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

REGULAMENTO (CE) Në 2231/98 DA COMISSÃO
de 16 de Outubro de 1998
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) në 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 (1), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) në 1498/98 (2), e, nomeadamente, o në 1 do seu artigo 4ë,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 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) në 150/95 (4), e,
nomeadamente, o në 3 do seu artigo 3ë,
Considerando que o Regulamento (CE) në 3223/94 prevê,
em aplicação dos resultados das negociações comerciais
multilaterais do «Uruguay Round», os critérios para a

fixação pela Comissão dos valores forfetários de importação dos países terceiros, relativamente aos produtos e
períodos que especifica no seu anexo;
Considerando que, em aplicação dos supracitados critérios, os valores forfetários de importação devem ser
fixados nos níveis constantes em anexo,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
Os valores forfetários de importação referidos no artigo 4ë
do Regulamento (CE) në 3223/94 são fixados como indicado no quadro constante do anexo.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor em 17 de
Outubro de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Outubro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
do Regulamento da Comissão, de 16 de Outubro de 1998, 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 00
0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

204
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
052
060
064
388
400
404
512
800
804
999
052
064
999

95,3
95,3
103,1
103,1
60,2
88,4
51,0
50,9
62,6
97,2
94,9
222,2
138,1
61,7
37,5
42,8
20,7
61,1
76,1
45,5
154,9
96,2
66,3
102,6
60,4
81,5

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) në 2317/97 da Comissão (JO L 321 de 22. 11. 1997, p. 19).
O código «999» representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) Në 2232/98 DA COMISSÃO
de 16 de Outubro de 1998
que fixa o preço máximo de compra e as quantidades de carne de bovino
compradas em intervenção para o ducentésimo décimo concurso parcial efectuado no âmbito das medidas gerais de intervenção, em conformidade com o
Regulamento (CEE) në 1627/89
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a
organização comum de mercado no sector da carne de
bovino (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 1633/98 (2), e, nomeadamente, o
në 7 do seu artigo 6ë,
Considerando que, em conformidade com o Regulamento
(CEE) në 2456/93 da Comissão, de 1 de Setembro de
1993, relativo às normas de execução do Regulamento
(CEE) në 805/68 do Conselho, no que respeita às
medidas gerais e especiais de intervenção no sector da
carne de bovino (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) në 2602/97 (4), foi aberto um
concurso, nos termos do në 1 do artigo 1ë do Regulamento (CEE) në 1627/89 da Comissão, de 9 de Junho de
1989, relativo à compra de carne de bovino por
concurso (5), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 1987/98 (6);
Considerando que, nos termos do në 1 do artigo 13ë do
Regulamento (CEE) në 2456/93, deve ser fixado, para
cada concurso parcial, se for caso disso, um preço máximo
de compra para a qualidade R 3, tendo em conta as
propostas recebidas; que, nos termos do në 2 do artigo
13ë, pode ser decidido não dar seguimento ao concurso;
que, nos termos do artigo 14ë do mesmo regulamento, só
serão aceites as propostas inferiores ou iguais ao referido
preço máximo, sem, todavia, excederem o preço médio
dos mercados nacional ou regional, majorado do
montante referido no në 1;

Considerando que, após exame das propostas apresentadas
no âmbito do ducentésimo décimo concurso parcial e
atendendo, em conformidade com o në 1 do artigo 6ë do
Regulamento (CEE) në 805/68, às exigências de um nível
razoável de apoio ao mercado, bem como à evolução
sazonal do abate e dos preços, é conveniente não dar
seguimento ao concurso para a categoria A e fixar o preço
máximo de compra, bem como as quantidades que
podem ser aceites para intervenção para a categoria C;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de gestão da carne de bovino,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
Relativamente ao ducentésimo décimo concurso parcial
aberto pelo Regulamento (CEE) në 1627/89:
a) Para a categoria A, não é dado seguimento ao concurso
parcial;
b) Para a categoria C:
— o preço máximo de compra é fixado em 222 ecus
por 100 quilogramas de carcaças ou meias-carcaças
da qualidade R 3,
— a quantidade máxima de carcaças e meias-carcaças
aceite é fixada em 817 toneladas.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor em 19 de
Outubro de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Outubro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) Në 2233/98 DA COMISSÃO
de 16 de Outubro de 1998
que determina, para a campanha de 1998 a perda estimada de rendimento e o
montante estimado do prémio pagável por ovelha e por cabra e fixa o montante
do segundo pagamento por conta desse prémio
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 3013/89 do
Conselho, de 25 de Setembro de 1989, que estabelece a
organização comum de mercado no sector das carnes de
ovino e caprino (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) në 1589/96 (2), e, nomeadamente, o seu në 6 do artigo 5ë,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 1601/92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor das ilhas Canárias (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në
2348/96 da Comissão (4), e, nomeadamente, o seu artigo
13ë,
Considerando que os n 1 e 5 do artigo 5ë do Regulamento (CEE) në 3013/89 prevêem a concessão de um
prémio destinado a compensar uma eventual perda de
rendimento dos produtores de carne de ovino e, em certas
zonas, de carne de caprino; que estas zonas são definidas
no anexo I do referido regulamento e no artigo 1ë do
Regulamento (CEE) në 1065/86 da Comissão, de 11 de
Abril de 1986, que determina as zonas de montanha nas
quais o prémio em benefício dos produtores de carne de
caprino é concedido (5), alterado pelo Regulamento (CEE)
në 3519/86 (6);
Considerando que, em aplicação do në 6 do artigo 5ë do
Regulamento (CEE) në 3013/89 e a fim de permitir efectuar um pagamento por conta aos produtores de carne de
ovino e de caprino, é conveniente estimar a perda de
rendimento previsível atendendo à evolução previsível dos
preços de mercado;
Considerando que, em conformidade com o në 2 do
artigo 5ë do Regulamento (CEE) në 3013/89, o montante
do prémio por ovelha para os produtores de borregos
pesados é obtido afectando a perda de rendimento referida no në 1, segundo parágrafo, do mesmo artigo de um
coeficiente que exprima a produção média anual de carne
de borrego pesado por ovelha produtora de tais borregos,
expressa por 100 quilogramas de peso-carcaça; que, dada a
inexistência de estatísticas comunitárias completas, ainda
não foi possível fixar o coeficiente para 1998; que, na
pendência dessa fixação, é conveniente utilizar um coefi(1)
(2)
(3)
(4)
( 5)
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ciente provisório; que o në 3 do artigo 5ë fixa igualmente
o montante do prémio por ovelha, para os produtores de
borregos leves e por fêmea da espécie caprina em 80 %
do prémio por ovelha para os produtores de borregos
pesados;
Considerando que, nos termos do artigo 8ë do Regulamento (CEE) në 3013/89, o montante do prémio deve ser
diminuído da incidência sobre o preço de base do coeficiente previsto no në 2 desse artigo; que o referido coeficiente foi fixado em 7 % pelo në 4 do artigo 8ë do mesmo
regulamento;
Considerando que, em conformidade com o në 6 do
artigo 5ë do Regulamento (CEE) në 3013/89, o pagamento
por conta semestral é fixado em 30 % do montante do
prémio previsto; que, nos termos do në 3 do artigo 4ë do
Regulamento (CEE) në 2700/93 da Comissão (7), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
në 1526/96 (8), o pagamento por conta só será efectuado se
o seu montante for igual ou superior a um ecu;
Considerando que, pelo Regulamento (CE) në 1527/95 do
Conselho (9) a taxa de conversão agrícola foi congelada até
1 de Janeiro de 1999, em relação a certas moedas;
Considerando que o Regulamento (CEE) në 1601/92
prevê a aplicação de medidas específicas relativas à
produção agrícola nas ilhas Canárias; que estas incluem a
concessão de um prémio complementar aos produtores de
borregos leves e de cabras nas condições previstas para a
concessão do prémio referido no artigo 5ë do Regulamento (CEE) në 3013/89; que essas condições prevêem
que a Espanha seja autorizada a proceder a um pagamento
por conta do referido prémio complementar;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Ovinos e dos Caprinos,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
É estimada uma diferença entre o preço de base, diminuído da incidência do coeficiente previsto no në 2 do
artigo 8ë do Regulamento (CEE) në 3013/89, e o preço de
mercado previsível durante a campanha de 1998: 133,785
ecus por 100 quilogramas.
(7) JO L 245 de 1. 10. 1993, p. 99.
(8) JO L 190 de 31. 7. 1996, p. 21.
(9) JO L 148 de 30. 6. 1995, p. 1.
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Artigo 2ë
1. O montante estimado do prémio pagável por ovelha
é o seguinte:
— produtores de borregos pesados: 21,406 ecus,
— produtores de borregos leves: 17,125 ecus.
2. Em aplicação do disposto no në 6 do artigo 5ë do
Regulamento (CEE) në 3013/89, o segundo pagamento
por conta que os Estados-membros estão autorizados a
fazer aos produtores é fixado do seguinte modo:
— produtores de borregos pesados: 6,422 ecus por ovelha,
— produtores de borregos leves: 5,138 ecus por ovelha.
Artigo 3ë
1. O montante estimado do prémio pagável por fêmea
da espécie caprina nas zonas referidas no anexo I do
Regulamento (CEE) në 3013/89 e no artigo 1ë do Regulamento (CEE) në 1065/86 é o seguinte: 17,125 ecus.
2. Em aplicação do disposto no në 6 do artigo 5ë do
Regulamento (CEE) në 3013/89, o segundo pagamento
por conta que os Estados-membros estão autorizados a
fazer aos produtores de carne de caprino que exercem a

L 281/5

sua actividade nas zonas referidas no në 1 é fixado do
seguinte modo: 5,138 ecus por fêmea de espécie caprina.
Artigo 4ë
Em aplicação do në 3 do artigo 13ë do Regulamento
(CEE) në 1601/92, o segundo pagamento por conta do
prémio complementar para a campanha de 1998 aos
produtores de borregos leves e de cabras das Canárias,
dentro dos limites previstas no në 1 do artigo 1ë do
Regulamento (CEE) në 3493/90 do Conselho (1), é fixado
do seguinte modo:
— 1,284 ecus por ovelha, para os produtores referidos no
në 3 do artigo 5ë do Regulamento (CEE) në 3013/89,
— 1,284 ecus por cabra, para os produtores referidos no
në 5 do artigo 5ë do regulamento (CEE) në 3013/89.
Artigo 5ë
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Outubro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 337 de 4. 12. 1990, p. 7.
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REGULAMENTO (CE) Në 2234/98 DA COMISSÃO
de 16 de Outubro de 1998
que altera o Regulamento (CEE) në 2814/90 que estabelece as regras de aplicação
da definição de borregos engordados para obtenção de carcaças pesadas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 3013/89 do
Conselho, de 25 de Setembro de 1989, que estabelece a
organização comum de mercado no sector das carnes de
ovino e caprino (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) në 1589/96 (2), e, nomeadamente, o në 9 do seu artigo 5ë,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 3901/89 do
Conselho, de 12 de Dezembro de 1989, que estabelece a
definição dos borregos engordados para obtenção de
carcaças pesadas (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) në 1266/95 (4), e, nomeadamente, o në 2 do seu artigo 1ë,
Considerando que as regras de aplicação da definição de
borregos engordados para obtenção de carcaças pesadas
foram adoptadas no âmbito do Regulamento (CEE)
në 2814/90 da Comissão (5), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 1529/96 (6);
Considerando que o në 1, segundo parágrafo, do artigo 1ë
do Regulamento (CEE) në 3901/89 prevê a instauração de
um procedimento simplificado de controlo da engorda
em carcaças pesadas dos borregos pertencentes a um
número limitado de raças de orientação para a produção
de carne criados em regiões geograficamente bem delimitadas; que, para o efeito, deve ser alterado o Regulamento
(CEE) në 2814/90, simplificando o procedimento administrativo de controlo previsto e mantendo simultaneamente a obrigação do produtor de demonstrar que
engordou efectivamente em carcaças pesadas o conjunto
dos borregos nascidos na sua exploração; que essa obrigação pode ser considerada preenchida se se verificar,
aquando do controlo, que a percentagem de borregos
presentes em relação aos borregos nascidos é superior a
um limiar mínimo determinado por referência às práticas
normais de criação das raças e nas regiões em causa e que
os borregos foram mantidos durante um período que
permite cumprir as condições de engorda estabelecidas no
në 1, alínea c), do Regulamento (CEE) në 3901/89; que
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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devem ser previstas medidas de controlo e penalizações na
sequência do incumprimento dessa obrigação;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Ovinos e Caprinos,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
O artigo 2ë do Regulamento (CEE) në 2814/90 passa a ter
a seguinte redacção
«Artigo 2ë
1. Os produtores que comercializem leite ou
produtos lácteos de ovelha e que pretendam beneficiar
da derrogação prevista no në 1, segundo parágrafo, do
artigo 1ë do Regulamento (CEE) në 3901/89 no que
diz respeito aos borregos situados nas zonas geográficas e pertencentes às raças referidas no anexo do
presente regulamento assumirão o compromisso, ao
apresentar o seu pedido de prémio, de criar na exploração todos os borregos nascidos das ovelhas declaradas no pedido e de os engordar até à obtenção de
carcaças pesadas. Considerar-se-à que o compromisso
foi respeitado quando, salvo em circunstâncias excepcionais devidamente justificadas, os borregos presentes
na exploração representem, pelo menos, 70 % dos
borregos que aí tenham nascido e tenham permanecido durante um período de, no mínimo, setenta e
cinco dias após o nascimento.
Os produtores que respeitem esse compromisso beneficiam do prémio correspondente à categoria pesada
na acepção do në 4 do artigo 5ë do Regulamento
(CEE) në 3013/89 para o conjunto das suas ovelhas
elegíveis.
2. Os produtores que assumam este compromisso
manterão um registo actualizado que inclua os movimentos dos borregos (número de animais envolvidos
em cada operação de entrada ou saída), com base, pelo
menos, nos movimentos agregados, que indique,
consoante o caso, a origem ou o destino dos animais,
bem como a data de tais movimentos, e, em caso de
venda ou abate dos borregos, contenha os documentos
comprovativos, como facturas ou certificados de abate.
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3. Sem prejuízo das exigências previstas no âmbito
do sistema integrado estabelecido no në 6 do artigo 6ë
do Regulamento (CEE) në 3887/92, a autoridade
competente efectuará, pelo menos uma vez por ano,
uma inspecção no local de nascimento dos borregos
relativamente a cada um dos produtores que apresentem pedidos para qualquer campanha de comercialização. Essa inspecção incluirá um controlo dos
borregos presentes na exploração e dos borregos
inscritos no registo pelo produtor, bem como a verificação dos documentos comprovativos, a fim de determinar se o compromisso foi respeitado.
No caso de o compromisso não ter sido respeitado, só
o prémio previsto para a categoria leve pode ser pago
para as ovelhas elegíveis.
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No entanto, se a autoridade competente considerar
que o não respeito do compromisso resulta de uma
falsa notificação efectuada deliberadamente ou de uma
negligência grave, o produtor em causa perderá
também o direito ao prémio em conformidade com o
në 3 do artigo 5ë do Regulamento (CEE) në 3013/89
para a campanha de comercialização relativamente à
qual tenha sido assumido o compromisso.».
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
É aplicável aos pedidos de prémios apresentados para a
campanha de comercialização de 1999 e seguintes.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Outubro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) Në 2235/98 DA COMISSÃO
de 16 de Outubro de 1998
que estabelece a concessão de ajuda prefixada para a armazenagem privada de
carcaças e meias-carcaças de borrego na Finlândia, na Irlanda e no Reino Unido
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 3013/89 do
Conselho, de 25 de Setembro de 1989, que estabelece a
organização comum de mercado no sector das carnes de
ovino e caprino (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) në 1589/96 (2), e, nomeadamente, o në 1 do seu artigo 7ë,
Considerando que o Regulamento (CEE) në 3446/90 da
Comissão, de 27 de Novembro de 1990, que estabelece
regras de execução relativas à concessão de ajudas para a
armazenagem privada de carnes de ovino e caprino (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) në 3533/93 (4), estabelece, nomeadamente, as regras
aplicáveis aos casos em que o montante da ajuda é prefixado forfetariamente;
Considerando que o Regulamento (CEE) në 3447/90 da
Comissão, de 28 de Novembro de 1990, relativo às condições especiais de concessão de ajudas para a armazenagem
privada no sector das carnes de ovino e caprino (5), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
në 40/96 (6), estabelece, nomeadamente, as quantidades
mínimas por contrato;
Considerando que a aplicação do në 1 do artigo 7ë do
Regulamento (CEE) në 3013/89 permite a adopção de
uma decisão de concessão de ajuda para a armazenagem
privada; que o mesmo artigo determina a aplicação destas
medidas com base na situação de cada zona de cotação;
que, atenta a situação particularmente difícil do mercado
na Finlândia, na Irlanda e no Reino Unido, se estimou
oportuno dar início a esse procedimento;

Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Ovinos e Caprinos,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
1. Sem prejuízo do disposto no Regulamento (CEE)
në 3447/90, podem ser apresentados na Finlândia, na
Irlanda e no Reino Unido, entre 19 de Outubro e 20 de
Novembro de 1998, pedidos de ajuda para armazenagem
privada de carcaças e meias-carcaças de borrego até ao
limite de 150 toneladas para a Finlândia, 450 toneladas
para a Irlanda e 2 400 toneladas para o Reino Unido.
Não serão aceites os pedidos apresentados no dia seguinte
àquele em que a qualidade total pedida exceder as quantidades referidas no primeiro parágrafo, ou posteriormente.
As quantidades relativamente às quais forem apresentados
pedidos no dia em que o limite global for excedido serão
reduzidas proporcionalmente.
2. O montante da ajuda para o período mínimo de
armazenagem de três meses é de 1 400 ecus por tonelada.
Todavia, o período efectivo de armazenagem é escolhido
pelo armazenista. Este período pode ir do mínimo de três
meses até um máximo de sete meses. Se o período de
armazenagem for superior a três meses, a ajuda será
aumentada numa base diária de 1,45 ecus por tonelada
por dia.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Outubro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

289 de 7. 10. 1989, p. 1.
206 de 16. 8. 1996, p. 25.
333 de 30. 11. 1990, p. 39.
321 de 23. 12. 1993, p. 9.
333 de 30. 11. 1990, p. 46.
10 de 13. 1. 1996, p. 6.
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REGULAMENTO (CE) Në 2236/98 DA COMISSÃO
de 16 de Outubro de 1998
que altera o Regulamento (CE) në 296/96 relativo aos dados a transmitir pelos
Estados-membros, à contabilização mensal das despesas financiadas a título da
secção «Garantia» do Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA)
e que revoga o Regulamento (CEE) në 2776/88
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 729/70 do
Conselho, de 21 de Abril de 1970, relativo ao financiamento da política agrícola comum (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
në 1287/95 (2), e, nomeadamente, os seus artigos 4ë e 5ë,
Considerando que o Regulamento (CE) në 974/98 do
Conselho, de 3 de Maio de 1998, respeitante à introdução
do euro (3) prevê no seu artigo 2ë, que a contar do dia 1 de
Janeiro de 1999 a moeda dos Estados-membros participantes é o euro;
Considerando que, por consequência, é necessário modificar o Regulamento (CE) në 296/96 da Comissão (4),
alterado pelo Regulamento (CE) në 1391/97 (5), precisando
que os adiantamentos à contabilização serão redigidos e
pagos aos Estados-membros participantes em euros;
Considerando que os adiantamentos a pagar no princípio
do mês de Janeiro de 1999 se referem às despesas efectuadas entre os dias 16 de Outubro de 1998 e 30 de
Novembro de 1998; que é conveniente que esses adiantamentos sejam ainda pagos aos Estados-membros participantes pela última vez em unidade monetária nacional;
Considerando que, para os Estados-membros não participantes, o pagamento dos adiantamentos em euros os
conduziria ao encargo com as diferenças de câmbio entre
o dia 10 do mês n+1 e o 3ë dia útil do mês n+2; que
este encargo constituiria um elemento novo em relação ao
regime de adiantamentos praticado até esse dia; que por
consequência é conveniente prever disposições particulares para esses Estados-membros que afaste toda e qualquer variação em relação aos montantes de despesas efectivamente pagas;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité do Fundo Europeu de Orientação e Garantia
Agrícola (FEOGA);
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
O Regulamento (CE) në 296/96 é alterado da seguinte
forma:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

94 de 28. 4. 1970, p. 13.
125 de 8. 6. 1995, p. 1.
139 de 11. 5. 1998, p. 1.
39 de 17. 2. 1996, p. 5.
190 de 19. 7. 1997, p. 20.

1. Ao artigo 3ë são acrescentados os n 8, 9, 10 e 11
«8. a) Os Estados-membros participantes no euro
podem escolher durante o período transitório
visado no sexto travessão do artigo 1ë do Regulamento (CE) në 974/98, de ter a contabilidade a
nível do organismo pagador:
— quer unicamente em euros,
— quer em euros para os pagamentos efectuados em euros e em unidade monetário nacional para os pagamentos efectuados em
unidade monetária nacional,
— quer em unidade monetária nacional;
b) A escolha da moeda para execução da contabilidade, assim como para as declarações a fornecer
ao FEOGA pelos Estados-membros participantes, deve ser mantida para um exercício
completo. Todavia, para o primeiro ano de aplicação essa escolha entende-se a partir do dia 1
de Janeiro de 1999;
c) A mesma escolha deve manter-se para as declarações executadas no âmbito do processo de
apuramento de contas.
9. a) Os organismos pagadores dos Estados-membros
são participantes no euro, devem manter uma
contabilidade separada consoante a moeda com
que as despesas foram pagas aos beneficiários. A
mesma separação deverá manter-se para as declarações feitas no âmbito do processo de apuramento de contas;
b) Todavia, se o organismo pagador dum Estado-membro não participante estiver em condições
de converter em moeda nacional os montantes
pagos em euros aos beneficiários à taxa de
conversão aplicada no dia do pagamento, a totalidade da contabilidade deste organismo pagador
pode ser estabelecida em moeda nacional.
As eventuais reposições de montantes pagos em
euros, devem corresponder à moeda nacional
contabilizada no dia do pagamento.
10. Se na sequência dos n 8 e 9, os organismos
pagadores dum Estado-membro podem escolher entre
o euro, a unidade monetária nacional e a moeda nacional para o estabelecimento da sua contabilidade, não
é obrigatória a adopção da mesma escolha por todos os
organismos.
11. As comunicações visadas no artigo 3ë são estabelecidas na(s) moeda(s) na(s) qual (quais) a contabiliade é
executada.».
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2) Ao artigo 4ë, acrescenta-se o në 1.A:

Todavia, se a conversão em moeda nacional dos
pagamentos em euros é feita à taxa aplicada no dia
do pagamento ao beneficiário [como previsto no në
9 ponto b)], os adiantamentos em euros podem ser
igualmente efectuados em moeda nacional;

«1.A
Os adiantamentos a tomar a cargo das despesas
do FEOGA-garantia são:

c) Pagos em unidade monetária nacional no que
respeita às despesas efectuadas pelos Estados-membros participantes e não participante entre o
dia 16 de Outubro de 1998 e o dia 30 de Novembro
de 1998.».

a) Aos Estados-membros participantes, redigidos e
pagos em euros;
b) Aos Estados-membros não participantes, redigidos e
pagos:
— em euros para os pagamentos efectuados pelo
Estado-membro em euros,
— em moeda nacional para os pagamentos efectuados pelo Estado-membro em moeda nacional.

17. 10. 98

Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Outubro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) Në 2237/98 DA COMISSÃO
de 16 de Outubro de 1998
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) në 1292/96 do
Conselho, de 27 de Junho de 1996, relativo à política e à
gestão da ajuda alimentar e das acções específicas de apoio
à segurança alimentar (1), e, nomeadamente, o në 1, alínea
b), do seu artigo 24ë,
Considerando que o citado regulamento estabelece a lista
dos países e organismos susceptíveis de beneficiar da
ajuda comunitária e determina os critérios gerais relativos
ao transporte da ajuda alimentar para lá do estádio FOB;
Considerando que, após várias decisões relativas à distribuição da ajuda alimentar, a Comissão concedeu leite em
pó a certos beneficiários;
Considerando que é necessário efectuar esses fornecimentos de acordo com as regras previstas no Regulamento (CE) në 2519/97 da Comissão, de 16 de Dezembro
de 1997, que estabelece as regras gerais de mobilização de
produtos a fornecer a título do Regulamento (CE) në
1292/96 do Conselho para a ajuda alimentar comuni-

tária (2); que é necessário precisar, nomeadamente, os
prazos e condições de fornecimento para determinar as
despesas daí resultantes,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
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 (CE)
në 2519/97 e com as condições constantes do anexo.
Considera-se que o proponente tomou conhecimento da
totalidade das condições gerais e especiais aplicáveis e as
aceitou. Qualquer outra condição ou reserva contida na
sua proposta é considerada como não escrita.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Outubro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 166 de 5. 7. 1996, p. 1.

(2) JO L 346 de 17. 12. 1997, p. 23.
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ANEXO
LOTE A
1. Acção në: 283/97
2. Beneficiário (2): Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland
tel: (31-70) 330 57 57; telefax: 364 17 01; telex: 30960 EURON NL
3. Representante do beneficiário: a designar pelo beneficiário
4. País de destino: República Democrática do Congo
5. Produto a mobilizar: leite em pó desnatado vitaminado
6. Quantidade total (toneladas líquidas): 150
7. Número de lotes: 1
8. Características e qualidade do produto (3) (5): ver JO C 114 de 29. 4. 1991, p. 1 (ponto I.B.1)
9. Acondicionamento (7): ver JO C 267 de 13. 9. 1996, p. 1 (pontos 6.3 A e B.2)
10. Etiquetagem e marcação (6): ver JO C 114 de 29. 4. 1991, p. 1 (ponto I.B.3)
— Língua a utilizar na marcação: francês
— Indicações complementares: —
11. Modo de mobilização do produto: mercado da Comunidade
O fabrico do leite em pó desnatado e a incorporação das vitaminas devem ser efectuados após a atribuição
do fornecimento
12. Estádio de entrega previsto: entregue no porto de embarque
13. Estádio de entrega alternativo: —
14. a) Porto de embarque: —
b) Endereço de carregamento: —
15. Porto de desembarque: —
16. Local de destino: —
— porto ou armazém de trânsito: —
— via de transporte terrestre: —
17. Período ou data-limite de entrega no estádio previsto:
— primeiro prazo: de 23. 11 a 13. 12. 1998
— segundo prazo: de 7 a 27. 12. 1998
18. Período ou data-limite de entrega no estádio alternativo:
— primeiro prazo: —
— segundo prazo: —
19. Prazo para a apresentação das propostas (às 12 horas, hora de Bruxelas):
— primeiro prazo: 2. 11. 1998
— segundo prazo: 16. 11. 1998
20. Montante da garantia do concurso: 20 ecus por tonelada
21. Endereço para o envio das propostas e das garantias de concurso (1):
Bureau de l’aide alimentaire, à l’attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue
de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; Telex: 25670 AGREC B; Telefax: (32-2) 296 70 03/
/296 70 04 (exclusivamente)
22. Restituição à exportação (4): restituição aplicável em 13. 10. 1998, fixada pelo Regulamento (CE) në
2024/98 da Comissão (JO L 262 de 25. 8. 1998, p. 4)
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Notas:
(1) Informações complementares: Andre Debongnie (Tel.: (32-2) 295 14 65),
Torben Vestergaard (Tel.: (32-2) 299 30 50).
(2) O fornecedor contactará o beneficiário ou o seu representante, o mais rapidamente possível, com vista a
determinar os documentos de expedição necessários.
(3) O fornecedor 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 (CE) në 259/98 da Comissão (JO L 25 de 31. 1. 1998, p. 39), é aplicável no que diz respeito
à restituição à exportação. A data referida no artigo 2ë do regulamento atrás citado é a referida no ponto 22
do presente anexo.
Chama-se a atenção do fornecedor para o në 1, último parágrafo, do artigo 4ë do referido regulamento. A
cópia do certificado será transmitida logo após a aceitação da declaração de exportação (në de telefax a
utilizar: [(32-2) 296 20 05].
(5) O fornecedor transmite ao beneficiário o seu representante, aquando da entrega, os documentos seguintes:
— certificado sanitário, emitido por um organismo oficial, comprovativo de que o produto foi transformado em excelentes condições sanitárias controladas por pessoal técnico qualificado. O certificado deve
indicar a temperatura e a duração da pasteurização, a temperatura e a duração do processo na torre de
atomização e a data limite para o consumo,
— certificado veterinário, emitido por um organismo oficial, comprovativo de que durante os 12 meses que
precederam a transformação a zona de produção do leite cru esteve isenta de febre aftosa e de qualquer
outra doença infecciosa ou contagiosa a notificar obrigatoriamente,
(6) Em derrogação do JO C 114 de 29. 4. 1991 o ponto I.A.3.c) passa a ter a seguinte redacção: «A menção
“Comunidade Europeia” ».
(7) A entregar em contentores de 20 pés. Condição: FCL/FCL (cada contentor deverá conter no máximo 15
toneladas net).
O fornecedor suportará o custo de colocação à disposição dos contentores, empilhados, no terminal de
contentores no porto de embarque. O beneficiário suportará todos os custos de carregamento subsequentes,
incluindo o custo de retirar os contentores do terminal de contentores.
O fornecedor deve apresentar ao agente receptor uma relação completa de cada contentor, especificando o
número de sacas referentes a cada número de acção, tal como especificado no anúncio de concurso público.
O fornecedor deve selar cada contentor por meio de um sistema de fecho com numeração (ONESEAL,
SYSKO, Locktainer 180 ou dispositivos similares de selagem de alta segurança), cujo número deve ser
fornecido ao representante do beneficiário.
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REGULAMENTO (CE) Në 2238/98 DA COMISSÃO
de 16 de Outubro de 1998
relativo ao fornecimento de açúcar branco a título de ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 1292/96 do
Conselho, de 27 de Junho de 1996, relativo à política e à
gestão da ajuda alimentar e das acções específicas de apoio
à segurança alimentar (1), e, nomeadamente, o në 1, alínea
b), do seu artigo 24ë,
Considerando que o citado regulamento estabelece a lista
dos países e organismos susceptíveis de beneficiar da
ajuda comunitária e determina os critérios gerais relativos
ao transporte da ajuda alimentar para lá do estádio FOB;
Considerando que, após várias decisões relativas à distribuição da ajuda alimentar, a Comissão concedeu açúcar
branco a certos beneficiários;
Considerando que é necessário efectuar esses fornecimentos de acordo com as regras previstas no Regulamento (CE) në 2519/97 da Comissão, de 16 de Dezembro
de 1997, que estabelece as regras gerais de mobilização de
produtos a fornecer a título do Regulamento (CE)
në 1292/96 do Conselho para a ajuda alimentar comuni-

tária (2), que é necessário precisar, nomeadamente, os
prazos e condições de fornecimento para determinar as
despesas daí resultantes,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
A título da ajuda alimentar comunitária, realiza-se, na
Comunidade, a mobilização de açúcar branco, tendo em
vista fornecimentos aos beneficiários indicados no anexo,
em conformidade com o disposto no Regulamento (CE)
në 2519/97 e com as condições constantes do anexo.
Considera-se que o proponente tomou conhecimento da
totalidade das condições gerais e especiais aplicáveis e as
aceitou. Qualquer outra condição ou reserva contida na
sua proposta é considerada como não escrita.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Outubro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 166 de 5. 7. 1996, p. 1.

(2) JO L 346 de 17. 12. 1997, p. 23.
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ANEXO
LOTE A
1. Acções n: 240/97 (A1); 241/97 (A2); 282/97 (A3)
2. Beneficiário (2): Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland
tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3. Representante do beneficiário: a designar pelo beneficiário
4. País de destino: A1 e A2: Madagáscar; A3: República Democrática do Congo
5. Produto a mobilizar: açúcar branco
6. Quantidade total (toneladas líquidas): 72
7. Número de lotes: 1 em 3 partes (A1: 36 toneladas; A2: 18 toneladas; A3: 18 toneladas)
8. Características e qualidade do produto (3) (5) (9): ver JO C 114 de 29. 4. 1991, p. 1 (ponto V.A.1)
9. Acondicionamento (7) (8): ver JO C 267 de 13. 9. 1996, p. 1 (pontos 11.2 A 1.b, 2.b e B.4)
10. Etiquetagem e marcação (6): ver JO C 114 de 29. 4. 1991, p. 1 (ponto V.A.3)
— Língua a utilizar na marcação: francês
— Indicações complementares: —
11. Modo de mobilização do produto: açúcar produzido na Comunidade, na acepção do në 1A, sexto
parágrafo, do artigo 24ë do Regulamento (CEE) në 1785/81 do Conselho
açúcar A ou B [alíneas a) e b)]
12. Estádio de entrega previsto: entregue no porto de embarque
13. Estádio de entrega alternativo: —
14. a) Porto de embarque: —
b) Endereço de carregamento: —
15. Porto de desembarque: —
16. Local de destino: —
— porto ou armazém de trânsito: —
— via de transporte terrestre: —
17. Período ou data-limite de entrega no estádio previsto:
— primeiro prazo: de 23. 11 a 13. 12. 1998
— segundo prazo: de 7 a 27. 12. 1998
18. Período ou data-limite de entrega no estádio alternativo:
— primeiro prazo: —
— segundo prazo: —
19. Prazo para a apresentação das propostas (às 12 horas, hora de Bruxelas):
— primeiro prazo: 2. 11. 1998
— segundo prazo: 16. 11. 1998
20. Montante da garantia do concurso: 15 ecus por tonelada
21. Endereço para o envio das propostas e das garantias de concurso (1):
Bureau de l’aide alimentaire, à l’attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue
de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 /
296 70 04 (exclusivamente)
22. Restituição à exportação (4): restituição periódica aplicável ao açúcar branco em 9. 10. 1998, fixada pelo
Regulamento (CE) në 2149/98 da Comissão (JO L 271 de 8. 10. 1998, p. 5)
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Notas:
(1) Informações complementares: André Debongnie [tel.: (32-2) 295 14 65]
Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50].
(2) O fornecedor contactará o beneficiário ou o seu representante, o mais rapidamente possível, com vista a
determinar os documentos de expedição necessários.
(3) O fornecedor 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 (CE) në 259/98 da Comissão (JO L 25 de 31. 1. 1998, p. 39) é aplicável no que diz respeito
à restituição à exportação. A data referida no artigo 2ë do regulamento atrás citado é a referida no ponto 22
do presente anexo.
Chama-se a atenção do fornecedor para o në 1, último parágrafo, do artigo 4ë do referido regulamento. A
cópia do certificado será transmitida logo após a aceitação da declaração de exportação [në de telefax a
utilizar: (32-2)296 20 05)].
(5) O fornecedor transmite ao beneficiário o seu representante, aquando da entrega, o documento seguinte:
— certificado sanitário
(6) Em derrogação do JO C 114 do 29. 4. 1991, o ponto V.A.3.c) passa a ter a seguinte redacção: «A menção
“Comunidade Europeia”».
(7) Com vista a uma eventual reensacagem, o fornecedor deverá fornecer 2 % de sacos vazios, da mesma
qualidade dos que contêm a mercadoria, com a inscrição seguida de um «R» maiúsculo.
(8) A entregar em contentores de 20 pés. Condição: FCL/FCL.
O fornecedor suportará o custo de colocação à disposição dos contentores, empilhados, no terminal de
contentores no porto de embarque. O beneficiário suportará todos os custos de carregamento subsequentes,
incluindo o custo de retirar os contentores do terminal de contentores.
O fornecedor deve apresentar ao agente receptor uma relação completa de cada contentor, especificando o
número de sacos referentes a cada número de acção tal como especificado no anúncio de concurso público.
O fornecedor deve selar cada contentor pro meio de um sistema de fecho com numeração (ONESEAL
SYSKO, Locktainer 180 ou dispositivos similares de selagem de alta segurança), cujo número deve ser
fornecido ao representante do beneficiário.
(9) A categoria de açúcar é determinada mediante aplicação de regra prevista no në 2, segundo travessão da
alínea a), do artigo 18ë do Regulamento (CEE) në 2103/77 da Comissão (JO L 246 de 27. 9. 1977, p. 12),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 260/96 (JO L 34 de 13. 2. 1996, p. 16).
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REGULAMENTO (CE) Në 2239/98 DA COMISSÃO
de 16 de Outubro de 1998
que fixa as restituições à exportação no sector da carne de bovino
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a
organização comum de mercado no sector da carne de
bovino (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 1633/98 (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 13ë,
Considerando que, por força do artigo 13ë do Regulamento (CEE) në 805/68, a diferença entre os preços dos
produtos referidos no artigo 1ë do Regulamento (CEE) në
805/68 no mercado mundial e na Comunidade pode ser
coberta por uma restituição à exportação;
Considerando que as condições de concessão de restituições especiais à exportação, relativamente a certas carnes
de bovino e a certas conservas, foram determinadas pelo
Regulamento (CEE) në 32/82 (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 2326/97 (4),
pelo Regulamento (CEE) në 1964/82 (5), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në
2469/97 (6), e pelo Regulamento (CEE) në 2388/84 (7),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) në 3661/92 (8);
Considerando que a aplicação dessas regras e critérios à
situação previsível dos mercados no sector da carne de
bovino levou a que se fixasse a restituição do modo a
seguir indicado;
Considerando que a situação actual do mercado na Comunidade e as possibilidades de escoamento, nomeadamente
em certos países terceiros, conduzem à concessão de restituições à exportação relativamente, por um lado, aos
bovinos destinados a abate com peso vivo superior a 220
quilogramas mas não superior a 300 quilogramas e, por
outro, aos bovinos adultos com peso vivo igual ou superior
a 300 quilogramas;
Considerando que é conveniente conceder restituições à
exportação, para certos destinos, de determinadas carnes
frescas ou refrigeradas constantes do anexo sob o código
NC 0201, determinadas carnes congeladas constantes do
anexo sob o código NC 0202, de determinadas miudezas
constantes do anexo sob o código NC 0206 e determi(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
( 8)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L
L
L

148 de 28. 6. 1968, p. 24.
210 de 28. 7. 1998, p. 17.
4 de 8. 1. 1982, p. 11.
323 de 26. 11. 1997, p. 1.
212 de 21. 7. 1982, p. 48.
341 de 12. 12. 1997, p. 8.
221 de 18. 8. 1984, p. 28.
370 de 19. 12. 1992, p. 16.

nados outros preparados e conservas de carnes ou
miudezas constantes do anexo sob o código NC
1602 50 10;
Considerando que, tendo em conta as características
muito diversas dos produtos incluídos nos códigos de
produtos NC 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizados
em matéria de restituições, é conveniente conceder a restituição apenas relativamente aos pedaços em que o peso
dos ossos não represente mais de um terço;
Considerando que existem, relativamente às carnes de
animais da espécie bovina desossadas, salgadas e secas,
correntes comerciais tradicionais com destino à Suíça;
que, na medida necessária para manter esse comércio, é
conveniente fixar a restituição num montante que cubra a
diferença entre os preços no mercado suíço e os preços de
exportação dos Estados-membros; que há possibilidades
de exportar esta carne salgada, seca e fumada para certos
países terceiros de África, do Próximo Oriente e do Médio
Oriente; que é necessário tomar em consideração esta
situação e fixar uma restituição em conformidade;
Considerando que, em relação a certas outras apresentações e conservas de carne ou miudezas constantes do
anexo sob os códigos NC 1602 50 31 a 1602 50 80, a
participação da Comunidade no comércio internacional
pode ser mantida concedendo uma restituição de um
montante definido tendo em conta a concedida aos
exportadores até ao presente;
Considerando que, relativamente aos outros produtos do
sector da carne de bovino, a fraca importância da participação da Comunidade no comércio mundial torna
inoportuna a fixação de uma restituição;
Considerando que o Regulamento (CEE) në 3846/87 da
Comissão (9), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 2138/98 (10), estabeleceu a nomenclatura aplicável para as restituições à exportação dos
produtos agrícolas; que, com o objectivo de clarificar,
importa identificar os destinos num anexo separado;
Considerando que, a fim de simplificar aos operadores as
formalidades aduaneiras na exportação, é conveniente
alinhar os montantes das restituições para o conjunto das
carnes congeladas pelos montantes das restituições concedidas para as carnes frescas ou refrigeradas que não as
provenientes de bovinos adultos;
(9) JO L 366 de 24. 12. 1987, p. 1.
(10) JO L 270 de 7. 10. 1998, p. 4.
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Considerando que, em certos casos, a experiência
demonstrou que é frequentemente difícil quantificar as
outras carnes relativamente às que provêm de animais da
espécie bovina contidas nas preparações e conservas com
o código NC 1602 50; que é, por conseguinte, necessário
isolar os produtos provenientes de animais da espécie
bovina e criar uma nova posição para as misturas de carne
ou miudezas; que, a fim de reforçar o controlo dos
produtos à excepção das misturas de carnes ou de
miudezas, é conveniente prever que alguns desses
produtos possam apenas beneficiar de uma restituição em
caso de fabrico no âmbito do regime previsto no artigo 4ë
do Regulamento (CEE) në 565/80 do Conselho, de 4 de
Março de 1980, relativo ao pagamento antecipado das
restituições à exportação para os produtos agrícolas (1),
alterado pelo Regulamento (CEE) në 2026/83 (2);
Considerando que, a fim de evitar abusos na exportação
de determinados reprodutores de raça pura, há que
proceder a uma diferenciação da restituição para as
fêmeas, em função da idade respectiva;
Considerando que existem possibilidades de exportação
de novilhas não destinadas a abate para certos países
terceiros mas que, para evitar abusos, é necessário fixar
critérios de controlo para assegurar que os animais têm
uma idade não superior a 36 meses;
Considerando que, apesar da subdivisão da Nomenclatura
Combinada para as preparações e conservas com exclusão
das não cozidas do código NC 1602 50, a experiência
demonstrou que é possível suprimir na nomenclatura
restituições dos vários produtos do código NC 1602 50 31
a adaptar a lista dos produtos do código NC 1602 50 80;
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Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão da Carne de Bovino,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
1. É fixada no anexo I do presente regulamento a lista
dos produtos para cuja exportação é concedida a restituição referida no artigo 13ë do Regulamento (CEE) në
805/68 e os montantes dessa restituição.
2. Os destinos são identificados no anexo II do presente
regulamento.
Artigo 2ë
A concessão da restituição para o produto do código
0102 90 59 9000 da nomenclatura das restituições e para
as exportações para os países terceiros da zona 10 do
anexo II do presente regulamento fica subordinada à apresentação, aquando do cumprimento das formalidades
aduaneiras de exportação, do original e de uma cópia do
certificado veterinário assinado por um veterinário oficial,
que ateste que se trata efectivamente de novilhas de idade
inferior ou igual a 36 meses. O original do certificado é
restituído ao exportador e a cópia, autenticada pelas autoridades aduaneiras, é anexada ao pedido do pagamento da
restituição.
Artigo 3ë
O presente regulamento entra em vigor em 17 de
Outubro de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Outubro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 62 de 7. 3. 1980, p. 5.
(2) JO L 199 de 22. 7. 1983, p. 12.
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ANEXO I
ao regulamento da Comissão, de 16 de Outubro de 1998, que fixa as restituições à exportação
no sector da carne de bovino
(Em ECU/100 kg)
Código
dos produtos

Destino

Montante das
restituições (7)

(Em ECU/100 kg)
Código
dos produtos

Destino

— Peso vivo —

Montante das
restituições (7)
— Peso líquido —

0102 10 10 9120

01

63,00

0201 20 20 9120

0102 10 10 9130

02
03
04

24,50
16,50
8,50

02
03
04

51,00
35,00
18,00

0102 10 30 9120

01

63,00

0201 20 30 9110 (1)

0102 10 30 9130

02
03
04

24,50
16,50
8,50

02
03
04

94,00
65,00
31,50

0201 20 30 9120

0102 10 90 9120

01

63,00

02
03
04

36,50
26,00
13,00

0102 90 41 9100

02

60,50

0102 90 51 9000

02
03
04

24,50
16,50
8,50

0201 20 50 9110 (1)

02
03
04

163,00
109,00
54,00

0102 90 59 9000

02
03
04
10

24,50
16,50
8,50
60,50 (9)

0201 20 50 9120

02
03
04

65,00
44,50
22,00

0201 20 50 9130 (1)

0102 90 61 9000

02
03
04

24,50
16,50
8,50

02
03
04

94,00
65,00
31,50

0201 20 50 9140

0102 90 69 9000

02
03
04

24,50
16,50
8,50

02
03
04

36,50
26,00
13,00

0102 90 71 9000

02
03
04

60,50
39,50
20,00

0201 20 90 9700

02
03
04

36,50
26,00
13,00

0102 90 79 9000

02
03
04

60,50
39,50
20,00

0201 30 00 9050

05 (4)
07 (4a)

53,00
53,00

0201 30 00 9100 (2)

02
03
04
06

227,50
156,00
78,50
201,00

0201 30 00 9120 (2)

08
09
03
04
06

125,50
116,50
86,00
43,00
110,00

0201 30 00 9150 (6)

08
09
03
04
06

33,00
30,00
26,00
13,50
29,50

0201 30 00 9190 (6)

02
03
04
06

51,00
33,50
16,00
41,00

— Peso líquido —

0201 10 00 9110 (1)

02
03
04

94,00
65,00
31,50

0201 10 00 9120

02
03
04

36,50
26,00
13,00

0201 10 00 9130 (1)

02
03
04

129,00
86,50
43,50

0201 10 00 9140

02
03
04

51,00
35,00
18,00

0201 20 20 9110 (1)

02
03
04

129,00
86,50
43,50
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(Em ECU/100 kg)
Código
dos produtos

Destino

Montante das
restituições (7)

(Em ECU/100 kg)
Código
dos produtos

Destino

— Peso líquido —

Montante das
restituições (7)
— Peso líquido —

0202 10 00 9100

02
03
04

36,50
26,00
13,00

1602 50 10 9120

02
03
04

59,00 (8)
47,00 (8)
47,00 (8)

0202 10 00 9900

02
03
04

51,00
35,00
18,00

1602 50 10 9140

02
03
04

52,50 (8)
41,50 (8)
41,50 (8)

0202 20 10 9000

02
03
04

51,00
35,00
18,00

1602 50 10 9160

02
03
04

41,50 (8)
33,50 (8)
33,50 (8)

0202 20 30 9000

02
03
04

36,50
26,00
13,00

1602 50 10 9170

02
03
04

28,00 (8)
22,00 (8)
22,00 (8)

1602 50 10 9190

02
03
04

65,00
44,50
22,00

02
03
04

28,00
22,00
22,00

1602 50 10 9240

02
03
04

36,50
26,00
13,00

02
03
04

—
—
—

1602 50 10 9260

02
03
04

36,50
26,00
13,00

02
03
04

—
—
—

1602 50 10 9280

05 (4)
07 (4a)

53,00
53,00

02
03
04

—
—
—

1602 50 31 9125

01

100,00 (5)

08
09
03
04
06

33,00
30,00
26,00
13,50
29,50

1602 50 31 9135

01

38,00 (8)

1602 50 31 9195

01

18,50

1602 50 31 9325

01

89,00 (5)

1602 50 31 9335

01

33,50 (8)

02
03
04
06

51,00
33,50
16,00
41,00

1602 50 31 9395

01

18,50

1602 50 39 9125

01

100,00 (5)

1602 50 39 9135

01

38,00 (8)

02
03
04
06

51,00
33,50
16,00
41,00

1602 50 39 9195

01

18,50

1602 50 39 9325

01

89,00 (5)

1602 50 39 9335

01

33,50 (8)

02
03
04
06

51,00
33,50
16,00
41,00

1602 50 39 9395

01

18,50

1602 50 39 9425

01

38,00 (5)

1602 50 39 9435

01

22,00 (8)

1602 50 39 9495

01

16,00

02
04

42,50
25,50

1602 50 39 9505

01

16,00

1602 50 39 9525

01

38,00 (5)

0210 20 90 9300

02

53,00

1602 50 39 9535

01

22,00 (8)

0210 20 90 9500 (3)

02

53,00

1602 50 39 9595

01

16,00

0202 20 50 9100

0202 20 50 9900

0202 20 90 9100

0202 30 90 9100
0202 30 90 9400 (6)

0202 30 90 9500 (6)

0206 10 95 9000

0206 29 91 9000

0210 20 90 9100
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(Em ECU/100 kg)
Código
dos produtos

Destino

Montante das
restituições (7)

(Em ECU/100 kg)
Código
dos produtos

Destino

— Peso líquido —

Montante das
restituições (7)
— Peso líquido —

1602 50 39 9615

01

16,00

1602 50 80 9495

01

16,00

1602 50 39 9625

01

7,50

1602 50 80 9505

01

16,00

1602 50 39 9705

01

—

1602 50 80 9515

01

7,50

1602 50 39 9805

01

—

1602 50 80 9535

01

22,00 (8)

1602 50 39 9905

01

—

1602 50 80 9595

01

16,00

1602 50 80 9135

01

33,50 (8)

1602 50 80 9615

01

16,00

1602 50 80 9195

01

16,00

1602 50 80 9625

01

7,50

1602 50 80 9335

01

30,00 (8)

1602 50 80 9705

01

—

1602 50 80 9395

01

16,00

1602 50 80 9805

01

—

1602 50 80 9435

01

22,00 (8)

1602 50 80 9905

01

—

(1) A admissão nesta subposição está dependente da apresentação do certificado que consta do anexo do Regulamento (CEE) në 32/82 alterado.
(2) A admissão nesta subposição está dependente do respeito pelas condições previstas no Regulamento (CEE) në 1964/82 alterado.
(3) A restituição para a carne de bovino em salmoura é concedida sobre o peso líquido da carne, dedução feita do peso da salmoura.
(4) Efectuadas de acordo com o Regulamento (CEE) në 2973/79 da Comissão (JO L 336 de 29. 12. 1979, p. 44), alterado.
(4a) Efectuadas de acordo com o Regulamento (CE) në 2051/96 da Comissão (JO L 274 de 26. 10. 1996, p. 18), alterado.
(5) JO L 221 de 19. 8. 1984, p. 28.
(6) O teor de carne de bovino magra com exclusão da gordura é determinado de acordo com o processo de análise que consta do anexo do Regulamento (CEE)
në 2429/86 da Comissão (JO L 210 de 1. 8. 1986, p. 39).
(7) Por força do në 10 do artigo 13ë do Regulamento (CEE) në 805/68 alterado, não será concedida nenhuma restituição na exportação dos produtos importados
de países terceiros e reexportados para países terceiros.
(8) A concessão de uma restituição está sujeita ao fabrico no âmbito do regime previsto pelo artigo 4ë do Regulamento (CEE) në 565/80 do Conselho alterado.
(9) A concessão da restituição fica subordinada ao cumprimento das condições estabelecidas no artigo 2ë do presente regulamento.

NB: Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) në 3846/87 alterado.

L 281/22

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

17. 10. 98

ANEXO II

Zone 01: Todos os países terceiros
Zone 02: zonas 08 e 09
Zona 03
022
024
028
041
043
044
045
053
054
055
060
061
063
064
066
068
070
091
092
093
094
096
109
406
600
662
669
676
680
690
700
708
724
950

Ceuta e Melilha
Islândia
Noruega
Ilhas Faroé
Andorra
Gibraltar
Cidade do Vaticano
Estónia
Letónia
Lituânia
Polónia
República Checa
Eslováquia
Hungria
Roménia
Bulgária
Albânia
Eslovénia
Croácia
Bósnia-Herzegovina
República Federativa da Jugoslávia
Antiga República Jugoslava da
Macedónia
Municípios
de
Livigno
en
Campione
d’Itália.
Ilha
de
Helgoland
Gronelândia
Chipre
Paquistão
Sri Lanka
Mianmar (antiga Birmânia)
Tailândia
Vietname
Indonésia
Filipinas
Coreia do Norte
Abastecimento e provisões de
bordo [destinos a que se refere o
artigo 34ë do Regulamento (CEE) në
3665/87 da Comissão, alterado]

Zona 04
039

Suíça

Zona 09

Zona 05
400

Estados Unidos da América
Zona 06

809
822

Nova Caledónia
Polinésia Francesa
Zona 07

404

Canadá
Zona 08

046
052
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
204
208
212
216
220
604
608
612
616
624
625
628
632
636
640
644
647
649
653
720
740

Malta
Turquia
Ucrânia
Bielorrússia
Moldávia
Rússia
Geórgia
Arménia
Azerbaijão
Cazaquistão
Turquemenistão
Usbequistão
Tajiquistão
Quirguizistão
Marrocos
Argélia
Tunísia
Líbia
Egipto
Líbano
Síria
Iraque
Irão
Israel
Cisjordânia/Faixa de Gaza
Jordânia
Arábia Saudita
Kuwait
Barém
Qatar
Emiratos Árabes Unidos
Omã
Iémen
China
Hong Kong

224
228
232
236
240
244
247
248
252
257
260
264
268
272
276
280
284
288
302
306
310
311
314
318
322
324
328
329
330
334
336
338
342
350
352
355
357
366
373
375
377
378
386
388
395

Sudão
Mauritânia
Mali
Burkina Faso
Níger
Chade
Cabo Verde
Senegal
Gâmbia
Guiné-Bissau
Guiné
Serra Leoa
Libéria
Costa do Marfim
Gana
Togo
Benim
Nigéria
Camarões
República Centrafricana
Guiné Equatorial
São Tomé e Príncipe
Gabão
Congo (República)
Congo (República Democrática)
Ruanda
Burundi
Santa Helena e dependências
Angola
Etiópia
Eritreia
Djibuti
Somália
Uganda
Tanzânia
Seicheles e dependências
Território britânico do Oceano
Índico
Moçambique
Maurícia
Comores
Mayotte
Zâmbia
Malawi
África do Sul
Lesoto

Zona 10
075

Rússia

NB: Os países são os definidos pelo Regulamento (CE) në 2317/97 da Comissão (JO L 321 de 22. 11. 1997, p. 19).
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REGULAMENTO (CE) Në 2240/98 DA COMISSÃO
de 16 de Outubro de 1998
que fixa os preços mínimos de venda de manteiga e os montantes máximos de
ajuda à nata, à manteiga e à manteiga concentrada no que respeita ao décimo
oitavo concurso especial efectuado no âmbito do concurso permanente previsto
no Regulamento (CE) në 2571/97
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, relativo à organização
comum de mercado no sector do leite e dos produtos
lácteos (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 1587/96 (2), e, nomeadamente, os
n 3 e 6 do seu artigo 6ë e o në 3 do seu artigo 12ë,
Considerando que, em conformidade com o Regulamento
(CE) në 2571/97 da Comissão, de 15 de Dezembro de
1997, relativo à venda a preço reduzido de manteiga e à
concessão de uma ajuda à nata, à manteiga e à manteiga
concentrada destinadas ao fabrico de produtos de pastelaria, de gelados alimentares e de outros produtos alimentares (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 1982/98 (4), os organismos de intervenção procedem, por concurso, à venda de certas quantidades de manteiga que detêm e à concessão de uma ajuda
à nata, à manteiga e à manteiga concentradas; que o artigo
18ë do citado regulamento dispõe que, tendo em conta as
propostas recebidas para cada concurso especial, é fixado
um preço mínimo de venda da manteiga, bem como um
montante máximo da ajuda para a nata, a manteiga e a

manteiga concentrada, que podem ser diferenciados
segundo o destino, o teor de matéria gorda de manteiga e
a via de utilização, ou é decidido não dar seguimento ao
concurso; que o ou os montantes das garantias de transformação devem ser fixados em conformidade;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão do Leite e dos Produtos Lácteos,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
Em relação ao décimo oitavo concurso especial no âmbito
do concurso permanente previsto pelo Regulamento (CE)
në 2571/97, os preços mínimos de venda, o montante
máximo das ajudas, bem como os montantes das garantias
de transformação, são fixados como indicado no quadro
constante do anexo.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor em 17 de
Outubro de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Outubro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

148
206
350
256

de
de
de
de

28.
16.
20.
18.

6. 1968, p. 13.
8. 1996, p. 21.
12. 1997, p. 3.
9. 1998, p. 9.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 16 de Outubro de 1998, que fixa os preços mínimos de venda da
manteiga e os montantes máximos de ajuda à nata, à manteiga e à manteiga concentrada no que
respeita ao décimo oitavo concurso especial efectuado no âmbito do concurso permanente previsto
no Regulamento (CE) në 2571/97
(ECU/100 kg)
Fórmula

A
Com
marcadores

Sem
marcadores

Com
marcadores

Sem
marcadores

Em natureza

—

—

—

—

Concentrada

—

—

—

—

Em natureza

—

—

—

—

Concentrada

—

—

—

—

Manteiga ≥ 82 %

109

105

—

105

Manteiga : 82 %

104

100

104

—

Manteiga concentrada

134

130

134

130

Nata

—

—

46

44

Manteiga

120

—

120

—

Manteiga concentrada

148

—

148

—

Nata

—

—

51

—

Via de utilização

Preço
mínimo
de venda

Manteiga
≥ 82 %

Garantia
de transformação

Montante
máximo
da
ajuda

Garantia
de transformação

B
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REGULAMENTO (CE) Në 2241/98 DA COMISSÃO
de 16 de Outubro de 1998
que fixa o montante máximo de ajuda à manteiga concentrada para o 190ë
concurso especial efectuado no âmbito do concurso permanente previsto no
Regulamento (CEE) në 429/90
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, relativo à organização
comum de mercado no sector do leite e dos produtos
lácteos (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 1587/96 (2), e, nomeadamente, o
në 3 do seu artigo 7ëA,
Considerando que, em conformidade com o Regulamento
(CEE) në 429/90 da Comissão, de 20 de Fevereiro de
1990, relativo à concessão por concurso de uma ajuda à
manteiga concentrada destinada ao consumo directo na
Comunidade (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) në 417/98 (4), os organismos de
intervenção efectuam um concurso permanente com vista
à concessão de uma ajuda à manteiga concentrada; que o
artigo 6ë do referido regulamento prevê que, atendendo às
propostas recebidas para cada concurso especial, seja
fixado um montante máximo da ajuda para a manteiga
concentrada com teor mínimo de matéria gorda de 96 %
ou decidido não dar seguimento ao concurso; que o
montante da garantia de destino deve ser fixado em
conformidade;

Considerando que convém fixar, em função das ofertas
recebidas, o montante máximo da ajuda ao referido a
seguir e determinar em consequência a garantia de
destino;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão do Leite e dos Produtos Lácteos,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
Para o 190ë concurso especial no âmbito do concurso
permanente previsto pelo Regulamento (CEE) në 429/90,
o montante da garantia de destino são fixados do seguinte
modo:
— montante máximo
da ajuda:
— garantia de destino:

134 ecus por 100 quilogramas,
148 ecus por 100 quilogramas.
Artigo 2ë

O presente regulamento entra em vigor em 17 de
Outubro de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Outubro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

148 de 28. 6. 1968, p. 13.
206 de 16. 8. 1996, p. 21.
45 de 21. 2. 1990, p. 8.
52 de 21. 2. 1998, p. 18.
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REGULAMENTO (CE) Në 2242/98 DA COMISSÃO
de 16 de Outubro de 1998
que altera os direitos de importação no sector dos cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a
organização comum de mercado no sector dos cereais (1),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) në 923/96 da Comissão (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 1249/96 da
Comissão, de 28 de Junho de 1996, que estabelece as
normas de execução do Regulamento (CEE) në 1766/92
do Conselho no que respeita aos direitos de importação
no sector dos cereais (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) në 2092/97 (4), e, nomeadamente, o në 1 do seu artigo 2ë,
Considerando que os direitos de importação no sector dos
cereais foram fixados pelo Regulamento (CE) në 2220/98
da Comissão (5);

Considerando que o në 1, do artigo 2,ë do Regulamento
(CE) në 1249/96 prevê que quando, no decurso do
período da sua aplicação, a média dos direitos de importação calculada se afastar em 5 ecus por tonelada do
direito fixado, se efectuará o ajustamento correspondente;
que ocorreu o referido desvio; que, em consequência, é
necessário ajustar os direitos de importação fixados no
Regulamento (CE) në 2220/98,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
Os anexos I e II do Regulamento (CE) në 2220/98 são
substituídos pelos anexos I e II do presente regulamento.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor em 17 de
Outubro de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de Outubro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

181
126
161
292
279

de
de
de
de
de

1. 7. 1992, p. 21.
24. 5. 1996, p. 37.
29. 6. 1996, p. 125.
25. 10. 1997, p. 10.
16. 10. 1998, p. 32.
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ANEXO I
Direitos de importação dos produtos referidos no në 2 do artigo 10ë do Regulamento (CEE)
në 1766/92

Código NC

Designação da mercadoria

Direito de importação
por via terrestre, fluvial ou
marítima proveniente
de portos mediterrânicos,
do mar Negro
ou do mar Báltico (em ecus/t)

Direito de importação
por via aérea ou
por via marítima
proveniente de outros portos (2)
em ecus/t

1001 10 00

Trigo duro (1)

48,32

38,32

1001 90 91

Trigo mole, para sementeira

54,53

44,53

1001 90 99

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

54,53

44,53

de qualidade média

79,26

69,26

de qualidade baixa

95,40

85,40

1002 00 00

Centeio

99,90

89,90

1003 00 10

Cevada, para sementeira

99,90

89,90

1003 00 90

Cevada, com exclusão de cevada para sementeira (3)

99,90

89,90

1005 10 90

Milho para sementeira, com exclusão do híbrido

100,32

90,32

1005 90 00

Milho, com exclusão do milho para sementeira (3)

100,32

90,32

1007 00 90

Sorgo de grão, com exclusão do híbrido destinado a
sementeira

99,90

89,90

(1) Em relação ao trigo duro que não satisfaça a qualidade mínima referida no anexo I do Regulamento (CE) në 1249/96, é aplicável o direito fixado para o trigo
mole de baixa qualidade.
(2) No que respeita às mercadorias que chegam à Comunidade através do oceano Atlântico ou via Canal do Suez [në 4 do artigo 2ë do Regulamento (CE) në
1249/96], o importador pode beneficiar de uma diminuição dos direitos de:
— 3 ecus/t, se o porto de descarga se situar no Mediterrâneo,
— 2 ecus/t, se o porto de descarga se situar na Irlanda, no Reino Unido, na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia ou na costa atlântica da Península Ibérica.
(3) O importador pode beneficiar de uma redução forfetária de 14 ou 8 ecus/t, sempre que as condições estabelecidas no në 5 do artigo 2ë do Regulamento (CE)
në 1249/96 estejam satisfeitas.
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ANEXO II
Elementos de cálculo dos direitos
(em 15 de Outubro de 1998)
1. Médias no período das duas semanas anteriores ao dia da fixação:
Cotações em bolsa

Produto (% de proteínas a 12 % de
humidade)
Cotação (ecus/t)
Prémio relativo ao Golfo (ecus/t)
Prémio relativo aos Grandes Lagos (ecus/t)

Minneapolis

Kansas-City

HRS2. 14 % HRW2. 11,5 %

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

109,94

98,03

88,66

74,67

127,32 (1)

75,74 (1)

—

7,21

0,45

9,53

—

—

11,17

—

—

—

—

—

(1) Fob Duluth.

2. Fretes/despesas: Golfo do México-Roterdão: 10,22 ecus/t, Grandes Lagos-Roterdão: 19,10 ecus/t.
3. Subvenções referidas no në 2, terceiro parágrafo, do artigo 4ë do Regulamento (CE) në 1249/96: 0,00 ecu/t (HRW2)
0,00 ecu/t (SRW2).
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REGULAMENTO (CE) Në 2243/98 DA COMISSÃO
de 16 de Outubro de 1998
que fixa o preço do mercado mundial do algodão não descaroçado e estabelece o
montante do adiantamento da ajuda
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão da Grécia e, nomeadamente, os n 3 e 10 do Protocolo në 4 relativo ao algodão,
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) në 1553/95 do Conselho (1),
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 1554/95 do
Conselho, de 29 de Junho de 1995, que fixa as regras
gerais do regime de ajuda ao algodão e revoga o Regulamento (CEE) në 2169/81 (2), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 1419/98 (3), e,
nomeadamente, os seus artigos 3ë, 4ë e 5ë,
Considerando que, nos termos do artigo 3ë do Regulamento (CE) në 1554/95, o preço do mercado mundial do
algodão não descaroçado é determinado periodicamente a
partir do preço do mercado mundial verificado para o
algodão descaroçado, tendo em conta a relação tradicionalmente existente entre o preço do mercado mundial do
algodão descaroçado e o preço calculado para o algodão
não descaroçado; que essa relação foi estabelecida no në 2
do artigo 1ë do Regulamento (CEE) në 1201/89 da
Comissão, de 3 de Maio de 1989, que estabelece as regras
de execução do regime de ajuda para o algodão (4), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
në 1664/98 (5); que, no caso de o preço do mercado
mundial não poder ser determinado desta forma, deve ser
estabelecido com base no último preço determinado;

a determinação do preço do mercado mundial do algodão
descaroçado, a fim de ter em conta as diferenças justificadas pela qualidade do produto entregue ou pela natureza das ofertas e das cotações; que essas adaptações são
fixadas no artigo 2ë do Regulamento (CEE) në 1201/89;
Considerando que a aplicação dos critérios acima referidos implica que o preço do mercado mundial do
algodão não descaroçado deve ser fixado no nível indicado
em seguida;
Considerando que o në 3A, primeiro parágrafo, do artigo
5ë do Regulamento (CE) në 1554/95 estabelece que o
montante do adiantamento é igual ao preço de objectivo
diminuído do preço do mercado mundial e de uma
redução calculada mediante a fórmula aplicável em caso
de superação da quantidade máxima garantida, tendo
como base a produção estimada de algodão não descaroçado majorada de 15 %; que o Regulamento (CE) në
1844/98 da Comissão (6) fixou o nível de produção estimado para a campanha de 1998/1999; que a aplicação
desse método leva à fixação do montante do adiantamento
por Estado-membro no nível indicado infra,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
1. O preço do mercado mundial do algodão não descaroçado, referido no artigo 3ë do Regulamento (CE) në
1554/95, é fixado em 25,440 ecus por 100 quilogramas.

Considerando que, nos termos do artigo 4ë do Regulamento (CE) në 1554/95, o preço do mercado mundial do
algodão descaroçado é determinado para um produto que
satisfaça determinadas características, e tendo em conta as
ofertas e as cotações mais favoráveis no mercado mundial
de entre as consideradas representativas da tendência real
desse mercado; que, para efeitos dessa determinação, é
estabelecida uma média das ofertas e cotações verificadas
numa ou em várias bolsas europeias para um produto
entregue CIF num porto do norte da Europa em proveniência dos diferentes países fornecedores considerados
mais representativos para o comércio internacional; que,
no entanto, estão previstas adaptações desses critérios para

2. O montante do adiantamento da ajuda referido no
në 3A, primeiro parágrafo, do artigo 5ë do Regulamento
(CE) në 1554/95 é de:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

O presente regulamento entra em vigor em 17 de
Outubro de 1998.

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

148
148
190
123
211

de
de
de
de
de

30. 6. 1995, p. 45.
30. 6. 1995, p. 48.
4. 7. 1998, p. 4.
4. 5. 1989, p. 23.
29. 7. 1998, p. 9.

— 45,143 ecus por 100 quilogramas para a Espanha,
— 44,080 ecus por 100 quilogramas para a Grécia,
— 80,860 ecus por 100 quilogramas para os restantes
Estados-membros.

Artigo 2ë

(6) JO L 240 de 28. 8. 1998, p. 3.
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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 16 de Outubro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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DIRECTIVA 98/80/CE DO CONSELHO
de 12 de Outubro de 1998
que completa o sistema geral de imposto sobre o valor acrescentado e altera a
Directiva 77/388/CEE — Regime especial aplicável ao ouro para investimento
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 99ë,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),
Considerando que, nos termos da sexta Directiva 77/
/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativa à
harmonização das legislações dos Estados-membros
respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios —
sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado:
matéria colectável uniforme (4), as operações que incidem
sobre o ouro são em princípio tributáveis, mas que, com
base na derrogação transitória prevista no në 3 do artigo
28ë, em conjugação com o ponto 26 do anexo F da
referida directiva, os Estados-membros têm a faculdade de
manter a isenção para o ouro que não se destina a utilização industrial; que a aplicação por determinados
Estados-membros da referida derrogação transitória está
na origem de distorções de concorrência;
Considerando que o ouro não é utilizado apenas como
matéria-prima industrial, mas é também adquirido para
fins de investimento; que a aplicação das normas tributárias ordinárias constitui um obstáculo significativo à utilização do ouro para fins de investimento e que, por conseguinte, se justifica a aplicação de um regime fiscal específico ao ouro para investimento; que esse regime deverá
também contribuir para aumentar a competitividade
internacional do mercado comunitário do ouro;
Considerando que as entregas de ouro para fins de investimento têm uma natureza semelhante à de outros investimentos financeiros, em muitos casos isentos de imposto
ao abrigo das actuais normas da sexta directiva, e que, por
conseguinte, a isenção de imposto parece constituir o
tratamento fiscal mais adequado para as entregas de ouro
para investimento;
Considerando que a definição de ouro para investimento
deve abranger apenas o ouro sob determinadas formas,
com determinados pesos e com um toque muito elevado,
tal como comercializado nos mercados de ouro, e moedas
de ouro cujo valor reflicta fundamentalmente o preço do
ouro nelas contido; que, no caso das moedas de ouro, por
uma questão de transparência, deverá ser elaborada anualmente uma lista de moedas qualificadas, como forma de
garantir a segurança dos operadores que comercializam
essas moedas; que a segurança jurídica dos comerciantes
(1)
(2)
(3)
(4)

JO C 302 de 19. 11. 1992, p. 9.
JO C 91 de 28. 3. 1994, p. 91.
JO C 161 de 14. 6. 1993, p. 25.
JO L 145 de 13. 5. 1977, p. 1. Directiva com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 96/95/CE (JO L 338
de 28. 12. 1996, p. 89).

exige que se considere que as moedas incluídas nessa lista
preencham os critérios de isenção previstos na presente
directiva, durante todo o período anual de validade da
lista; que a existência dessa lista não prejudica a isenção,
numa base casuística, de moedas, incluindo moedas
recentemente cunhadas, que não estejam incluídas na lista
mas preencham os critérios estabelecidos na presente
directiva;
Considerando que, dado que a isenção de imposto não
permite, em princípio, a dedução do imposto suportado a
montante e que o valor do ouro poderá ter sido tributado
em operações anteriores, deverá ser permitida a dedução
desse imposto suportado a montante para garantir as
vantagens do regime especial e evitar distorções de
concorrência em relação ao ouro para investimento
importado;
Considerando que a possibilidade de se utilizar o ouro
tanto para fins industriais como de investimento implica
que os operadores possam optar pelo regime normal de
tributação, se a sua actividade consistir na produção de
ouro para investimento ou na transformação de ouro em
ouro para investimento ou no comércio grossista desse
ouro quando, no âmbito da sua actividade normal,
fornecem ouro para fins industriais;
Considerando que a dupla utilização do ouro pode
oferecer novas possibilidades de fraude e evasão fiscais,
que exigem que os Estados-membros tomem medidas
eficazes de controlo; que, por conseguinte, é desejável que
se estabeleçam normas comuns relativas a obrigações
mínimas em matéria de contabilidade e de documentação
a conservar pelos operadores, sem prejuízo de, se a informação a recolher já existir por força de outras normas de
direito comunitário, os Estados-membros poderem considerar que esses requisitos já se encontram preenchidos;
Considerando que a experiência demonstra que, no que
se refere à maior parte das entregas de ouro com um
toque superior a determinado valor, a aplicação do pagamento do imposto pelo cliente poderá contribuir para
prevenir a fraude fiscal e, ao mesmo tempo, atenuar os
encargos financeiros das operações; que se justifica que os
Estados-membros sejam autorizados a utilizar esse mecanismo; que, para a importação de ouro, o artigo 23ë da
sexta directiva permite, de forma semelhante, que o
imposto não seja pago no momento da importação, desde
que tal seja mencionado na declaração prevista no në 4 do
artigo 22ë da mesma directiva;
Considerando que as transacções efectuadas nos mercados
do ouro regulamentados por um Estado-membro exigem
um tratamento fiscal mais simplificado, dado o elevado
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número e a rapidez dessas operações; que os Estados-membros são autorizados a não aplicar o regime especial,
suspender a cobrança do imposto e dispensar das exigências de registo;
Considerando que, dado que o novo regime fiscal irá
substituir as actuais disposições do në 3, alínea e), do
artigo 12ë e do ponto 26 do anexo F da sexta directiva e
que, por conseguinte, essas disposições devem ser revogadas,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1ë
Na Directiva 77/388/CEE, é aditado um artigo 26ëB com
a seguinte redacção:
«Artigo 26ëB
Regime especial aplicável ao ouro para investimento
A. Definição
Para efeitos da presente directiva, e sem prejuízo de
outras disposições comunitárias, entende-se por “ouro
para investimento”:
i) O ouro sob a forma de barra ou de placa, com
pesos aceites pelos mercados de ouro, com um
toque igual ou superior a 995 milésimos, representado ou não por títulos. Os Estados-membros
podem excluir do regime as pequenas barras ou
placas com peso igual ou inferior a 1 g;
ii) As moedas de ouro que:
— tenham um toque igual ou superior a 900
milésimos,
— tenham sido cunhadas depois de 1800,
— tenham, ou tenham tido, curso legal no país de
origem, e
— sejam habitualmente vendidas a um preço que
não exceda em mais de 80 % o valor, no
mercado livre, do ouro nelas contido.
Para efeitos da presente directiva, considera-se que
essas moedas não são vendidas pelo seu interesse
numismático.
A partir de 1999, e todos os anos antes de 1 de
Julho, cada Estado-membro informará a Comissão
das moedas nele negociadas que respeitem esses
critérios; todos os anos, antes de 1 de Dezembro, a
Comissão publicará uma lista completa dessas
moedas na série C do Jornal Oficial das Comunidades Europeias. Considera-se que as moedas
constantes da lista publicada respeitam esses critérios durante todo o ano para o qual a lista foi
publicada.
B. Regime especial aplicável às operações sobre ouro
para investimento

17. 10. 98

Os Estados-membros isentarão de imposto sobre o
valor acrescentado as entregas, as aquisições intracomunitárias e as importações de ouro para investimento, incluindo ouro para investimento representado
por certificados para ouro, afectado ou não afectado,
ou negociado em contas-ouro e incluindo, nomeadamente, os empréstimos e swaps de ouro que
comportem um direito de propriedade ou de crédito
sobre ouro para investimento, bem como as operações
sobre ouro para investimento que envolvam contratos
a futuro ou contratos forward que conduzam à transmissão do direito de propriedade ou de crédito sobre o
ouro para investimento.
Os Estados-membros isentarão igualmente os serviços
de agentes que actuem em nome e por conta de
terceiros quando intervenham nas entregas de ouro
para investimento aos seus mandantes.
C. Opção pela tributação
Os Estados-membros concederão aos sujeitos passivos
que produzem ouro para investimento ou que transformam qualquer ouro em ouro para investimento, tal
como definido no ponto A, o direito de optar pela
tributação das entregas de ouro para investimento a
outro sujeito passivo, as quais, de outra forma, estariam
isentas nos termos do ponto B.
Os Estados-membros poderão conceder aos sujeitos
passivos que, no quadro da sua actividade profissional,
forneçam habitualmente ouro para fins industriais, o
direito de optar pela tributação das entregas de ouro
para investimento, tal como definido na alínea i) do
ponto A, a outro sujeito passivo, as quais, de outra
forma, estariam isentas nos termos do ponto B. Os
Estados-membros podem restringir o âmbito desta
opção.
Quando o fornecedor tiver exercido o direito de opção
pela tributação, nos termos dos primeiro e segundo
parágrafos, os Estados-membros deverão atribuir ao
agente o direito de opção pela tributação em relação
aos serviços mencionados no segundo parágrafo do
ponto B.
Os Estados-membros estabelecerão as regras de excercício dessas opções e informarão a Comissão das
regras aplicáveis ao exercício dessas opções no Estado-membro em causa.
D. Direito a dedução
1. Os sujeitos passivos terão o direito de deduzir:
a) O imposto devido ou pago sobre o ouro para
investimento que lhes tenha sido fornecido por
uma pessoa que tenha exercido o direito de
opção a que se refere o ponto C, ou que lhes
tenha sido fornecido segundo o procedimento
previsto no ponto G;
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b) O imposto devido ou pago sobre entregas que
lhes tenham sido feitas, ou sobre aquisições
intracomunitárias ou importações que tenham
efectuado, de ouro que não seja ouro para investimento e que seja posteriormente transformado,
por eles ou em seu nome, em ouro para investimento;
c) O imposto devido ou pago sobre serviços que
lhes tenham sido prestados e que consistam na
alteração da forma, peso ou toque do ouro,
incluindo o ouro para investimento,
se a entrega subsequente desse ouro por eles efectuada estiver isenta nos termos do presente artigo.
2. Os sujeitos passivos que produzem ouro para investimento ou que transformam ouro em ouro para
investimento terão o direito de deduzir o imposto
por eles devido ou pago sobre a entrega, a aquisição
intracomunitária ou a importação de bens e
serviços ligados à produção ou transformação desse
ouro, como se a entrega subsequente, por eles efectuada, do ouro isento nos termos do presente artigo
fosse tributável.
E. Obrigações especiais impostas aos operadores do
mercado do ouro para investimento
Os Estados-membros assegurarão, no mínimo, que os
operadores do mercado do ouro para investimento
mantenham a contabilidade de todas as operações
significativas efectuadas sobre ouro para investimento
e conservem a documentação que permita identificar
os clientes dessas operações.
Os operadores deverão conservar estas informações
durante um período de pelo menos cinco anos.
Os Estados-membros podem aceitar obrigações equivalentes ao abrigo de medidas adoptadas em aplicação
de outra legislação comunitária, tal como a Directiva
91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho de 1991,
relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro
para efeitos de branqueamento de capitais (*), para
cumprimento dos requisitos do primeiro parágrafo.
Os Estados-membros podem estabelecer obrigações
mais rigorosas, que, nomeadamente, prevejam a
manutenção de registos especiais ou requisitos especiais em matéria de contabilidade.
F. Procedimento de inversão do ónus
Em derrogação do në 1, alínea a), do artigo 21ë, alterado pelo artigo 28ëG, quando, no caso de entregas de
ouro sob a forma de matéria-prima ou de produtos
semi-transformados, de toque igual ou superior a 325
milésimos, ou de entregas de ouro para investimento,
tiver sido exercida uma das opções referidas no ponto
C do presente artigo, os Estados-membros podem
designar o comprador como o devedor do imposto, de
acordo com procedimentos e condições por eles estabelecidos. Quando fizerem uso desta faculdade, os
Estados-membros tomarão as medidas necessárias para
assegurar que a pessoa designada como responsável
pelo imposto devido cumpra as obrigações de decla-
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ração e de pagamento do imposto de acordo com o
artigo 22ë
G. Procedimento para as operações num mercado do
ouro regulamentado
1. Qualquer Estado-membro pode, sob reserva da
consulta prevista prevista no artigo 29ë, não aplicar
a isenção prevista por este regime especial para o
ouro para investimento às operações específicas,
com exclusão das entregas intracomunitárias ou das
exportações, relativas a ouro para investimento que
se efectuem nesse Estado-membro:
a) Entre sujeitos passivos que sejam membros de
um mercado do ouro regulamentado pelo
Estado-membro em causa;
b) Quando a operação se efectua entre um
membro de um mercado do ouro regulamentado pelo Estado-membro em causa e outro
sujeito passivo que não seja membro desse
mercado.
Nessas circunstâncias, as referidas operações serão
tributáveis e estarão sujeitas às seguintes disposições:
2. a) Para as operações previstas na alínea a) do në 1,
para efeitos de simplificação, o Estado-membro
autorizará a suspensão do imposto a cobrar e
dispensará das exigências de registo para efeitos
do imposto sobre o valor acrescentado;
b) Para as operações previstas na alínea b) do në 1,
é aplicável o procedimento de pagamento do
imposto pelo cliente previsto no ponto F.
Quando um não membro do mercado do ouro
não esteja obrigado, a não ser para essas operações, a inscrever-se no registo do IVA do
Estado-membro em causa, o membro cumprirá
as obrigações fiscais em nome do não membro,
segundo as disposições em vigor nesse Estado-membro.
(*) JO L 166 de 28. 6. 1991, p. 77.».
Artigo 2ë
São revogados o në 3, alínea e), do artigo 12ë e o ponto 26
do anexo F da Directiva 77/388/CEE.
Artigo 3ë
1.
Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias
para dar cumprimento à presente directiva em 1 de
Janeiro de 2000. Desse facto informarão imediatamente a
Comissão.
Quando os Estados-membros adoptarem essas disposições, estas devem incluir uma referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência na publicação
oficial. As modalidades dessa referência serão adoptadas
pelos Estados-membros.
2.
Os Estados-membros comunicarão à Comissão o
texto das disposições de direito interno que adoptarem
nas matérias reguladas pela presente directiva.
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Artigo 4ë

A presente directiva entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
Artigo 5ë
Os Estados-membros são os destinatários da presente directiva.
Feito no Luxemburgo, em 12 de Outubro de 1998.
Pelo Conselho
O Presidente
R. EDLINGER
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 12 de Outubro de 1998
que nomeia um membro do Comité Económico e Social
(98/581/CE, Euratom)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o seu artigo
194ë,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica e, nomeadamente, o seu artigo 166ë,
Tendo em conta a decisão do Conselho, de 15 de Setembro de 1998 que nomeia os membros do
Comité Económico e Social para o período compreendido entre 21 de Setembro de 1998 e 20 de
Setembro de 2002 (1),
Considerando que vagou um lugar de membro do citado comité na sequência da renúncia de
Giuseppe Cerroni, comunicada ao Conselho em 16 de Setembro de 1998.
Tendo em conta as candidaturas apresentadas pelo Governo italiano,
Obtido o parecer da Comissão das Comunidades Europeias,
DECIDE:

Artigo único
Giacomo Regaldo é nomeado membro do Comité Económico e Social, em substituição de
Giuseppe Cerroni pelo período remanescente do seu mandato, que termina em 20 de Setembro
de 2002.
Feito no Luxemburgo, em 12 de Outubro de 1998.
Pelo Conselho
O Presidente
R. EDLINGER

(1) JO L 257 de 19. 9. 1998, p. 37.
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DECISÃO DO CONSELHO
de 6 de Outubro de 1998
que altera a Decisão 97/80/CE da Comissão que estabelece as disposições de
aplicação da Directiva 96/16/CE do Conselho, relativa aos inquéritos estatísticos a
efectuar no sector do leite e dos produtos lácteos
(98/582/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 96/16/CE do Conselho, de
19 de Março de 1996, relativa aos inquéritos estatísticos a
efectuar no sector do leite e dos produtos lácteos (1), e,
nomeadamente, o në 2 do seu artigo 3ë e o në 1 do seu
artigo 6ë,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando que o Regulamento (CEE) në 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a
organização comum de mercado no sector do leite e dos
produtos lácteos (2), prevê as condições aplicáveis à
manteiga que beneficia de intervenção pública e à
manteiga elegível para as ajudas à armazenagem privada;
que a manteiga que beneficia de intervenção pública deve
ser produzida directa e exclusivamente a partir de nata
pasteurizada; que esta condição não se aplica à manteiga
ao escoamento da manteiga para o mercado comunitário
e, nomeadamente, ao regime previsto no Regulamento
(CE) në 2571/97 da Comissão (3), a manteiga deve ser
fabricada directa e exclusivamente a partir de nata pasteurizada para ser elegível;
Considerando que as quantidades importantes de
manteiga que recebem subvenções comunitárias, relativamente à produção total, tornam necessário o estabelecimento de uma base estatística adaptada ao acompanhamento das diferentes espécies de manteiga e que tenha
em consideração a diferença acima mencionada;
Considerando que, para assegurar uma boa gestão da política agrícola comum e, em particular, do mercado da
manteiga, a Comissão deve poder dispor de dados exactos,
que lhe permitam conhecer de forma fiável a evolução
real dos diferentes tipos de manteiga e dos outros
produtos lácteos com matéria gorda amarela;
Considerando que o Regulamento (CEE) në 2658/87, de
23 de Julho de 1987, relativo à nomenclatura pautal e
estatística e à pauta aduaneira comum (4), estabelece já

(1) JO L 78 de 28. 3. 1996, p. 27.
(2) JO L 148 de 28. 6. 1968, p. 13. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 1587/96
(JO L 206 de 16. 8. 1996, p. 21).
(3) JO L 350 de 20. 12. 1997, p. 3. Regulamento alterado pelo
Regulamento (CE) në 1061/98 (JO L 152 de 26. 5. 1998, p.
3).
(4) JO L 256 de 7. 9. 1987, p. 1. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 1084/98
(JO L 151 de 21. 5. 1998, p. 1).

uma classificação dos diferentes tipos de manteiga por
código da nomenclatura combinada aplicável às trocas
comerciais; que, para manter a coerência relativamente a
esta iniciativa, é conveniente adoptar a mesma classificação para a manteiga, no que respeita à recolha de informação relativa a este sector; que é aconselhável, assim,
alterar a Decisão 97/80/CE da Comissão, de 18 de
Dezembro de 1997, que estabelece as disposições de aplicação da Directiva 96/16/CE do Conselho, relativa aos
inquéritos estatísticos a efectuar no sector do leite e dos
produtos lácteos (5);
Considerando, todavia, que, em relação a certos tipos de
manteiga e a outros produtos lácteos com matéria gorda
amarela, basta prever a recolha e a transmissão facultativas
de dados nesta fase;
Considerando que o Comité Permanente da Estatística
Agrícola (CPEA) não emitiu um parecer dentro do prazo
estabelecido pelo seu presidente; que as medidas previstas
na presente directiva devem, portanto, ser aprovadas pelo
Conselho, nos termos do artigo 7ë da Directiva 96/16/CE,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1ë
Os anexos I e II da Decisão 97/80/CE da Comissão são
alterados nos termos do anexo da presente decisão.
Artigo 2ë
Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.
Feito no Luxemburgo, em 6 de Outubro de 1998.
Pelo Conselho
O Presidente
M. BARTENSTEIN

(5) JO L 24 de 25. 1. 1997, p. 26.
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ANEXO
O anexo I da Decisão 97/80/CE da Comissão é alterado do seguinte modo:
1. O código 23 da lista de produtos lácteos passa a ter a seguinte redacção:
«Código
dos produtos

23
231

Designação dos produtos

Manteiga total e outros produtos lácteos com matéria gorda amarela
Manteiga

2311

Manteiga tradicional (*)

2312

Manteiga recombinada (*)

2313

Manteiga de soro de leite (*)

232

Manteiga fudida e óleo de manteiga

233

Outros produtos lácteos com matéria gorda amarela

2331

Manteiga com teor de gordura reduzido (*)

2332

Outros (*)»

2. No final da lista de produtos lácteos é aditada a seguinte nota de rodapé:
«(*) Recolha e transmissão facultativas de dados.».
3. Nas notas explicativas, o texto intitulado «MANTEIGA (23)» passa a ter a seguinte redacção:
«MANTEIGA (23)
Manteiga total e outros produtos de matéria gorda amarela (23): inclui a amanteiga, manteiga
tradicional, a manteiga recombinada, a manteiga de soro de leite, a manteiga fundida e o óleo de manteiga,
bem como os outros produtos com matéria gorda amarela, expressos no seu equivalente em manteiga, com
um teor de matéria gorda igual a 82 % em peso.
— Quadro A: Dinamarca: inclui somente a manteiga tradicional (231).
— Quadro B: as posições 231 (manteiga), 2311 (manteiga tradicional), 2312 (manteiga recombinada), 2313
(manteiga de soro de leite), 232 (manteiga fundida e óleo de manteiga), 233 (outros produtos lácteos com
matéria gorda amarela), 2331 (manteiga com teor de gordura reduzido), 2332 (outros) devem ser
indicadas em peso real. Apenas a posição 23 deve ser indicada em equivalente de manteiga.
Manteiga (231): produto com um teor de gordura láctea igual ou superior a 80 % e inferior a 90 %, e
teores máximos de água de 16 % e um teor máximo de matérias secas lácteas de 2 %;
— incluem também a manteiga com pequenas quantidades de ervas aromáticas, especiarias e aromas, etc.,
desde que o produto mantenha as características da manteiga.
Manteiga tradicional (2311): produto obtido directa e exclusivamente a partir de nata pasteurizada, com
um teor de matéria gorda láctea igual ou superior a 80 % e inferior a 90 %, e teores máximos de água de
16 % e de matérias secas não gordas de 2 %.
Manteiga recombinada (2312): produto obtido a partir do óleo de manteiga, do extracto seco lácteo não
gordo e da água, com um teor de matéria gorda láctea igual ou superior a 80 % e inferior a 90 %, e teores
máximos de água de 16 % e de matérias secas não gordas de 2 %.
Manteiga de soro de leite (2313): produto obtido a partir de nata de soro de leite ou da mistura da nata de
soro de leite com nata, com um teor de matérias gordas lácteas igual ou superior a 80 % e inferior a 90 %, e
teores máximos de água de 16 % e matérias secas não gordas de 2 %.
As posições 2311, 2312 e 2313 abrangem, igualmente, a manteiga que contenha quantidades muito baixas
de ervas aromáticas, especiarias, aromas, etc., desde que o produto mantenha as características de manteiga.
Manteiga fundida e óleo de manteiga (232):
Manteiga fundida: as manteigas fundidas possuem um teor de matérias gordas lácteas, em peso do
produto, que ultrapassa 85 %. Trata-se de uma designação que, para além da manteiga fundida, abrange
frequentemente um determinado número de outras manteigas desidratadas similares, conhecidas normalmente sob diversas designações: “manteiga desidratada”, “manteiga anidra”, “óleo de manteiga”, “gordura
butírica” (matéria gorda do leite) e “manteiga concentrada”.
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Óleo de manteiga: produto obtido a partir do leite, de nata ou da manteiga, por processos que garantem a
extracção da água e do extracto seco não gordo, com um teor mínimo de matérias gordas de origem láctea
de 99,3 % do peso total e um teor máximo de água de 0,5 % do peso total.
— Inclui, igualmente, o “ghee”.
— A fim de evitar a dupla contagem, a designação “óleo de manteiga” inclui, exclusivamente, a produção
directa partir da nata.
Outros produtos com matéria gorda amarela (233):
Manteiga com teor de gordura reduzido (2331): produto semelhante à manteiga, com um teor de
matérias gordas lácteas inferior a 80 % em peso, excluindo qualquer outra matéria gorda [denominações de
venda de acordo com o ponto A do anexo do Regulamento (CE) në 2991/94 (1): manteiga três quartos, meia
manteiga e matéria gorda láctea para barrar].
Outros (2332): em particular, matérias gordas compostas por produtos vegetais e/ou animais; produtos
apresentados sob a forma de uma emulsão sólida e maleável, principalmente do tipo emulsão aquosa de
gorduras, derivados de matérias gordas vegetais e/ou animais, sólidas, e/ou líquidas, próprias para consumo
humano, com um teor de matéria gorda láctea compreendido entre 10 e 80 % de teor total de matéria
gorda [denominações de venda de acordo com o ponto C do anexo do Regulamento (CE) në 2991/94:
matéria gorda composta, matéria gorda composta três quartos, meia matéria gorda composta e mistura de
matérias gordas para barrar].
Quadro B: se a manteiga com teor de gordura reduzido (2331) e/ou os “Outros” (2332) forem produzidos a
partir de manteiga fabricada na mesma central leiteira e o tipo de manteiga não seja identificável (2311,
2312 ou 2313), os produtos serão atribuídos à posição 23, indicando-se a quantidade de manteiga em
questão.
(1) JO L 316 de 9. 12. 1994, p. 2.»
O anexo II da Decisão 97/80/CE é alterado do seguinte modo:
1. As posições do código 23 «Manteiga e outros produtos lácteos com matéria gorda amarela» do quadro B
«UTILIZAÇÃO» passam a ter a seguinte redacção:
«Código

23
231

B. UTILIZAÇÃO

Manteiga total e outros produtos lácteos com matéria gorda amarela
Manteiga

2311

Manteiga tradicional (*)

2312

Manteiga recombinada (*)

2313

Manteiga de soro de leite (*)

232

Manteiga fundida e óleo de manteiga

233

Outros produtos lácteos com matéria gorda amarela

2331

Manteiga com teor de gordura reduzido (*)

2332

Outros (*)»

2. No final do quadro B é aditada a seguinte nota de rodapé:
«(*) Recolha e transmissão facultativas de dados.».
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 14 de Outubro de 1998
relativa à lista de programas de controlo para prevenção das zoonoses elegíveis
para uma participação financeira da Comunidade em 1999
[notificada com o número C(1998) 3152/1]
(98/583/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Decisão 90/424/CEE do Conselho, de
26 de Junho de 1990, relativa a determinadas despesas no
domínio veterinário (1), com a última redacção que lhe foi
dada pela Decisão 94/370/CEE (2), e, nomeadamente, o
seu artigo 32ë,
Considerando que, ao estabelecer a lista de programas de
controlo para prevenção das zoonoses elegíveis para uma
participação financeira da Comunidade em 1999, devem
ser tidos em conta tanto o interesse de cada programa
para a Comunidade como o volume das dotações disponíveis;
Considerando que a Dinamarca forneceu à Comissão
todas as informações necessárias para permitir a esta
última avaliar o interesse, para a Comunidade, de
conceder uma participação financeira para o programa
relativamente a 1999;
Considerando que o programa constante da lista estabelecida na presente decisão terá de ser aprovado posteriormente;

(1) JO L 224 de 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO L 168 de 2. 7. 1994, p. 31.

Considerando que as medidas previstas na presente
decisão estão em conformidade com o parecer do Comité
Veterinário Permanente,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1ë
1. O programa constante da lista do anexo da presente
decisão é elegível para uma participação financeira da
Comunidade em 1999.
2. Para o programa referido no në 1, a taxa e o
montante propostos para a participação financeira da
Comunidade são os estabelecidos no anexo.
Artigo 2ë
Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.
Feito em Bruxelas, em 14 de Outubro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO

Zoonose

Estado-membro

Taxa
(%)

Montante proposto
(em ecus)

Salmonelas em aves de capoeira

Dinamarca

50

500 000

ECHEC

Finlândia

50

125 000
Total

625 000
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 14 de Outubro de 1998
relativa à lista de programas de erradicação e controlo das doenças dos animais
elegíveis para uma participação financeira da Comunidade em 1999
[notificada com o número C(1998) 3152/2]
(98/584/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Decisão 90/424/CEE do Conselho, de
26 de Junho de 1990, relativa a determinadas despesas no
domínio veterinário (1), com a última redacção que lhe foi
dada pela Decisão 94/370/CE (2), e, nomeadamente, o në
5 do seu artigo 24ë,
Considerando que, ao estabelecer a lista de programas de
erradicação e controlo de doenças dos animais elegíveis
para uma participação financeira da Comunidade em
1999, bem como a taxa e o montante da participação
propostos para cada programa, devem ser tidos em conta
tanto o interesse de cada programa para a Comunidade
como o volume das dotações disponíveis;
Considerando que a Comissão examinou cada um dos
programas apresentados pelos Estados-membros, tanto do
ponto de vista veterinário, como do ponto de vista financeiro;
Considerando que os programas constantes da lista estabelecida na presente decisão terão de ser aprovados individualmente em data posterior;

(1) JO L 224 de 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO L 168 de 2. 7. 1994, p. 31.

Considerando que as medidas previstas na presente
decisão estão em conformidade com o parecer do Comité
Veterinário Permanente,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1ë
1. Os programas constantes da lista do anexo da
presente decisão são elegíveis para uma participação
financeira da Comunidade em 1999.
2. Para cada um dos programas referidos no në 1, a taxa
e o montante propostos para a participação financeira da
Comunidade são os estabelecidos no anexo.
Artigo 2ë
Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.
Feito em Bruxelas, em 14 de Outubro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
Lista de programas — Taxa e montante propostos para a participação financeira da Comunidade

Estado-membro

Doença

Taxa
(%)

Montante proposto
(em ecus)

Peste suína africana/Peste suína clássica

Itália

50

600 000

Peste suína clássica

Alemanha

50

1 600 000

Peripneumonia contagiosa dos bovinos

Portugal

50

2 000 000

Raiva

Luxemburgo
Finlândia
Bélgica
França
Alemanha
Áustria

50
50
50
50
50
50

70 000
250 000
180 000
300 000
2 000 000
250 000

Doença vesiculosa dos suínos

Itália

50

200 000

Brucelose dos bovinos

Grécia
França
Irlanda
Portugal
Espanha
Itália

50
50
50
50
50
50

600 000
1 000 000
3 000 000
2 400 000
2 500 000
1 700 000

Brucelose dos ovinos e dos caprinos

França
Itália
Grécia
Portugal
Espanha

50
50
50
50
50

900 000
4 500 000
1 200 000
2 500 000
5 000 000

Anaplasmose, babesiose, pericardite
exsudativa dos ruminantes

França

50

750 000

Leucose enzoótica dos bovinos

Itália
Portugal

50
50

2 500 000
3 000 000

Doença de Aujeszky

Reino Unido
Alemanha
Bélgica

50
50
50

75 000
2 700 000
550 000

Tuberculose dos bovinos

Espanha
Itália
Grécia

50
50
50

6 200 000
800 000
100 000

Tremor epizoótico

Bélgica
França
Países Baixos

50
50
50

50 000
500 000
150 000

Total

50 125 000

