo e no Reino
Unido deve ser aumentado;

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n ? 2348 /91 é alterado do seguinte
modo :

1 . No título, a expressão «dos produtos do sector vitiviní
cola por ressonância magnética nuclear do deutério» é
substituída por «isotópicas dos produtos do sector viti
vinícola ».

2. O artigo 1 ? é alterado do seguinte modo:
O primeiro período do segundo parágrafo passa a ter a
seguinte redacção:
« Esse banco de dados incluirá os dados obtidos através

da análise isotópica dos componentes do etanol e da
água dos produtos vitícolas, de acordo com os métodos
descritos no anexo do Regulamento (CEE) n ? 2676/
/90 .».

3 . O artigo 2? é alterado do seguinte modo:

a) No n ? 1 , terceiro parágrafo, a expressão «por resso
nância magnética nuclear» é substituída pelo termo
«isotópicas»;

b) No n ? 1 , quarto parágrafo, o algarismo «2» cons
tante dos dois últimos travessões é substituído pelo
algarismo «4» e é aditado o seguinte travessão:

«— 50 amostras na Áustria, a partir da colheita de
1997 .»;

Considerando que, para garantir a qualidade e a compara
bilidade dos dados analíticos, é necessário aplicar um
sistema de normas de qualidade reconhecidas aos labora
tórios encarregados pelos Estados-membros de realizarem
a análise isotópica das amostras tendo em vista o banco de
dados;

c) No n ? 3, a expressão «pelo método descrito
no ponto 8 do anexo » é substituída por «pelos
métodos descritos no anexo» e, após o primeiro
período, é inserido o período seguinte «Os laborató
rios designados devem satisfazer, até
1
de Novembro de 1998, os critérios gerais de funcio
namento dos laboratórios de ensaios enunciados na

(') JO L 84 de 27. 3. 1987, p. 1 .
(2) JO L 196 de 24. 7. 1997, p. 10

b) JO L 214 de 2. 8. 1991 , p. 39.

(4) JO L 272 de 3 . 10 . 1990, p. 1 .
n JO L 117 de 7. 5. 1997, p. 10.

norma europeia NE 45001 e, nomeadamente, parti
cipar num sistema de ensaios de aptidão (profi 
ciency testing scheme) respeitante aos métodos de
análise isotópica.».
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4. O artigo 3 ? e alterado do seguinte modo:

A expressão «a análise dos produtos vitivinícolas por
ressonância magnética nuclear» é substituída por «as
análises isotópicas dos produtos vitícolas mencionadas
no artigo 2?».

8 . No artigo 7?, a expressão «da data prevista no quinto
travessão do artigo 4?» é substituída por «de 30
de Junho de 1998 ».

9 . O anexo é alterado do seguinte modo:
a) No título, a expressão « por SNIF-NMR, em confor
midade com o protocolo experimental descrito
no ponto 8 do» é substituída por « por um método
isotópico descrito no»;

5 . O artigo 4? é alterado do seguinte modo:
a) O primeiro travessão passa a ter a seguinte redac
ção :

«— uma avaliação anual dos resultados das análises
a incluir no banco de dados»;

b) No ponto 1.7, os caracteres « NMR » são suprimidos;
c) No ponto II.4, na versão francesa o termo «Tetra

b) No terceiro travessão, a expressão «por medição da
ressonância magnética nuclear» é substituída por
« isotópica»;

méthylures» é substituído por «Tétraméthylurée »;
d) No ponto II.5, o título passa a ter a seguinte redac
ção :

c) No quinto travessão, o último período é suprimido,
a expressão «do conjunto das vinhas comunitárias»
é substituída por «das vinhas comunitárias em
causa » e, na versão francesa, a expressão «des condi
tions » é substituída por «les conditions».

« Resultado da medição das relações isotópicas do
deutério do etanol por RMN »;

e) À parte II, são aditados os seguintes pontos
«7. Resultado da medição da relação isotópica

6 . O artigo 5? é alterado do seguinte modo:

180 / IS0 do vinho

a) O n? 1 passa a ter a seguinte redacção:
«1.
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As informações contidas no banco de dados

Ô l80[%o] =

, %oV.SMOW-SLAP

do CCI serão colocadas à disposição dos laborató
Número de determinações:

rios oficiais dos Estados-membros referidos no n ? 3

do artigo 2?, quando os mesmos o solicitem, a
partir de 30 de Junho de 1998 , o mais tardar. Os
Estados-membros que não tenham designado labo
ratórios para efectuar análises isotópicas podem
designar uma instância competente habilitada a
dispor das informações relativas às amostras
colhidas no seu território. A pedido de um Estado
- membro, essa comunicação pode ser feita, nas
mesmas condições, por intermédio da instância de
contacto referida no n ? 2 do artigo 4? do Regula
mento (CEE) n ? 2048/89 .»;

Desvio-padrão:

8 . Parâmetros do estabelecimento do equilí
brio

Estabelecimento automatico do equilíbrio:
sim/não

Temperatura do estabelecimento do equilíbrio:
0 C
Volume da amostra:

b) É aditado o seguinte n ? 3:
«3 .

Essa

comunicação

de

informações

dirá

Volume do recipiente utilizado para o estabele
cimento do equilíbrio:
ml

apenas respeito aos resultados das análises perti
nentes necessários para a interpretação de uma aná
lise realizada a partir de uma amostra com caracte
rísticas e origem similares. Qualquer comunicação
de informações será acompanhada de uma chamada
de atenção para as exigências mínimas requeridas
para a utilização do banco de dados».

7. No primeiro parágrafo do artigo 6?, a expressão «da
análise por medição da ressonância magnética nuclear»
é substituída por «das análises isotópicas».

ml

Duração do estabelecimento do equilíbrio: ....
horas ».

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor no sétimo 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 3 de Outubro de 1997 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N? 1933/97 DA COMISSÃO
de 3 de Outubro de 1997

que altera pela décima segunda 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 suma
clássica em determinadas regiões de produção nos Países
Baixos, foram adoptadas relativamente a este Estado
-membro, pelo Regulamento (CE) n? 413/97 da Comis
são (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n ? 1688 /97 (4), medidas excepcionais de
apoio ao mercado da carne de suíno;

Considerando que a ajuda referida no artigo 4?A do Regu
lamento (CE) n ? 413/97 deve ser convertida com a taxa
de conversão agrícola; que, em conformidade com o

artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 3813/92 do

Considerando que, devido ao aparecimento de novos
casos de peste suína clássica nos Países Baixos, as autori
dades neerlandesas instauraram novas zonas de protecção
e de vigilância; que a situação veterinária e sanitária favo
rável permitiu suprimir as zonas de protecção e vigilância
em torno de Oirlo e de Toldijke I; que é conveniente ter
em conta estas alterações substituindo por um novo anexo
o anexo II do Regulamento (CE) n ? 413/97;
Considerando que a aplicação rápida e eficaz das medidas
excepcionais de apoio ao mercado constitui um dos
melhores instrumentos para combater a propagação da
peste suína clássica; que se justifica, pois, aplicar as dispo
sições previstas pelo presente regulamento com efeitos
desde 18 de Setembro de 1997;

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 :

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n ? 413/97 é alterado do seguinte
modo :

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

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

política agrícola comum (5), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1 50/95 (6), o facto
gerador dessa taxa é o facto pelo qual é atingido o objec
tivo económico da operação; que é necessário especificar

que, para a ajuda em causa, o facto gerador é o início de
cada um dos meses para os quais é concedida a ajuda;

Considerando que, devido a prossecução das restrições
veterinárias e comerciais adoptadas pelas autoridades neer
landesas, há que aumentar o número de leitões muito
jovens que podem ser entregues às autoridades compe
tentes, a fim de permitir a continuação das medidas
excepcionais nas próximas semanas;
(') JO L 282 de 1 . 11 . 1975 , p. 1 .

(2)
(-1)
(*)
O
(<•)

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
62 de 4. 3. 1997, p. 26.
239 de 30 . 8 . 1997, p. 1 .
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .

1 . Ao artigo 4?A é aditado o seguinte número:
« 6. O facto gerador da taxa de conversão aplicável à
ajuda é o início de cada um dos meses para os quais é
concedida a ajuda.».
2. O anexo I é substituído pelo anexo I do presente regu
lamento .

3 . O anexo II é substituído pelo anexo II do presente
regulamento.

Artigo 2 ?

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 18
de Setembro de 1997.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 3 de Outubro de 1997 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO I

«ANEXO I

Numero total máximo de animais desde 18 de Fevereiro de 1997 :

Suínos de engorda

2 300 000

Leitões e leitões jovens

3 800 000

Leitões muito jovens

2 700 000

Porcas de reforma

25 000 »

ANEXO II

« ANEXO II

1 . As zonas de protecção e de vigilância nas seguintes regiões:
— Venhorst,
— Best,

— Nederweert,

— Soerendonk,
— Diessen ,

— Dalfsen I,

— Schoondijke.

2. A zona de proibição de transporte de suínos, definida na portaria ministerial de 14 de Abril de
1997, publicada no Staatscourant de 15 de Abril de 1997, p. 12.»
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REGULAMENTO (CE) N ? 1934/97 DA COMISSÃO
de 3 de Outubro de 1997

que altera pela terceira vez o Regulamento (CE) n ? 913/97 , que adopta medidas
excepcionais de apoio ao mercado no sector da carne de suíno em Espanha
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 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 ?,

Artigo 1 ?

O Regulamento (CE) n? 913/97 é alterado do seguinte
modo :

1 . O artigo 1 ? é alterado do seguinte modo:

a) É inserido o seguinte número:
«3 .

Considerando que, devido ao aparecimento de peste suína
clássica em determinadas regiões de produção em
Espanha, foram adoptadas para este Estado-membro, pelo
Regulamento (CE) n ? 913/97 da Comissão (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n ? 1499/97 (4), medidas excepcionais de apoio ao
mercado da carne de suíno;

Considerando que, devido à duração e à prossecução das
restrições veterinárias e comerciais adoptadas pelas autori
dades espanholas, há que incluir as porcas de reforma
no regime de ajuda previsto pelo Regulamento (CE)
n ? 913/97 e aumentar o número de suínos de engorda
que podem ser entregues às autoridades competentes, a
fim de permitir a continuação das medidas excepcionais
nas próximas semanas;
Considerando que é necessário adaptar a lista das zonas
elegíveis constante do anexo II do referido regulamento à
actual situação veterinária;

Considerando que a aplicação rápida e eficaz das medidas
excepcionais de apoio ao mercado constitui um dos
melhores instrumentos para combater a propagação da
peste suína clássica; que se justifica, pois, aplicar as dispo
sições previstas pelo presente regulamento com efeitos
desde 18 de Setembro de 1997;

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

Com efeitos desde 18 de Setembro de 1997,

os produtores podem beneficiar, a seu pedido, de
uma ajuda concedida pelas autoridades competentes
espanholas aquando da entrega, a estas últimas, de
porcas de reforma do código NC 0103 92 11 com
peso igual ou superior a 160 quilogramas em média
por lote .»;
b) O actual n ? 3 torna-se n ? 4.

2. Ao artigo 4? é aditado o seguinte número:

« 5.

A ajuda referida no n ? 3 do artigo 1 ? é igual, à

partida da exploração, à ajuda fixada nos termos do
disposto no n? 1 , reduzida de 30 % .
A ajuda é calculada com base no peso abatido verifi
cado. Contudo, quando os animais apenas são pesados
vivos, a ajuda é afectada do coeficiente 0,78 .».

3 . Ao artigo 6? é aditado o seguinte texo:
«— número e peso total das porcas de reforma entre
gues ».

4. O anexo I é substituído pelo anexo I do presente regu
lamento .

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

Artigo 2 ?

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

É aplicável com efeitos desde 18 de Setembro de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Outubro de 1997 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
I1) JO L 349 de 31 . 12. 1994, p . 105.
(•') JO L 131 de 23 . 5. 1997, p. 14.

H JO L 202 de 30. 7. 1997, p. 42.
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ANEXO I

oANEXO I

Número total máximo de animais desde 6 de Maio de 1997:

Suínos de engorda

350 000 cabeças

Leitões

1 1 0 000 cabeças

Porcas de reforma

8 000 cabeças »

ANEXO II

« ANEXO II

Na província de Lerida, as zonas de protecção e de vigilância definidas nos anexos I e II da ordem da
Generalitat da Catalunha de 13 de Agosto de 1997, publicada no Jornal Oficial da Generalitat de 22
de Agosto de 1997, página 10021 , e de 19 de Agosto de 1997, publicada no Jornal Oficial da Genera
litat de 1 de Setembro de 1997, página 10344.»
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REGULAMENTO (CE) N? 1935/97 DA COMISSÃO
de 3 de Outubro de 1997

que altera pela quinta vez o Regulamento (CEE) n ? 581 /97, que adopta medidas

excepcionais de apoio ao mercado no sector da carne de suíno na Bélgica
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 ?,

sanitaria favoravel permitiu suprimir determinadas zonas
de protecção e de vigilância; que é conveniente ter em
conta todas estas alterações substituindo por um novo
anexo o anexo II do Regulamento (CE) n? 581 /97;

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, devido ao aparecimento da peste suína
clássica em certas regiões fronteiriças nos Países Baixos,
foram adoptadas para a Bélgica, através do Regulamento

(CE) n ? 581 /97 da Comissão ^), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1497/97 (4),
medidas excepcionais de apoio ao mercado da carne de

Artigo 1 ?

O anexo II do Regulamento (CEE) n ? 581 /97 é substi
tuído pelo anexo do presente regulamento.

suíno;

Considerando que, devido a novos casos de peste suína
clássica em duas regiões fronteiriças nos Países Baixos, as
autoridades veterinárias belgas instauraram novas zonas de

vigilância

que

deveriam

ser

incluídas

desde

18

de Setembro nas medidas excepcionais previstas pelo

Regulamento (CE) n ? 581 /97; que a situação veterinária e

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

É aplicável com efeitos desde 18 de Setembro de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Outubro de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(')
(2)
(-1)
4

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

282 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
349 de 31 . 12. 1994, p. 105.
87 de 2. 4. 1997, p. 11 .
202 de 30 . 7. 1997, p. 38 .
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ANEXO
«ANEXO II

As zonas de protecção e de vigilancia definidas no artigo 1 ? da portaria ministerial de 28 de Agosto de
1997, publicada no Moniteur Belge de 30 de Agosto de 1997, página 22316, e a portaria ministerial
de 8 de Setembro de 1997, publicada no Moniteur Belge de 9 de Setembro de 1997, página 23217.»
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REGULAMENTO (CE) N° 1936/97 DA COMISSÃO
de 3 de Outubro 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,
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 ? 1744/97 da
Comissão (3) fixa as quantidades indicativas dos certifi
cados de exportação do sistema B não pedidos no âmbito
da ajuda alimentar;

Considerando que, perante as informações de que hoje
dispõe a Comissão, em relação às maçãs, com destino aos
grupos geográficos Z e D, as quantidades indicativas
previstas para o período de exportação em curso poderão
ser em breve superadas; que tais superações seriam preju
diciais ao bom funcionamento do regime das restituições
à exportação no sector das frutas e produtos hortícolas;

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 às
maçãs, com destino aos grupos geográficos Z e D, expor
tadas após 3 de Outubro de 1997,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Em relação às maçãs, com destino aos grupos geográficos
Z e D, são rejeitados os pedidos de certificados de expor
tação do sistema B, apresentados ao abrigo do artigo 1 ? do
Regulamento (CE) n ? 1744/97, em relação aos quais a
declaração de exportação dos produtos tenha sido aceite
após 3 de Outubro e antes de 19 de Novembro de 1997 .
Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 4 de Outubro
de 1997 .

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Outubro de 1997 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO L 292 de 15. 11 . 1996, p. 12.
(2) JO L 93 de 8 . 4. 1997, p. 16.
(-1) JO L 244 de 6. 9. 1997, p. 12.
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REGULAMENTO (CE) N ? 1937/97 DA COMISSÃO
de 3 de Outubro de 1997

relativo à emissão de certificados de exportação do sistema B no sector da fruta e
produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

ficos X, Z e D, e os pêssegos e nectarinas, uma taxa de
restituição aplicável inferior à taxa indicativa,

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 ? 6 do seu artigo 5°,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o Regulamento (CE) n ? 1120/97 da
Comissão (3), fixou as quantidades indicativas previstas
para a emissão dos certificados de exportação não solici
tados no âmbito da ajuda alimentar;

solicitados entre 1 de Julho e 16 de Setembro de 1997,

Considerando que, face às informações actualmente ao
dispor da Comissão, essas quantidades indicativas foram
excedidas no que respeita aos tomates, às laranjas, às uvas
de mesa, às maçãs com destino aos grupos geográficos X,
Z e D, e aos pêssegos e nectarinas;
Considerando que é, pois, conveniente, em relação aos
certificados do sistema B solicitados entre 1 de Julho e 16
de Setembro de 1997, fixar, para os tomates, as laranjas, as
uvas de mesa, as maçãs com destino aos grupos geográ

Artigo IP

Em relação aos certificados de exportação do sistema B,
referidos no artigo 5? do Regulamento (CE) n ? 2190/96,

são fixadas em anexo as percentagens de emissão das
quantidades pedidas e as taxas de restituição aplicáveis.
O parágrafo anterior não é aplicável aos certificados
pedidos no quadro da ajuda alimentar previstos no n ? 4
do artigo 10? do Acordo sobre a agricultura concluído
no âmbito das negociações comerciais multilaterais do
« Uruguay Round».

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 4 de Outubro
de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Outubro de 1997 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO L 292 de 15 . 11 . 1996, p. 12.
O JO L 93 de 8 . 4. 1997, p. 16.
' JO L 163 de 20 . 6. 1997, p. 12.
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ANEXO

Percentagens de emissão das quantidades pedidas e taxas de restituição aplicáveis aos certificados
do sistema B, solicitados entre 1 de Julho e 16 de Setembro 1997
Destino

Percentagem de

ou grupo
de destinos

emissão das

Taxa de restituição
(ecus

quantidades pedidas

por tonelada liquida)

Tomates

F

100 %

18,5

Amêndoas sem casca

F

100 %

75,0

Avelãs com casca

F

100 %

88,0

Avelãs sem casca

F

100 %

171,0

Nozes com casca

F

100 %

110,0

Laranjas

XYC

100 %

28,5

Limões

F

100 %

105,0

Uvas de mesa

F

100 %

22,7

Maçãs

X

100 %

17,2

Y

100 %

10,0

ZD

100 %

19,9

E

100 %

23,6

Produto

Pêssegos e nectarinas
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REGULAMENTO (CE) N ? 1938 /97 DA COMISSÃO
de 3 de Outubro de 1997

que altera o Regulamento (CE) n? 2511/96 que estabelece, para o ano de 1997,
determinadas regras de execução para um contingente pautal de bovinos vivos
com um peso compreendido entre 160 e 300 quilogramas, originárias de
determinados países terceiros
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ainda não foram objecto da emissão de certificado de

importação ou, se for caso disso, tendo sido objecto de tal
emissão após 1 de Julho de 1997, cujos certificados ainda
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

não foram utilizados;

Considerando que o Protocolo n? 4 anexo aos acordos
europeus e o Protocolo n ? 3 anexo aos acordos sobre a
Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3066/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece
determinadas concessões sob forma de contingentes

liberalização do comércio foram alterados; que os novos
protocolos prevêem que a prova da origem dos animais
importados na Comunidade possa ser feita, em determi

pautais comunitários para certos produtos agrícolas e que
prevê a adaptação autónoma e transitória de certas conces
sões agrícolas previstas nos acordos europeus, para ter em

ou mediante a apresentação do certificado EUR.l ; que,
por consequência, é necessário adaptar as disposições do

conta o acordo sobre a agricultura concluído no âmbito
das negociações comerciais multilaterais do « Uruguay
Round» ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 1595/97 (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 8 ?,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1926/96 do
Conselho, de 7 de Outubro de 1996, que estabelece deter
minadas concessões sob a forma de contingentes pautais
comunitários para certos produtos agrícolas e que prevê a
adaptação, a título autónomo e transitório, de certas
concessões agrícolas previstas nos acordos sobre comércio
livre e matérias conexas com a Estónia, Letónia e Lituânia

para ter em conta o acordo sobre a agricultura concluído
no âmbito das negociações comerciais multilaterais do
«Uruguay Round » (3), e, nomeadamente , o seu artigo 5?,

nadas condições, através de uma declaração do exportador
Regulamento (CE) n ? 2511 /96 relativas à introdução em
livre prática dos animais importados;

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O Regulamento (CE) n ? 2511 /96 é alterado do seguinte
modo :

1 . No título, o número « 160 » é substituído pelo número
« 80 »;

Considerando que o Regulamento (CE) n? 3066/95 preve
nos seus anexos a abertura, a partir de 1 de Julho de 1997,
de um contingente pautal anual de 1 53 000 animais vivos
da espécie bovina, com um peso compreendido entre 80 e
300 quilogramas, originários da Hungria, Polónia, Repú
blica Checa, Eslováquia, Roménia, Bulgária, Estónia,
Letónia e Lituânia; que o Regulamento (CE) n ? 2511 /96
da Comissão, de 23 de Dezembro de 1996, que estabelece,

para o ano de 1997, determinadas regras de execução para
um contingente pautal de bovinos vivos com um peso

compreendido entre 160 e 300 quilogramas, originários
de determinados países terceiros (4), prevê as regras de
execução para a importação do mesmo número de
animais originários dos mesmos países terceiros, mas com
um peso compreendido entre 160 a 300 quilogramas; que,
em consequência, há que adaptar o limite inferior de peso
para os animais que, no âmbito do referido regulamento,
(') JO L 328 de 30 . 12. 1995, p. 31 .
(2) JO L 216 de 8 . 8 . 1997 , p . 1 .
(<) JO L 254 de 8. 10. 1996, p. 1 .

H JO L 345 de 31 . 12. 1996, p. 21 .

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

« 1 . No âmbito dos contingentes pautais estabele
cidos pelos Regulamentos (CE) n ? 3066/95 e (CE)
n ? 1926/96, podem ser importadas em 1997, nos
termos do disposto no presente regulamento, 153 000
cabeças de bovinos vivos dos códigos NC 01029021 ,
0102 90 29, 01029041 ou 01029049 originários dos
países terceiros referidos no anexo II .»;
3 . O artigo 7? passa a ter a seguinte redacção :
«Artigo 7?

Os animais beneficiarão dos direitos referidos no artigo
1 ? mediante apresentação de um certificado de circula
ção EUR.l emitido pelo país exportador, em conformi
dade com o disposto no Protocolo n ? 4 anexo aos
acordos europeus e no Protocolo n ? 3 anexo aos
acordos sobre a liberalização do comércio, ou de uma
declaração emitida pelo exportador em conformidade
com os mesmos protocolos.».
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Artigo 2 ?

Artigo 3 ?

No que se refere aos certificados de importação não utili
zados emitidos a partir de 1 de Julho de 1997 no âmbito
do Regulamento (CE) n ? 2511 /96, os Estados-membros
devem, a pedido e mediante apresentação do original do
certificado de importação pelo operador, alterar, de acordo
com o disposto no artigo 1 ? do presente regulamento, as

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

indicações deles constantes .

É aplicável a partir de 1 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 3 de Outubro de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N? 1939/97 DA COMISSÃO
de 3 de Outubro de 1997

que estabelece, para o período compreendido entre 1 de Julho de 1997 e 30 de
Junho de 1998 , as normas de execução respeitantes aos contingentes pautais de
carne de bovino previstos pelo Regulamento (CE) n? 3066/95 do Conselho para a
República da Polónia, a República da Hungria, a República Checa, a República
Eslovaca, a Bulgária e a Roménia, e altera os Regulamentos (CE) n? 2512/96 e
(CE) n? 1441 /97
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3066/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece
determinadas concessões sob a forma de contingentes
pautais comunitários para certos produtos agrícolas e que
prevê a adaptação autónoma e transitória de certas conces
sões agrícolas previstas nos acordos europeus para ter em
conta o Acordo sobre a agricultura concluído no âmbito
das negociações comerciais multilaterais do «Uruguay
Round » ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n ? 1595/97 (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 8 ?,
Considerando que o Regulamento (CE) n ? 3066/95
previu a abertura dos contingentes pautais de carne de
bovino a taxas reduzidas para o período compreendido
entre 1 de Julho de 1997 e 30 de Junho de 1998 ;

Considerando que, em aplicação das regras definidas
no Regulamento (CE) n ? 2512/96 da Comissão, de 23
de Dezembro de 1996, que estabelece, para 1997, as
normas de execução respeitantes aos contingentes pautais
de carne de bovino previstos pelo Regulamento (CE)
n ? 3066/95 do Conselho para a República da Polónia, a
República da Hungria, a República Checa, a República
Eslovaca, a Bulgária e a Roménia (3), os Regulamentos

(CE) n ? 149/97 (4), (CE) n ? 721 /97 O e (CE) n ? 1441 /97 (6)
determinaram em que medida podem ser aceites os

de origem dos produtos importados possa ser feita, em
determinadas condições, através de uma declaração do

exportador ou da apresentação do certificado EUR.l ; que,
por consequência, é conveniente introduzir as novas

disposições aplicáveis à introdução em livre prática dos
produtos importados no presente regulamento e adaptar
as disposições pertinentes do Regulamento (CE)
n ? 2512/96;

Considerando que o controlo dos critérios exige que os
pedidos sejam apresentados no Estado-membro em que o
importador se encontra inscrito no registo do imposto
sobre o valor acrescentado (IVA);

Considerando que, para assegurar a regularidade das
importações das quantidades fixadas para o período
compreendido entre 1 de Julho de 1997 e 30 de Junho
de 1998, é adequado escalonar essas quantidades por
diversos períodos;

Considerando que é necessário prever que o referido
regime seja gerido por intermédio de certificados de
importação; que, para esse efeito, é necessário estabelecer,
nomeadamente, as normas de apresentação dos pedidos,
bem como os elementos que devem constar dos pedidos e
dos certificados, eventualmente em derrogação de deter
minadas disposições do Regulamento (CEE) n ? 3719/88
da Comissão, de 16 de Novembro de 1988 , que estabelece
as normas comuns de execução do regime de certificados
de importação, de exportação e de prefixação para os

pedidos de certificados de importação apresentados
em Janeiro, Abril e Julho de 1997, tendo já sido atri
buídas certas quantidades de carne de bovino com vista à
sua importação a título de 1997; que, de acordo com o
disposto no Regulamento (CE) n ? 3066/95, essas quanti
dades devem ser integralmente incluídas nas quantidades
previstas para 1997 nos anexos do referido regulamento;
que é, por conseguinte conveniente adaptar os contin
gentes constantes dos anexos do Regulamento (CE)
n ? 3066/95 para o período compreendido entre 1
de Julho de 1997 e 30 de Junho de 1998 e estabelecer as
normas de execução relativas a essas quantidades;

produtos* agrícolas Ç), corri a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n ? 1404/97 (8), e do Regula
mento (CE) n ? 1445/95 da Comissão, de 26 de Junho de
1995, que estabelece as normas de execução do regime
dos certificados de importação e de exportação no sector
da carne de bovino e que revoga o Regulamento (CEE)
n? 2377/80 (9), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n ? 1572/97 ('"); que convém, além
disso, prever que os certificados sejam emitidos após um
prazo de reflexão e mediante, se for caso disso, a aplicação
de uma percentagem única de redução;

Considerando que foi alterado o protocolo n ? 4 anexo aos
acordos europeus; que o novo protocolo prevê que a prova

Considerando que, para assegurar uma gestão eficaz do
regime previsto, é conveniente prever que a garantia rela
tiva aos certificados de importação no âmbito do referido
regime seja fixada em 12 ecus por 100 quilogramas; que o

(') JO L 328 de 30 . 12. 1995, p . 31 .

(4 JO L 216 de 8 . 8. 1997, p. 1 .
O
(4)
( 5)
(*)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

345 de 31 . 12. 1996, p . 26 .
25 de 28 . 1 . 1997, p . 22.
106 de 24 . 4. 1997, p . 20 .
196 de 24 . 7 . 1997, p. 69 .

O JO
(K) JO
O JO
('") JO

L 331
L 194
L 143
L 211

de 2. 12.
de 23. 7.
de 27. 6.
de 5 . 8 .

1988 ,
1997,
1995,
1997,

p.
p.
p.
p.

1.
5.
35.
5.
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risco de especulação inerente ao regime em causa

— 33 % durante o período compreendido entre 1
de Janeiro e 31 de Março de 1998 ,

no sector da carne de bovino leva a determinar condições

precisas para o acesso dos operadores ao regime referido;
Considerando que, atendendo à experiência anterior, os
importadores nem sempre informam as autoridades
competentes, que emitiram os certificados de importação,
da quantidade e origem da carne de bovino importada
no âmbito dos contingentes em causa; que esses dados são

importantes no contexto da avaliação da situação do
mercado; que é, pois, conveniente introduzir uma garantia
relativa ao respeito dessa comunicação;

— 33 % durante o período compreendido entre 1
de Abril e 30 de Junho de 1998 .

4. Se, durante o período de contingentamento, as quan
tidades objecto de pedidos de certificados de importação
apresentados para o primeiro ou segundo períodos especi
ficados no número anterior forem inferiores às quanti
dades disponíveis, as quantidades restantes serão adicio
nadas às quantidades disponíveis para o período seguinte.
Artigo 2 ?

Considerando que o presente regulamento substitui

parcialmente os Regulamentos (CE) n? 2512/96 e (CE)
n ? 1441 /97; que é, por conseguinte , conveniente alterar
estes regulamentos;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão da Carne de Bovino ,
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Para poder beneficiar dos contingentes de importa

1.
ção :

a) O requerente de um certificado de importação deve ser
uma pessoa singular ou colectiva que, à data da apre
sentação do pedido, deve prestar prova suficiente
perante as autoridades competentes do Estado-membro
em causa de que exerceu, no decurso dos últimos doze
meses e, pelo menos uma vez, actividade comercial nas

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

1 . A título do período compreendido entre 1 de Julho
de 1997 e 30 de Junho de 1998 , podem ser importadas
no âmbito dos contingentes abertos pelo Regulamento

(CE) n? 3066/95 as quantidades seguintes de carne de
bovino fresca, refrigerada ou congelada, dos códigos NC
0201 e 0202 :

trocas de carne de bovino com os países terceiros; o
requerente deve estar inscrito num registo nacional do
IVA;

b) Os pedidos de certificado só podem ser apresentados
no Estado-membro em que o requerente está inscrito;

c) Para cada um dos grupos de produtos referidos no n ? 1
do artigo 1 ?, os pedidos de certificado devem dizer
respeito a uma quantidade mínima de 15 toneladas,
em peso de produtos, sem exceder a quantidade dispo
nível .

— 12 827,6 toneladas de carne originária da Polónia, que
podem ser convertidas em, no máximo, 5 994,2 tone
ladas de produtos transformados dos códigos NC
1602 50 31 ou 1602 50 39 originários da Polónia; este
contingente tem o número de ordem 09.4824,

Por grupo de produtos entendem-se os produtos origi
nários de apenas um dos países referidos no n ? 1 do
artigo 1 ?; um grupo de produtos só pode abranger os
produtos dos códigos NC 0201 e 0202 ou os produtos
dos códigos NC 1602 50 31 e 1602 50 39;

— 8 732,0 toneladas de carne originária da Hungria; este
contingente tem o número de ordem 09.4707,

d) Do pedido de certificado e do certificado deve constar,
da casa 8 , a menção do país de origem; o certificado
obriga a importar do país indicado;

— 3 495,0 toneladas de carne originária da República
Checa; este contingente tem o número de ordem
09.4603 ,

— 2 020,0 toneladas de carne originária da República
Eslovaca; este contingente tem o número de ordem
09.4603 ,

e) Do pedido de certificado e do certificado deve constar,
da casa 20 , pelo menos uma das seguintes menções:

— Reglamento (CE) n° 1939/97
— Forordning (EF) nr. 1939/97
— Verordnung (EG) Nr. 1939/97

— 310 toneladas de carne originária da Bulgária; este
contingente tem o número de ordem 09.4651 ,

— KavoviG |i. óç (EK) apiS. 1939/97
— Regulation (EC) No 1939/97

— 2 043,6 toneladas de carne originária da Roménia; este
contingente tem o número de ordem 09.4753 .

—
—
—
—
—
—

2 . Para os contingentes referidos no n ? 1 , o direito
aduaneiro ad, valorem e os montantes específicos dos
direitos aduaneiros fixados na pauta aduaneira comum

(PAC) são reduzidos de 80 % .
3. As quantidades referidas no n? 1 são escalonadas,
durante o período de contingentamento, do seguinte
modo :

— 34 % durante o período compreendido entre 1
de Outubro e 31 de Dezembro de 1997,

Règlement (CE) n° 1939/97
Regolamento (CE) n . 1939/97
Verordening (EG) nr. 1939/97
Regulamento (CE) n? 1939/97
Asetus (EY) N:o 1939/97
Forordning (EG) nr 1939/97.

2. Em derrogação do artigo 5? do Regulamento (CE)
n? 1445/95, do pedido de certificado e do certificado
devem constar, na casa 16, um ou vários dos códigos NC

respeitantes a um dos grupos de produtos referidos no
n ? 1 do artigo 1 ?
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Artigo 3 ?
1.

Os pedidos de certificados só podem ser apresenta

dos :

conformidade com o disposto no protocolo n ? 4 anexo

aos acordos europeus, ou de uma declaração emitida pelo
exportador em conformidade com o mesmo protocolo.

— de 6 a 15 de Outubro de 1997,

— de 2 a 10 de Janeiro de 1998 ,
— de 1 a 10 de Abril de 1998 .

2.
Em caso de apresentação pelo mesmo interessado de
mais de um pedido por grupo de produtos referidos no
n ? 1 do artigo 1 ?, todos os seus pedidos respeitantes aos
produtos do mesmo grupo serão considerados não admis
síveis .

3.

Todas as comunicações, incluindo as comunicações rela

tivas à inexistência de pedidos, serão efectuadas por telex
ou por telefax, utilizando, no caso de serem apresentados
pedidos, o formulário previsto no anexo do presente regu
lamento .

4. A Comissão decidirá em que medida pode ser dado
seguimento aos pedidos de certificado.
Se as quantidades relativamente às quais forem pedidos
certificados excederem as quantidades disponíveis, a
Comissão fixará uma percentagem única de redução das
quantidades pedidas.
5.

Sob reserva da decisão de aceitação dos pedidos pela

Comissão, os certificados serão emitidos no mais breve

prazo possível .

Artigo 4?
1.

Sem prejuízo do disposto no presente regulamento,

são aplicáveis as disposições dos Regulamentos (CEE)
n ? 3719/88 e (CE) n ? 1445/95.
2.

Artigo 6?

0 mais tardar três semanas após a importação dos
produtos referidos no presente regulamento, o importador
deve informar a autoridade competente que emitiu o
certificado de importação da quantidade e da origem dos
produtos importados. A autoridade competente deve
transmitir essas informações à Comissão no início de cada
mês .

Os Estados-membros comunicarão à Comissão, o

mais tardar no quinto dia útil seguinte ao do termo do
período para a apresentação dos pedidos, os pedidos apre
sentados para as quantidades referidas no n ? 1 do
artigo 1 ? Essa comunicação incluirá a lista dos reque
rentes, discriminada por quantidade pedida por código
NC correspondente e por país de origem dos produtos.

Em derrogação do n ? 4 do artigo 8 ? do Regulamento

(CEE) n ? 3719/88 , a todas as quantidades que ultrapassem
as indicadas nos certificados de importação será cobrada a
taxa plena dos direitos previstos na pauta aduaneira
comum aplicável no dia de introdução em livre prática.

Artigo 7?

1 . Aquando do pedido de certificado de importação, o
importador deve constituir uma garantia relativa ao certifi
cado de importação, de 12 ecus por 100 quilogramas em
peso de produtos, em derrogação do artigo 4? do Regula
mento (CE) n ? 1445/95, e uma garantia relativa à comu
nicação referida no artigo 6? do presente regulamento, de
1 ecu por 100 quilogramas em peso de produtos.
2.

A garantia relativa à comunicação será liberada, se a

comunicação foi transmitida à autoridade competente
no prazo referido no artigo 6?, em relação à quantidade
abrangida pela comunicação. Caso contrário, a garantia
será executada.

A decisão sobre a liberação desta garantia é tomada em
simultâneo com a da liberação da garantia relativa ao
certificado .

Artigo 8 ?

O Regulamento (CE) n ? 2512/96 é alterado do seguinte
modo :

1 . São suprimidos o quarto travessão do n? 3 do artigo 1 ?
e o quarto travessão do n ? 1 do artigo 3 ?;
2. O artigo 5? passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 5 ?
Os produtos beneficiarão dos direitos referidos
no artigo 1 ? mediante apresentação de um certificado
de circulação EUR.l emitido pelo país exportador, em
conformidade com o disposto no protocolo n? 4 anexo
aos acordos europeus, ou de uma declaração emitida
pelo exportador em conformidade com o mesmo
protocolo.».

3 . Os certificados de importação emitidos ao abrigo do
presente regulamento são válidos por 90 dias a contar do

Artigo 9?

dia da emissão . Todavia, todos os certificados caducam em

É suprimido o n? 2 do artigo 1 ? do Regulamento (CE)

30 de Junho de 1998 .
4.

L 272/25

Os certificados emitidos serão válidos em toda a

n ? 1441 /97 .

Comunidade .

Artigo 10?
Artigo 5 ?

Os produtos beneficiarão dos direitos referidos no
artigo 1 ? mediante apresentação de um certificado de
circulação EUR.l emitido pelo país exportador, em

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

Comunidades Europeias.

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1997.

L 272/26

ΡΤ

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Outubro de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO

Número de telefax: (32-2) 296 60 27
Aplicação do Regulamento (CE) n ? 1939/97

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS DG VI/ D/ 2 — SECTOR DA CARNE DE BOVINO

PEDIDO DE CERTIFICADO DE IMPORTAÇÃO
Data:

Período:

Estado-membro:

Pais de origem

Número de
ordem

Quantidade

Requerente
(nome e endereço)

(em toneladas)

Total

Estado-membro:

Telefax :
Telefone :

Codigo NC

L 272/28
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REGULAMENTO (CE) N ? 1940/97 DA COMISSÃO
de 3 de Outubro de 1997

que estabelece, para o período compreendido entre 1 de Julho de 1997 e 30 de
Junho de 1998 , as normas de execução relativas a um contingente pautal de
importação para vacas e novilhas, com exclusão das destinadas ao abate, de
certas raças de montanha originárias de determinados países terceiros e altera o
Regulamento (CE) n ? 2514/96
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3066/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece
determinadas concessões sob a forma de contingentes

pautais comunitários para certos produtos agrícolas e que
prevê a adaptação autónoma e transitória de certas conces
sões agrícolas previstas nos acordos europeus para ter em
conta o acordo sobre a agricultura concluído no âmbito
das negociações comerciais multilaterais do «Uruguay
Round» ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n? 1595/97 (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 8 ?,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n? 1926/96 do
Conselho, de 7 de Outubro de 1996, que estabelece deter
minadas concessões sob a forma de contingentes pautais

comunitários para certos produtos agrícolas e que prevê a
adaptação, a título autónomo e transitório, de certas
concessões agrícolas previstas nos acordos sobre comércio
livre e matérias conexas com a Estónia, Letónia e Lituânia

para ter em conta o acordo sobre a agricultura concluído
no âmbito das negociações comerciais multilaterais do
«Uruguay Round» (3), e, nomeadamente, o seu artigo 5?,
Considerando que o Regulamento (CE) n? 3066/95

n ? 2514/96; que foram ja atribuídos os direitos de impor
tação sobre o número total de animais disponíveis, com
vista à sua importação a título de 1997; que, nos termos
do Regulamento (CE) n? 3066/95, este número deve estar
compreendido no número de animais previsto, para 1997,
nos anexos do referido regulamento; que é, por conse
guinte, conveniente adaptar o contingente constante dos
anexos do Regulamento (CE) n ? 3066/95 para o período
compreendido entre 1 de Julho de 1997 e 30 de Junho
de 1998 e estabelecer as normas de execução relativas a

estas quantidades;

Considerando que a experiência demonstrou que a limita
ção das importações pode provocar pedidos de importação
especulativos; que, a fim de garantir o bom funciona
mento das medidas previstas, é conveniente reservar
a maior parte das quantidades disponíveis para os impor
tadores tradicionais de vacas e novilhas de certas raças de

montanha; que, a fim de não entravar excessivamente a
evolução das relações comerciais neste sector, é conve
niente reservar, igualmente, uma parte para os operadores
que possam demonstrar a seriedade da sua actividade e

que transaccionem quantidades de certa importância com
países terceiros; que, neste contexto, a fim de garantir uma
gestão eficaz, é indicado exigir que os operadores interes
sados tenham importado quinze animais, no mínimo,
durante 1996; que um lote de quinze animais representa,
em princípio, um carregamento normal e que a expe
riência demonstrou que a compra ou venda de um único
lote constitui o mínimo necessário para que a trasacção

previu a abertura, no período compreendido entre 1

possa ser considerada como real e viável; que o controlo

de Julho de 1997 e 30 de Junho de 1998, de um contin

da satisfação destes critérios exige que cada operador apre
sente todos os seus pedidos no mesmo Estado-membro;

gente pautal de 7 000 vacas e novilhas de certas raças de
montanha originárias da Hungria, da Polónia, da Repú
blica Checa, da Eslováquia, da Bulgária, da Roménia, da
Lituânia, da Letónia e da Estónia que beneficiam de uma
taxa de direitos aduaneiros ad valorem de 6 % ;

Considerando que o controlo destes critérios exige que o
pedido seja apresentado no Estado-membro em que o
importador se encontra inscrito no registo do imposto
sobre o valor acrescentado (IVA);

Considerando que, em aplicação das regras definidas
no Regulamento (CE) n? 2514/96 da Comissão, de 23
de Dezembro de 1996, que estabelece, para 1997, as
normas de execução relativas a um contingente pautal de

importação para vacas e novilhas, com exclusão das desti

Considerando que, a fim de evitar especulações, é conve
niente excluir do acesso ao contingente os operadores que
em 1 de Julho de 1997 já não exerciam qualquer activi
dade no sector da carne de bovino;

nadas ao abate, de certas raças de montanha originárias de

determinados países terceiros (4), o Regulamento (CE)
n? 247/97 da Comissão (^ determinou em que medida

pode ser dado seguimento aos pedidos de direitos de
importação apresentados ao abrigo do Regulamento (CE)
(')
(2)
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h) JO L 41 de 12. 2. 1997, p. 2.

Considerando que é necessário prever que o referido
regime seja gerido por intermédio de certificados de
importação; que, para este efeito, é necessário prever,
nomeadamente, as modalidades de apresentação dos pedi
dos, bem como os elementos que devem constar dos
pedidos e dos certificados, em derrogação, eventualmente,
de determinadas disposições do Regulamento (CEE)
n ? 3719 /88 da Comissão, de 16 de Novembro de 1988 ,

que estabelece as normas comuns de execução do regime
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de certificados de importação de exportação e de prefixa
ção para os produtos agrícolas ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1404/97 (2), e
do Regulamento (CE) n ? 1445/95 da Comissão, de 26
de Junho de 1995, que estabelece as normas de execução
do regime dos certificados de importação e de exportação
no sector da carne de bovino e que revoga o Regulamento
(CEE) n ? 2377/ 80 (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n ? 1 572/97 (4); que, além
disso, se deve prever que os certificados sejam emitidos
após um prazo de reflexão e mediante, se for caso disso, a

aplicação de uma percentagem única de redução;
Considerando que, atendendo à experiência anterior, os
importadores nem sempre informam as autoridades
competentes, que emitiram certificados de importação, do
número e origem dos animais importados no âmbito do
contingente em questão; que esses dados são importantes
no contexto da avaliação da situação do mercado; que é,

pois, conveniente estabelecer uma garantia relativa ao
respeito dessa comunicação;

L 272/29

Codigo Aduaneiro Comunitário (5), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 82/97 (6),
prevê, no seu artigo 82?, uma vigilância aduaneira para as
mercadorias que, devido ao seu destino especial, benefi
ciam de um direito reduzido aquando da sua introdução
em livre prática; que é necessário verificar que os animais
importados não são abatidos antes de transcorrido deter
minado período; que é conveniente, para assegurar que
estes animais não sejam abatidos, instituir uma caução;
Considerando que o Protocolo n ? 4 anexo aos acordos
europeus e o Protocolo n ? 3 anexo aos acordos sobre a

liberalização do comércio foram alterados; que os novos
protocolos prevêem que a prova da origem dos animais
importados na Comunidade possa ser feita, em determi
nadas condições, através de uma declaração do exportador
ou mediante a apresentação do certificado EUR.l ; que,
por consequência, é necessário introduzir, no presente
regulamento, as novas disposições relativas à introdução
em livre prática dos animais importados e adaptar as
disposições pertinentes do Regulamento (CE) n? 2514/96;

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 2913/92 do

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

Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o

de Gestão da Carne de Bovino,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1 ?

1 . É aberto, para o período compreendido entre 1 de Julho de 1997 e 30 de Junho de 1998, o
seguinte contingente pautal, relativo a animais originários dos países terceiros constantes do
anexo I :
Volume do

Código NC

Número
de ordem

Designação das mercadorias

C)

ex
ex
ex
ex
ex

09.4563

0102
0102
0102
0102
0102

contingente
em cabeças

90
90
90
90
90

05
29
49
59
69

Vacas e novilhas, com exclusão das

4 500

destinadas ao abate, das seguintes raças

Taxa
dos direitos
aduaneiros

6 %
ad valorem

de montanha: raças cinzenta, morena,
amarela, malhada do Simmental e

malhada de Pinzgau

(') Códigos Taric : ver anexo II .

2.

Para efeitos do presente regulamento, são conside

a) A primeira parte , igual a 80 % , será repartida:

rados como não destinados ao abate os animais referidos

no n? 1 que não sejam abatidos num prazo de quatro
meses a contar da data de aceitação da declaração de

introdução em livre prática.

Todavia, podem ser concedidas derrogações em casos de
força maior devidamente comprovados .

— pelos importadores da Comunidade, na sua compo
sição em 31 de Dezembro de 1994, que possam
provar ter importado animais que sejam objecto
dos contingentes de importação regidos pelos regu
lamentos constantes do anexo III, no período
compreendido entre 1 de Julho de 1993 e 30
de Junho de 1996,

Artigo 2 ?

1 . O contingente referido no n? 1 do artigo 1 ? é subdi
vidido em duas partes, respectivamente de 80 % , ou seja,
3 600 cabeças, e de 20 % , ou seja, 900 cabeças.
(')
2
O
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e

— pelos importadores dos novos Estados-membros
que possam provar ter importado, no Estado
- membro

onde

estão

estabelecidos,

durante

o

período compreendido entre 1 de Julho de 1993 e
31 de Dezembro de 1994, animais dos códigos NC
( 5) JO L 302 de 19. 10. 1992, p . 1 .

b) JO L 17 de 21 . 1 . 1997, p. 1 .
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referidos no anexo II e do codigo NC 0102 90 79 e
provenientes de países que devam ser considerados
países terceiros relativamente àqueles Estados
- membros em 31

de Dezembro de 1994, ou ,

durante o período compreendido entre 1
de Janeiro de 1995 e 30 de Junho de 1996,
animais objecto dos contingentes de importação
regidos pelos regulamentos referidos na alínea b)
do anexo III;

b) A segunda parte, igual a 20 % , está reservada aos
importadores que possam provar ter importado de
países terceiros, durante 1996, pelo menos 15 animais
vivos da espécie bovina do código NC 0102.
Os importadores devem estar inscritos num registo
nacional do IVA.

2. A repartição da primeira parte pelos diferentes
importadores é efectuada, com base nos pedidos de
direitos de importação, proporcionalmente às importações
de animais das categorias referidas na alínea a) do n ? 1
realizadas durante o período compreendido entre 1
de Julho de 1993 e 30 de Junho de 1996.

3 . A repartição da segunda parte é efecutada, com base
nos pedidos de direitos de importação, proporcionalmente
às quantidades pedidas pelos importadores referidos na
alínea b) do n? 1 .
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2. So pode ser apresentado um pedido, que incidirá
apenas sobre uma ou outra parte do contingente, por cada
interessado .

Se este apresentar mais do que um pedido, nenhum deles
será admitido .

3.

Para efeitos da aplicação do n ? 1 , alínea a), do

artigo 2?, os operadores apresentarão às autoridades
competentes o pedido de direitos de importação, acom
panhado da prova referida no n? 4 do artigo 2?, o mais
tardar em 10 de Outubro de 1997 .

Após verificação dos documentos apresentados, os Esta
dos-membros comunicarão à Comissão, o mais tardar em

21 de Outubro de 1997, a lista dos operadores que satis
fazem as condições de admissão, e que incluirá, nomeada
mente, os nomes e endereços dos requerentes, bem como
as quantidades de animais importados durante o período
referido no n ? 2 do artigo 2?
4. Para efeitos da aplicação do n ? 1 , alínea b), do
artigo 2?, os operadores devem apresentar os seus pedidos
de direitos de importação, acompanhados da prova refe
rida no n ? 4 do artigo 2?, até 10 de Outubro de 1997.
Após verificação dos documentos apresentados, os Esta
dos-membros comunicarão à Comissão, o mais tardar em

21 de Outubro de 1997, a lista dos referentes e das quanti
dades pedidas.

O pedido de direitos de importação:

5.

— deve incidir sobre uma quantidade igual ou superior a

relativas à inexistência de pedidos, serão efectuadas por
telex ou por telefax e, no caso de terem sido apresentados

15 cabeças,
e

— não pode incidir sobre uma quantidade superior a 50

Todas as comunicações, incluindo as comunicações

pedidos, com recurso aos formulários que constam dos
anexos IV e V do presente regulamento.

cabeças.

Artigo 5 ?

Caso um pedido de certificado supere esta quantidade, só
será tido em conta até ao limite dessa quantidade .

4.

A prova de importação é fornecida, exclusivamente ,

através do documento aduaneiro de introdução em livre

prática, devidamente visado pelas autoridades aduaneiras.
Os Estados-membros podem aceitar uma cópia do docu
mento acima referido devidamente autenticada pela auto
ridade emissora, caso o requerente possa provar perante a

autoridade competente que se encontra na impossibili
dade de obter o documento original .

Artigo 3 ?
1.

Não serão tomados em consideração, para efeitos da

repartição prevista no n? 1 , alínea a), do artigo 2?, os
operadores que, em 1 de Julho de 1997, já não exerciam
qualquer actividade no sector da carne de bovino.
2. As sociedades resultantes da fusão de empresas que
individualmente beneficiavam dos direitos previstos no

n ? 2 do artigo 2? beneficiarão dos mesmos direitos das
empresas de que resultam .

1 . A Comissão decidirá em que medida pode ser dado
seguimento aos pedidos.
2.
No que respeita aos pedidos referidos no n ? 4 do
artigo 4?, se as quantidades cuja importação foi requerida
excederem as quantidades disponíveis, a Comissão fixará
uma percentagem única de redução das quantidades pedi
das.

Se a redução referida no primeiro parágrafo conduzir a
uma quantidade inferior a 15 cabeças por pedido, a atri
buição será efectuada por sorteio e por lotes de 15 cabeças
pelo Estado-membro em causa. No caso de restar uma
quantidade inferior a 15 cabeças, essa quantidade consti
tuirá um só lote .

Artigo 6?

1 . A importação das quantidades atribuídas fica subor
dinada à apresentação de um certificado de importação.
2. O pedido de certificado de importação só pode ser
apresentado à autoridade competente do Estado-membro
em que o requerente está inscrito num registo nacional
do IVA.

Artigo 4 ?

1 . O pedido de direitos de importação só pode ser
apresentado no Estado-membro em que o requerente está

3 . Após a comunicação da atribuição pela Comissão, os
certificados de importação serão emitidos o mais rapida
mente possível, a pedido e em nome dos operadores que

inscrito num registo nacional do IVA.

tenham obtido direitos de importação.
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4. O período de eficacia dos certificados de importação
é fixado em noventa dias a partir da data da sua emissão
efectiva . Todavia, a sua validade não pode ultrapassar a
data de 30 de Junho de 1998 .
5.

Os certificados emitidos são válidos em toda a

Comunidade .

6 . Sem prejuízo do disposto no presente regulamento,
são aplicáveis as disposições dos Regulamentos (CEE)
n ? 3719 /88 e (CE) n ? 1445/95 .

Todavia, o n ? 4 do artigo 8 ? e o n ? 3 , segundo parágrafo,
do artigo 14? do Regulamento (CEE) n? 3719/88 não são
aplicáveis.
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Artigo 9?

O mais tardar três semanas após a importação dos animais
referidos no presente regulamento, o importador infor
mará a autoridade competente que emitiu o certificado de
importação do número e da origem dos animais importa
dos. A autoridade competente transmitirá essas informa
ções à Comissão no início de cada mês .

Artigo 10?

1 . Aquando do pedido de certificado de importação, o
importador deve constituir uma garantia relativa ao certifi

cado de importação de 25 ecus por cabeça, em derrogação
Artigo 7?

1 . A verificação de que os animais importados não
foram abatidos antes de decorridos quatro meses sobre a
data da sua introdução em livre prática será feita em
conformidade com o disposto no artigo 82? do Regula
mento (CEE) n ? 2913/92.
2. Sem prejuízo do disposto no Regulamento (CEE)
n ? 2913/92, uma garantia de 1 193 ecus por tonelada será
entregue pelo importador às autoridades aduaneiras
competentes para garantir o respeito da interdição do
abate .

do artigo 4? do Regulamento (CE) n ? 1445/95, e uma
garantia relativa à comunicação referida no artigo 9 ? do
presente regulamento, de 2 ecus por cabeça.
2. A garantia relativa à comunicação será liberada se a
comunicação for transmitida à autoridade competente
no prazo referido no artigo 9 ?, em relação aos animais
abrangidos pela comunicação. Caso contrário, a garantia é
executada .

A decisão sobre a liberação da garantia será tomada simul
taneamente com a respeitante à liberação da garantia rela
tiva ao certificado .

A garantia será liberada imediatamente após a apresenta
ção da prova, às autoridades aduaneiras interessadas, de
que os animais:
a) Não foram abatidos antes do termo do período de
quatro meses a contar da data de introdução em livre
prática,
ou

b) Foram abatidos antes do termo do referido período por
razões de força maior ou por razões sanitárias, ou
morreram na sequência de doença ou acidente.

Artigo 11 ?

Os animais beneficiarão dos direitos referidos no artigo 1 ?
mediante apresentação de um certificado de circulação
EUR.l emitido pelo país exportador, em conformidade
com o disposto no Protocolo n? 4 anexo aos acordos euro
peus e no Protocolo n ? 3 anexo aos acordos sobre a libera

lização do comércio, ou de uma declaração emitida pelo
exportador em conformidade com os mesmos protocolos.

Artigo 8?

Artigo 12 ?

Do pedido de certificado, bem como do próprio certifi
cado, constarão :

a) Na casa 8 , os países referidos no anexo I; o certificado
obriga a importar de um ou vários dos países indica
dos;

b) Na casa 16, os códigos NC constantes do anexo II;
c) Na casa 20, uma das seguintes indicações:
— Razas de montaña [Reglamento (CE) n° 1940/97]
— Bjergracer (forordning (EF) nr. 1940/97)
— Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1940/97)
— Ορεσίβιες φυλές [ Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ.
1940/97]

—
—
—
—
—
—
—

Mountain breeds (Regulation (EC) No 1940/97)
Races de montagne [règlement (CE) n0 1940/97]
Razze di montagna [regolamento (CE) n . 1940/97]
Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1940/97)
Raças de montanha [Regulamento (CE) n ? 1940/97]
Vuoristorotuja [Asetus (EY) N:o 1940/97]
Bergraser (förordning (EG) nr 1940/97).

O artigo 11 ? do Regulamento (CE) n ? 2514/96 passa a ter
a seguinte redacção:
«Artigo 11 ?
Os

animais

beneficiarão

dos

direitos

referidos

no artigo 1 ? mediante apresentação de um certificado
de circulação EUR.l emitido pelo país exportador, em
conformidade com o disposto no Protocolo n ? 4
anexo aos acordos europeus e no Protocolo n ? 3 anexo
aos acordos sobre a liberalização do comércio, ou de
uma declaração emitida pelo exportador em conformi
dade com os mesmos protocolos .».

Artigo 13 ?
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia

seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1997.

L 272/32

I PT

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 3 de Outubro de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I

Lista dos países terceiros
— Hungria,
— Polónia,

— República Checa,
— Eslováquia,
— Roménia,

— Bulgária,
— Lituânia,

— Letónia,
— Estónia .

ANEXO II

Codigos Taric
Código NC

Código Tarie

ex 0102 90 05

0102 90 05*20

ex 0102 90 29

0102 90 29*20

ex 0102 90 49

0102 90 49*20

ex 0102 90 59

0102 90 59*11

* 40

* 40

* 40

* 19
* 31

* 39

010290 69*10

ex 0102 90 69

I

* 30

ANEXO III

Regulamentos referidos no n ? 1 do artigo 2 ?

a) Regulamentos do Conselho:

(CEE) n? 1918/93 (JO L 174 de 17. 7. 1993, p. 3)
(CEE) n? 1919/93 (JO L 174 de 17. 7. 1993, p. 10)

b) Regulamentos:
— do Conselho:

(CE) n ? 1800/94 (JO L 184 de 23. 7. 1994, p. 20)

— da Comissão:

(CE) n ? 1485/95 (JO L 145 de 29. 6. 1995, p. 52)
(CE) n ? 2483/95 (JO L 256 de 26. 10 . 1995, p. 13)
(CE) n? 207/96 (JO L 27 de 3. 2. 1996, p. 9)
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ANEXO IV

Telefax: (32-2) 296 60 27/(32-2)295 36 13
Aplicação do n? 3, do artigo 4? do Regulamento (CE) n? 1940/97

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS DG VI D.2 — SECTOR DA CARNE DE BOVINO

PEDIDO DE DIREITOS DE IMPORTAÇÃO
Data :

Período :

Estado-membro:

Número de ordem

Requerente (nome e endereço)

Total

Estado-membro: telefax:
telefone:

Quantidade importada (cabeças)
de 1 de Julho de 1993 a 30 de Junho de 1996
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ANEXO V

Telefax: 32-2) 296 60 27/(32-2 295 36 13

Aplicação do n ? 4 , do artigo 4 ? do Regulamento (CE) n ? 1940/97

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS DG VI D.2 — SECTOR DA CARNE DE BOVINO

PEDIDO DE DIREITOS DE IMPORTAÇÃO
Data :

Período :

Estado-membro :

Número de ordem

Requerente (nome e endereço)

Total

Estado-membro : telefax :
telefone :

Quantidade (cabeças)

L 272/36

| PT I

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

4. 10 . 97

REGULAMENTO (CE) N? 1941/97 DA COMISSÃO
de 3 de Outubro 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

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 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

Artigo 1 ?
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.

procedimento a seguir para determinar as despesas daí

Artigo 2?

resultantes;

grande número de destinos dos fornecimentos, é conve

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

niente prever a possibilidade de os proponentes indicarem

Europeias.

Considerando que, para um dado lote, tendo em conta o

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Outubro de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

h) JO L 81 de 28. 3. 1991 , p. 108 .
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ANEXO
LOTE A

1 . Acção n ? ('): 24/97 (Al ); 25/97 (A2); 26/97 (A3); 27/ 97 (A4)
2. Programa: 1997

3. Beneficiário (2): PAM (World Food Programme), via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma [tel.: (39
-6)6513 2988 ; telefax: 6513 2844/3; telex: 626675 WFP I]
4. Representante do beneficiário: a designar pelo beneficiário
5. Local ou país de destino: Al : Zâmbia; A2: Bolívia; A3: Guatemala; A4: Malavi
6. Produto a mobilizar: leite em pó desnatado vitaminado
7. Características e qualidade da mercadoria (3) (5): ver JO C 1 14 de 29 . 4. 1991 , p. 1 (ponto I.B.l )

8 . Quantidade total (toneladas): 1 000
9. Numero de lotes: 1 em 4 partes: (Al : 37 toneladas; A2: 254 toneladas; A3: 669 toneladas; A4: 40 tone
ladas)

10 . Acondicionamento e marcação (h): ver JO C 267 de 13. 9. 1996, p. 1 (pontos 6.3.A e B.2)
ver JO C 114 de 29 . 4. 1991 , p. 1 (ponto I.B.3)

Língua a utilizar na rotulagem: Al + A4: inglês; A2 + A3: espanhol
11 . Modo de mobilização do produto: O fabrico do leite em pó desnatado e a incorporação das vitaminas
devem ser efectuados após a atribuição do fornecimento

1 2. Estadio de entrega: entregue no porto de embarque Ç)
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 17. 11 a 7. 12. 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: 20 . 10. 1997 [ 12 horas (hora de Bruxelas)]
21 . Em caso de segundo concurso :

a) Data limite do prazo de submissão: 3. 11 . 1997 [ 12 horas (hora de Bruxelas)]
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque: de 1 a 21 . 12. 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, Attn . Mr 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 aplicável em 26. 9 . 1997, fixada pelo
Regulamento (CE) n? 1678/97 da Comissão (JO L 238 de 29. 8 . 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 L 210 de 1 . 8 . 1987, p. 56), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2226/89 (JO 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 L 108
de 1 . 5 . 1993, p. 106), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 1482/96 (JO L
188 de 27. 7. 1996, p. 22).

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

(') Em derrogação do JO C 114, o ponto I .B.3.c) passa a ter a seguinte redacção: «A menção "Comunidade
Europeia"».
(7) 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.
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REGULAMENTO (CE) N ? 1942/97 DA COMISSÃO
de 3 de Outubro de 1997

que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço
de entrada de certos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 3223/94 da
Comissão, de 21 de Dezembro de 1994, que estabelece

regras de execução do regime de importação dos frutos e
dos produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 2375/96 (2), e, nomea
damente, o n ? 1 do seu artigo 4?,

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

Considerando que, em aplicação dos supracitados crité
rios, os valores forfetários de importação devem ser
fixados nos níveis constantes em anexo,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3813 /92 do
Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1 50/95 (4), e,
nomeadamente, o n ? 3 do seu artigo 3 ?,

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

Artigo 1 ?

Os valores forfetários de importação referidos no artigo 4?
do Regulamento (CE) n ? 3223/94 são fixados como indi
cado no quadro constante do anexo.

Artigo 2 ?

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

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Outubro de 1997 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO L 337 de 24. 12. 1994, p. 66.
(2) JO L 325 de 14. 12. 1996, p. 5.
C) JO L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
4 JO L 22 de 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANEXO

do Regulamento da Comissão, de 3 de Outubro de 1997, que estabelece os valores forfetários
de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos
hortícolas

(ECU/100 kg)

Código NC
0702 00 40

0709 90 79

0805 30 30

0806 10 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 57

|

Código

Valor forfetàrio

países terceiros (')

de importação

052

92,8

999

92,8

052

74,3

999

74,3

388

51,6

524

54,7

528

56,7

999

54,3

052

101,4

064

59,9

400

193,7

999

118,3

060

47,4

064

43,8

091

48,2

388

78,7

400

56,4

404

81,2

528

59,8

800

127,6

999

67,9

052

99,7

064

84,9

400

77,2

999

87,3

(') Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n ? 68/96 da Comissão (JO L 14 de 19 . 1 . 1996, p. 6). O
código « 999 » representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) N? 1943/97 DA COMISSÃO
de 3 de Outubro de 1997

que altera os preços representativos e os direitos adicionais de importação de
determinados produtos do sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a
organização comum de mercado no sector do açúcar ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regula
mento (CE) n ? 1599/96 (2),

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 1423/95 da

da Comissão (5), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n ? 1920/97 (6);
Considerando que a aplicação das regras e modos de
fixação referidos no Regulamento (CE) n? 1423/95 aos
dados de que a Comissão tem conhecimento implica que
os citados montantes actualmente em vigor sejam alte
rados em conformidade com o anexo do presente regula
mento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Comissão, de 23 de Junho de 1995, que estabelece as

regras de aplicação relativas à importação dos produtos do

Artigo 1 ?

sector do açúcar, excluindo o melaço (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ?
1143/97 (4), e, nomeadamente, o n ? 2, segundo parágrafo,
do seu artigo 1 ? e o n ? 1 do seu artigo 3 ?,

Os preços representativos e os direitos adicionais aplicá
veis na importação dos produtos referidos no artigo 1 ? do
Regulamento (CE) n ? 1423/95 são fixados conforme indi

Considerando que os montantes dos preços representa
tivos e dos direitos adicionais aplicáveis na importação de

Artigo 2?

açúcar branco, de açúcar em bruto e de determinados

O presente regulamento entra em vigor em 4 de Outubro

xaropes foram fixados pelo Regulamento (CE) n ? 1222/97

de 1997 .

cado no anexo.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Outubro de 1997.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

(2) JO L 206 de 16. 8 . 1996, p. 43.
O JO L 141 de 24. 6. 1995, p. 16.
4 JO L 165 de 24. 6. 1997, p. 11 .

(5) JO L 173 de 1 . 7. 1997, p. 3.

(«) JO L 270 de 2. 10 . 1997, p. 17.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 3 de Outubro de 1997, que modifica os preços representativos e
os montantes dos direitos adicionais aplicáveis na importação do açúcar branco, do açúcar em
bruto e dos produtos do código NC 1702 90 99
(em ecus)

Código NC

1701
1701
1701
1701
1701
1701
1701
1702

11
11
12
12
91
99
99
90

10 (')
90 (')
10 (')
90 (')
00 (2)
10 (2)
90 (2)
99 0

Montante do preço representativo
por 100 quilogramas
líquidos do produto em causa
25,18

Montante do direito adicional

por 100 quilogramas
líquidos do produto em causa
3,73

25,18

8,94

25,18

3,60

25,18

8,51

26,66

11,90

26,66

7,38

26,66

7,38

0,27

0,38

(') Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n ? 431 /68 do Conselho, (JO L 89 de
10 . 4. 1968 , p. 3 ), alterado.

(2) Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n ? 793 /72 do Conselho, (JO L 94 de
21 . 4. 1972, p . 1 ).

(') Fixação por 1 % de teor de sacarose .
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REGULAMENTO (CE) N ? 1944/97 DA COMISSÃO
de 3 de Outubro de 1997

que fixa, para o mês de Setembro de 1997, a taxa de conversão agrícola específica
do montante do reembolso dos custos de armazenagem no sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

temporis, das taxas de conversão agrícolas aplicáveis

no mês de armazenagem; que esta taxa de conversão agrí

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

cola específica deve ser fixada mensalmente, para o mês

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a

Considerando que a aplicação destas disposições conduz à

última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)

n ? 1 599 /96 (2),

anterior;

fixação, para o mês de Setembro de 1997, da taxa de
conversão agrícola específica do montante do reembolso
dos custos de armazenagem nas várias moedas nacionais
conforme consta do anexo do presente regulamento,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3813/92 do
Conselho , de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 1 50/95 (4),
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1713/93 da
Comissão, de 30 de Junho de 1993, que estabelece
normas especiais para a aplicação da taxa de conversão

agrícola no sector do açúcar O, com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n ? 59 /97 (6), e,
nomeadamente, o n ? 3 do seu artigo 1 ?,
Considerando que o n ? 2 do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n ? 1713/93 dispõe que o montante do reembolso
dos custos de armazenagem referido no artigo 8 ? do
Regulamento (CEE) n ? 1785/81 é convertido em moedas

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

A taxa de conversão agrícola específica a utilizar para
conversão, em cada uma das moedas nacionais, do

montante do reembolso dos custos de armazenagem refe
rido no artigo 8 ? do Regulamento (CEE) n ? 1785/81 é
fixada, para o mês de Setembro de 1997, no anexo .
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 4 de Outubro
de 1997 .

nacionais mediante utilização de uma taxa de conversão

agrícola específica igual à média, calculada pro rata

É aplicável com efeitos desde 1 de Setembro de 1997.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Outubro de 1997 .
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(') JO L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO L 206 de 16 . 8 . 1996, p. 43 .
O JO L 387 de 31 . 12. 1992, p . 1 .
4) JO L 22 de 31 . 1 . 1995, p . 1 .

(5) JO L 159 de 1 . 7. 1993, p. 94.
(«) JO L 14 de 17. 1 . 1997, p . 25.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 3 de Outubro de 1997 , que fixa, para o mês de Setembro
de 1997, a taxa de conversão agrícola específica do montante de reembolso dos custos de
armazenagem no sector do açúcar
Taxas de conversão agrícolas

1 ecu =

40,9321
7,54917
1,98243

312,011
167,153
6,68769

0,759189
1 973,93
2,23273
13,9485

200,321

francos belgas e francos luxemburgueses
coroas dinamarquesas
marcos alemães

dracmas gregas
pesetas espanholas
francos franceses

libra irlandesa
liras italianas
florins neerlandeses
xelins austríacos

escudos portugueses

6,02811

marcas finlandesas

8,88562

coroas suecas

0,695735

libra esterlina

4. 10 . 97

4. 10 . 97

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

L 272/45

II

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

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 22 de Setembro de 1997

relativa à aprovação, em nome da Comunidade, da alteração da Convenção sobre
o controlo dos movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e sua
eliminação (Convenção de Basileia), nos termos da Decisão III/ l da Conferência
das partes
(97/640/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o n ? 1 do seu artigo 130?S,
conjugado com o n ? 2, primeiro período, e o n ? 3,
primeiro parágrafo, do seu artigo 228 ?,
Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Considerando que, pela Decisão 93/98/CE (3), a Comuni
dade aprovou a Convenção sobre o controlo dos movi
mentos transfronteiriços de resíduos perigosos e sua elimi
nação, geralmente denominada Convenção de Basileia,
tendo-se tornado parte de pleno direito na Convenção em

deverão ser progressivamente eliminadas até 31
de Dezembro de 1997 e proibidas a partir dessa data;

Considerando que, em resultado dessas negociações, a
Conferência das partes adoptou, em 22 de Setembro de
1995, a Decisão HI/ 1 , que introduz um novo parágrafo 7A
no preâmbulo, um novo artigo 4?A e um novo anexo VII
na convenção; que a Decisão III/ 1 tem em vista proibir
imediatamente as exportações de resíduos perigosos desti
nados à eliminação final das partes mencionadas no anexo
VII para países que dele não constam e eliminar progres
sivamente, até 31 de Dezembro de 1997, e proibir a partir
dessa data as exportações de resíduos perigosos destinados
a operações de recuperação das partes mencionadas
no anexo VII para países que dele não constam;

7 de Maio de 1994;

Considerando que a legislação comunitária em matéria de

Considerando que, por força da Decisão do Conselho de
22 de Junho de 1995, a Comissão participou, em nome
da Comunidade e em consulta com os representantes dos
Estados-membros, nas negociações realizadas no contexto
da terceira reunião da Conferência das partes na Conven
ção de Basileia, tendo em vista uma alteração da conven
ção nos termos da Decisão 11/ 12 da Conferência das

partes; que, segundo essa decisão, as exportações, de países
da Organização de Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE) para países não membros da OCDE,
de resíduos perigosos destinados à eliminação final deve
rão ser proibidas imediatamente e as exportações de resí
duos perigosos destinados a operações de recuperação
(') JO C 197 de 27. 6 . 1997, p. 12.
(2) Parecer emitido em 16 de Setembro de 1997 (ainda não publi
cado no Jornal Oficial).
o JO L 39 de 16. 2. 1993, p . 1 .

transferências de resíduos foi alterada nesse sentido pelo
Regulamento (CE) n ? 120/97 do Conselho, de 20
de Janeiro de 1997, que altera o Regulamento (CEE)
n? 259/93 relativo à fiscalização e ao controlo das transfe
rências de resíduos no interior, à entrada e à saída da

Comunidade Europeia (4);
Considerando que, nos termos do artigo 17? da conven
ção, a alteração da convenção de Basileia está aberta para
ratificação, aprovação, confirmação formal ou aceitação;
que a alteração entrará em vigor entre as partes que a
tiverem aceite no nonagésimo dia a contar da recepção
pelo depositário dos instrumentos de ratificação, aprova
ção, confirmação formal ou aceitação por, pelo menos, três
quartos das partes que aceitaram a alteração,
(4) JO L 22 de 24. 1 . 1997, p. 14.
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DECIDE :

4 . 10 . 97

Comunidade, o instrumento de aprovação junto do Secre

tário-Geral das Nações Unidas, nos termos do artigo 17?
da convenção.

Artigo 1 ?

É aprovada, em nome da Comunidade, a alteração da

Artigo 3 ?

Convenção sobre o controlo dos movimentos transfrontei

riços de resíduos perigosos e sua eliminação, nos termos
da Decisão III/ 1 adoptada pela Conferência das partes em

A presente decisão será publicada no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

22 de Setembro de 1995 .

Feito em Bruxelas, em 22 de Setembro de 1997 .

O texto da alteração acompanha a presente decisão.

Pelo Conselho

Artigo 2 ?
O Presidente do Conselho fica autorizado a designar a ou
as pessoas com poderes para depositarem, em nome da

O Presidente
F. BODEN

ANEXO

ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO DE BASILEIA SOBRE O CONTROLO DOS MOVIMENTOS
TRANSFRONTEIRIÇOS DE RESÍDUOS PERIGOSOS E SUA ELIMINAÇÃO
Novo parágrafo 7A do preâmbulo:
Reconhecendo que os movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos, em especial para os países em
desenvolvimento, encerram o grande risco de não constituírem uma gestão ecológica dos resíduos perigosos,
conforme exigido pela presente convenção.
Novo artigo 4?A :

1 . Cada uma das partes mencionadas no anexo VII deverá proibir todos os movimentos transfronteiriços de
resíduos perigosos destinados a operações referidas no ponto A do anexo IV para países não abrangidos
pelo anexo VII .

2. Cada uma das partes mencionadas no anexo VII deverá eliminar gradualmente, até 31 de Dezembro de
1997, e proibir a partir dessa data todos os movimentos transfronteiriços, para países não abrangidos pelo
anexo VII, dos resíduos perigosos referidos no n ? 1 , alínea a), do artigo 1 ? da Convenção e destinados a
operações incluídas no ponto B do anexo IV. Esses movimentos transfronteiriços não serão proibidos, a
menos que os resíduos em causa sejam considerados perigosos nos termos da convenção.
Novo anexo VII :

Partes e outros países que sejam membros da OCDE, CE, Liechtenstein .
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DECISÃO DO CONSELHO
de 22 de Setembro de 1997

que nomeia um membro do Comité Económico e Social
(97/641 /CE, Euratom)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o seu
artigo 195?,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica e,
nomeadamente, o seu artigo 167?,
Tendo em conta a Decisão 94/660/Euratom do Conselho, de 26 de Setembro de 1994, que
nomeia os membros do Comité Económico e Social para o período que termina em 20 de
Setembro de 1998 ('),

Considerando que vagou um lugar de membro do citado comité na sequência da renúncia
de Jens-Peter Petersen, levada ao conhecimento do Conselho em 15 de Maio de 1997,
Tendo em conta as candidaturas apresentadas pelo Governo alemão em 16 de Junho de
1997,

Obtido o parecer da Comissão das Comunidades Europeias,
DECIDE :

Artigo único
Rainer Franz é nomeado membro do Comité Económico e Social, em substituição de

Jens-Peter Petersen, pelo período remanescente do seu mandato, que termina em 20 de
Setembro de 1998 .

Feito em Bruxelas, em 22 de Setembro de 1997.
Pelo Conselho

0 Presidente
F. BODEN

(<) JO L 257 de 5. 10 . 1994, p. 20 .
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DECISÃO DO CONSELHO
de 22 de Setembro de 1997

que nomeia um membro do Comité Económico e Social
(97/642/CE, Euratom)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o seu
artigo 194?,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica e,
nomeadamente, o seu artigo 166?,
Tendo em conta a Decisão 94/660/CE, Euratom do Conselho, de 26 de Setembro de 1994,

que nomeia os membros do Comité Económico e Social para o período que termina em
20 de Setembro de 1998 ('),

Considerando que vagou um lugar de membro do citado comité na sequência do
falecimento de José Luis Mayayo Bello, levado ao conhecimento do Conselho em 28 de
Maio de 1997,

Tendo em conta as candidaturas apresentadas pelo Governo espanhol ,
Obtido o parecer da Comissão das Comunidades Europeias,
DECIDE :

Artigo único
D. Pedro Barato Triguero é nomeado membro do Comité Económico e Social, em
substituição de José Luis Mayayo Bello, pelo período remanescente do seu mandato, que
termina em 20 de Setembro de 1998 .

Feito em Bruxelas, em 22 de Setembro de 1997.
Pelo Conselho
O Presidente
F. BODEN

(') JO L 257 de 5. 10 . 1994, p. 20 .
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DECISÃO DO CONSELHO
de 27 de Setembro de 1997

que nomeia um membro do Comité Económico e Social
(97/643/CE, Euratom)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o seu
artigo 194?,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica e,
nomeadamente, o seu artigo 165?,
Tendo em conta a Decisão 94/660/CE, Euratom do Conselho, de 26 de Setembro de 1994,

que nomeia os membros do Comité Económico e Social para o período que termina em
20 de Setembro de 1998 ('),

Considerando que vagou um lugar de membro do citado comité na sequência da renúncia
de Léopold Maurer, levada ao conhecimento do Conselho em 21 de Abril de 1997,
Tendo em conta as candidaturas apresentadas pelo Governo austríaco, em 16 de Junho de
1997,

Obtido o parecer da Comissão das Comunidades Europeias,
DECIDE :

Artigo único
Michael Reiterer é nomeado membro do Comité Económico e Social, em substituição de

Léopold Maurer, pelo período remanescente do seu mandato, que termina em 20 de
Setembro de 1998 .

Feito em Bruxelas, em 27 de Setembro de 1997.
Pelo Conselho

0 Presidente
F. BODEN

(') JO L 257 de 5. 10 . 1994, p. 20 .
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 3 de Setembro de 1997

que aceita compromissos oferecidos por dois exportadores polacos no âmbito do

processo anti-dumping relativo às importações de zinco em formas brutas, não
ligado, originário da Polónia e da Rússia
(97/644/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

Através destes compromissos, os exportadores
polacos propuseram, nomeadamente, fixar os seus
preços de exportação a níveis suficientes para
eliminar o dumping prejudicial, como estabelecido
no inquérito .

(5)

Além disso, os compromissos contêm disposições
pormenorizadas em matéria de controlo e as

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n ? 384/96 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, relativo à defesa

contra as importações objecto de dumping de países não
membros da Comunidade Europeia ('), alterado pelo
Regulamento (CE) n ? 233 1 /96 (2), e, nomeadamente, os

empresas em questão comprometeram-se a não

concluir acordos de compensação directos ou indi
rectos còm os seus clientes .

seus artigos 8 ? e 23 ?,

Após consulta do Comité Consultivo,

(6)

Nestas circunstancias, a Comissão considera que os
compromissos oferecidos por estes dois exporta
dores polacos são aceitáveis e que o inquérito pode,
por conseguinte, ser encerrado no que respeita aos
exportadores em questão .

(7)

Os dois exportadores polacos foram informados dos
principais factos e considerações com base nos
quais foram propostas as medidas anti-dumping
definitivas, tendo-lhes sido dada a possibilidade de
apresentarem as suas observações sobre todos os
aspectos do inquérito. Por conseguinte, caso um
compromisso seja denunciado ou a Comissão tenha
motivos para supor que está a ser violado, pode
instituir um direito provisório em conformidade
com o artigo 7? e com o n ? 10 do artigo 8 ? do
Regulamento (CE) n ? 384/96 e, caso se encontrem
preenchidas as condições previstas no n? 9 do
artigo 8 ? do referido regulamento, pode instituir
direitos anti-dumping definitivos .

(8)

Quando o Comité Consultivo foi consultado sobre
a aceitação dos compromissos oferecidos, foram
levantadas algumas objecções . Por conseguinte, em
conformidade com o n ? 5 do artigo 8 ? do Regula
mento (CE) n ? 384/96, a Comissão apresentou ao

Considerando o seguinte :

(1)

Pelo Regulamento (CE) n ? 593/97 Ç1), a Comissão
criou um direito anti-dumping provisório sobre as

importações de zinco em formas brutas, não ligado,
originário da Polónia e da Rússia por um período
de seis meses .

(2)

Tendo sido informados sobre os principais factos e
considerações com base nos quais a Comissão havia
instituído as medidas provisórias, os dois exporta
dores polacos que cooperaram no inquérito apre
sentaram as suas observações sobre estas conclusões .
No decurso do inquérito subsequente foi estabele

cido que seria necessário adoptar medidas anti
-dumping definitivas em relação às importações
originárias de ambos os países para eliminar os
efeitos do dumping. As conclusões relativas a todos
os aspectos dos inquéritos figuram no Regulamento
(CE) n ? 1931 /97 do Conselho (4).

(3)

Em 19 de Junho de 1997, os dois exportadores
polacos acima referidos ofereceram compromissos
no que respeita aos seus preços de exportação para
a Comunidade .

(') JO L 56 de 6. 3 . 1996, p. 1 .
(2) JO L 317 de 6. 12. 1996, p. 1 .
(') JO L 89 de 4. 4. 1997, p. 6.

(4) Ver página 1 do presente Jornal Oficial .

Conselho

um

relatório

sobre

o

resultado

das

consultas e uma proposta para aceitação dos
compromissos . A presente proposta deve ser adop
tada, visto que o Conselho não tomou uma decisão
diferente no prazo de um mês.
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Os produtores comunitários interessados foram
informados dos principais factos e considerações
com base nos quais a Comissão tencionava aceitar
os compromissos oferecidos, não tendo levantado
objecções,
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no âmbito do processo anti-dumping relativo às importa
ções de zinco em formas brutas, não ligado, originário da
Polónia e da Rússia, classificado nos códigos NC
7901 11 00, 7901 12 10 e 7901 12 30 .

Esta aceitação produz efeitos a partir da data da entrada
em vigor do Regulamento (CE) n? 1931 /97.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1 ?

Artigo 2?

O inquérito iniciado no âmbito do processo anti-dum
ping referido no artigo 1 ? é encerrado relativamente a
ambas as empresas nele referidas .

São aceites os compromissos oferecidos por:

a) Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno,

Feito em Bruxelas, em 3 de Setembro de 1997.

Polónia,
Pela Comissão
e

b) Huta Dynku «Miasteczko Slaskie», Miasteczko Slaskie,
Polónia,

Leon BRITTAN

Vice-Presidente
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 24 de Setembro de 1997

relativa à Comissão Mista para a Harmonização das Condições de Trabalho na
Indústria do Aço
(97/645/CECA)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Artigo 2?

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Considerando que a Alta Autoridade instituiu, por força
de

uma

resolução

do

Comité

Consultivo

de

20

de Dezembro de 1954, uma Comissão Mista para a
Harmonização das Condições de Trabalho na Indústria do
Aço;

1 . A Comissão Mista compõe-se de representantes dos
empregadores e dos trabalhadores da indústria do aço. Os
seus membros serão nomeados pela Comissão, sob
proposta das organizações de empregadores e de trabalha
dores constituídas à escala comunitária e de acordo com

as seguintes modalidades:

— Estados-membros produtores de aço: um representante
dos empregadores e um representante dos trabalha
dores; os Estados-membros onde o número de traba

Considerando que é oportuno estabelecer formalmente as
disposições que regem as actividades da Comissão Mista;
Considerando que os representantes dos empregadores e
dos trabalhadores da indústria do aço foram consultados

lhadores no sector aço CECA superar 20 000 (') pode
rão designar dois representantes dos empregadores e
dois representantes dos trabalhadores;
— associações de empregadores e de trabalhadores com

representação à escala comunitária: um representante

sobre as disposições infra e que concordaram com elas,

das associações de empregadores e um representante
das associações de trabalhadores;

A Comissão garantirá a representatividade dos membros
DECIDE :

da Comissão Mista relativamente a todos os domínios da

indústria do aço.

Artigo IP

1 . A Comissão Mista para a harmonização das Condi
ções de Trabalho na Indústria do Aço (a seguir denomi
nada « Comissão Mista») apoiará a Comissão Europeia (a

seguir denominada « Comissão») na definição e na execu
ção da política social comunitária, nos termos do Tratado
que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço,
para melhorar e harmonizar as condições de trabalho e
elevar o nível de vida dos trabalhadores da indústria do

A Comissão Mista constitui uma instância de diá

logo, troca de informações e consulta entre representantes
dos empregadores e dos trabalhadores do sector.

O mandato dos membros das Comissão Mista é de

dois anos, com possibilidade de recondução. Uma vez
terminado o mandato, os membros em questão permane
cerão em funções até serem substituídos ou até à renova

ção do respectivo mandato.
3.
Se um membro da Comissão estiver impossibilitado
de comparecer a uma dada reunião, poderá designar, de
entre os membros da organização que represente, um

substituto que o representará na referida reunião.
4.

aço .

2.

2.

Em caso de renúncia ou morte de um membro da

Comissão Mista, antes de concluído o período de dois
anos, a organização ou a associação que o mesmo repre
sentava poderá nomear um substituto para o período
remanescente do mandato .

zar, se for caso disso, conferências ou seminários sobre

5. A lista dos membros da Comissão Mista será publi
cada a título informativo pela Comissão no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias.

problemas sociais, elaborar relatórios e emitir pareceres e
recomendações a pedido da Comissão ou por sua própria

Artigo 3 ?

3 . A Comissão Mista poderá levar a cabo os estudos
necessários ao cumprimento das suas atribuições, organi

iniciativa. A Comissão, ao solicitar o parecer da Comissão

Mista, poderá estabelecer o prazo para a apresentação do
mesmo .

As tomadas de posição da Comissão Mista serão comuni
cadas à Comissão .

Sempre que um parecer não recolher acordo unânime, a
Comissão Mista dará conta à Comissão das diferentes

posições defendidas .

1 . A presidência da Comissão Mista será assegurada
alternadamente por cada período de um ano por um
representante do grupo dos trabalhadores e por um repre
sentante do grupo dos empregadores, designados pelo
grupo em questão.
(') O número de trabalhadores por cada Estado-membro sera ob
tido a partir das estatísticas Eurostat CECA 2-31 correspon
dentes ao último mês do ano anterior.
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2. Sera designado em condições idênticas um vice-pre
sidente, o qual poderá não pertencer ao grupo que exerce
a presidência.

bros e das organizações de trabalhadores e de emprega
dores, bem como Governos de países não produtores de

3 . O presidente ou o vice-presidente cujo mandato
chegue ao seu termo permanecerá em funções até ao
momento em que for substituído.

2.

4. Se o mandato do presidente ou do vice-presidente
cessar antes do termo, o respectivo sucessor será nomeado
pelo tempo remanescente, nas condições previstas nos

aço para participarem nos trabalhos da Comissão Mista na
qualidade de consultores ou de observadores.

dades específicas.
Artigo 7?

n ?s 1 e 2 .

5. Se o presidente e o vice-presidente estiverem simul
taneamente impedidos de participar numa reunião, a
mesma será presidida por um membro da Comissão Mista
designado pelo grupo a que pertence o presidente.

A Comissão Mista poderá constituir grupos de

trabalho e convidar peritos a apoiarem em certas activi

Os membros da Comissão Mista e as pessoas chamadas a
participar nas reuniões deverão abster-se de divulgar infor
mações que lhes tiverem sido comunicadas no decurso

das reuniões, se a Comissão Mista considerar que as
mesmas têm carácter confidencial .

Artigo 5 ?
A

Comissão

Mista

reunirá

na

sede

da

Artigo 8?

Comissão

no mínimo duas vezes por ano. A convocatória é feita
pelo respectivo presidente .

A presente decisão entra em vigor em 1 de Outubro de
1997.

Artigo 5 ?
Compete aos serviços da Comissão secretariar os trabalhos
da Comissão Mista .

Feito em Bruxelas, em 24 de Setembro de 1997.

Artigo 6?

Pela Comissão

1 . A Comissão Mista poderá, com o aval da Comissão,
convidar representantes dos Governos dos Estados-mem

Pádraig FLYNN
Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 25 de Setembro de 1997

relativa à nomeação de novos membros e à renovação de mandatos de membros
do Comité de Peritos sobre o Trânsito de Electricidade nas Grandes Redes

(OSTE) instituído pela Decisão 92/ 167/CEE
(97/646/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

pela Grécia:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Sr. Raphael Maiopoulos, Assistant General Manager,
(Transmission), PPC, em substituição do Sr. Papastefa

Tendo em conta a Decisão 92/ 167/CEE (') da Comissão,

pela Finlândia:

nou, demissionário

de 4 de Março de 1992, relativa à criação de um comité de

Sr. Juha Kekkonen , Vice Executive President Corpo

peritos sobre o trânsito de electricidade nas grandes redes,
com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão
97/559/CE (2), e, nomeadamente, o n ? 2 do artigo 4?,
Considerando que vários membros do comité se demi
tiram e que o mandato de outros membros chegou ao seu
termo; que se torna necessário proceder a novas nomea
ções no seio do comité após consulta dos meios interes
sados no que se refere aos representantes das redes de alta
tensão e ao representante de Eurelectric;

rate Planning, Business Development, Communica
tion Finnish Power Grid Limited (Fingrid), em substi
tuição do Sr. Lindroos, demissionário

— na qualidade de representante da Eurelectric:
Sr. Allen Lima, Director Executivo da REN, futuro
Presidente da UCPTE, em substituição do Sr. Paz-Go

day, demissionário.

Artigo 2 ?

Considerando que o mandato dos membros é renovável

São renovados por um período de quatro anos os manda

uma vez ,

tos :

— na qualidade de peritos independentes, dos Srs. Cárter,
Declercq e Schmitt,

DECIDE :

Artigo 1 ?
São nomeados como novos membros do Comité de
Peritos sobre o Trânsito de Electricidade nas Grandes

Redes,

— na qualidade de representantes das redes de alta
tensão ,

pela Irlanda:
Sra. Ann Scully, Commercial Manager, Grid Depart
ment ESB, em substituição do Sr. MacDyer, demissio

— na qualidade de representantes das redes de alta
tensão,

do
do
do
do
do
do

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Jacob, pela França,
Lowen, pela Grã-Bretanha,
Maas, pelos Países Baixos,
Novales, pela Espanha,
Ring-Nielsen, pela Dinamarca,
Waha, pela Bélgica.

Artigo 3 ?

nário

A presente decisão entra em vigor no segundo dia

pela Itália :

seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

Sr. Luigi Vergelli, Director Comercial na Divisão de
Transmissões da ENEL, em substituição do Sr. Gatta,
demissionário

por Portugal :

Sr. João Nascimento Baptista, Presidente da REN
(Rede Eléctrica Nacional), em substituição do Sr.
Moreira, demissionário

(') JO L 74 de 20 . 3 . 1992, p . 43 .
(2) JO L 230 de 21 . 8 . 1997, p. 18 .

Feito em Bruxelas, em 25 de Setembro de 1997 .
Pela Comissão
Christos PAPOUTSIS

Membro da Comissão

