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

REGULAMENTO (CE, CECA, EURATOM) Në 2548/98 DO CONSELHO
de 23 de Novembro de 1998
que altera o Regulamento Financeiro, de 21 de Dezembro de 1977, aplicável ao
Orçamento Geral das Comunidades Europeias
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia, e, nomeadamente seu artigo 209ë,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço, e, nomeadamente o seu
artigo 78ëE,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia da Energia Atómica, e, nomeadamente o seu
artigo 183ë,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Tribunal de Contas ( ),
3

Considerando que a concertação prevista pela Declaração
Comum do Parlamento Europeu, do Conselho e da
Comissão de 4 de Março de 1975 teve lugar no âmbito de
uma comissão de concertação;
Considerando que é conveniente alterar o Regulamento
Financeiro, de 21 de Dezembro de 1977, aplicável ao
orçamento geral das Comunidades Europeias (4), a seguir
designado por «Regulamento Financeiro», nomeadamente
para melhorar a gestão financeira nas instituições;
Considerando que a gestão das autorizações se caracteriza,
por vezes, por atrasos significativos e que, por esse motivo,
se impõe um controlo reforçado das autorizações em
curso; que, para o efeito, é conveniente completar o
disposto no në 7 do artigo 1 ë, aditado pelo Regulamento
(Euratom, CECA, CEE) në 610/90 do Conselho, de 13 de
Março de 1990, que altera o Regulamento Financeiro, de
21 de Dezembro de 1977, aplicável ao orçamento geral
das Comunidades Europeias (5), prevendo, no citado në 7
do artigo 1ë e no në 2 do artigo 36ë, disposições gerais
relativas às dotações libertas; que, todavia, se deve prever
que estas disposições não sejam aplicáveis aos Fundos
estruturais, nem ao Fundo de Coesão, a fim de não preju(1) JO C 296 de 8. 10. 1996, p. 13, e JO C 359 de 25. 11. 1997,
p. 9.
(2) JO C 286 de 22. 9. 1997, p. 330.
(3) Parecer emitido em 9 e 10 de Julho de 1997 (ainda não
publicado no Jornal Oficial).
(4) JO L 356 de 31. 12. 1977, p. 1. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 2444/97
(JO C 340 de 11. 12. 1997, p. 1).
(5) JO L 70 de 16. 3. 1990, p. 1.

dicar a eventual evolução das disposições especiais respeitantes a esses fundos e tendo em conta a necessidade de
assegurar a coerência do conjunto destas;
Considerando que é necessário assegurar um controlo
rigoroso das delegações e subdelegações de assinaturas e
que, neste contexto, é necessário prever a responsabilidade
disciplinar, e eventualmente pecuniária, dos agentes que
exerceram poderes que não lhes haviam sido delegados ou
subdelegados, ou que exerceram poderes para além dos
poderes que lhe foram expressamente conferidos;
Considerando que o recurso à gestão dos programas
comunitários mediante subcontratação deve ser enquadrado por disposições adequadas que garantam a transparência das operações e definam o processo de contabilização dos fundos gerados, utilizáveis para o financiamento
dos programas em questão;
Considerando que o auditor financeiro está incumbido da
função de auditor interno da sua Instituição e que, neste
contexto, deve ser consultado sobre a instalação e alteração dos sistemas de inventário, bem como sobre a instalação e alteração dos sistemas de gestão financeira utilizados pelos gestores orçamentais e que, por outro lado, a
análise da gestão financeira lhe deve ser igualmente apresentada;
Considerando que é conveniente tomar em conta as
exigências resultantes dos sistemas informáticos de gestão
financeira;
Considerando que é necessário aperfeiçoar o sistema
contabilístico;
Considerando que é conveniente introduzir no Regulamento Financeiro as disposições adequadas à contabilização dos recursos próprios tradicionais que apresentem
um carácter específico relativamente aos restantes recursos
próprios (IVA e PNB);
Considerando que é necessário zelar por que exista uma
correspondência fiel entre os compromissos legais assumidos pela instituição e as autorizações contabilísticas
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apresentadas ao auditor financeiro e lançadas na contabilidade geral, deixando embora um prazo razoável para a
conclusão dos compromissos legais, nos casos em que as
decisões de princípio da Comissão equivalem a autorização de despesas;
Considerando que o grau e a natureza do risco assumido
por força das autorizações e dos pagamentos variam
consoante o sector em causa; que, por esse motivo, o
auditor financeiro, ainda que mantendo um controlo
prévio mínimo do conjunto das autorizações e dos pagamentos quanto a todos os beneficiários, bem como um
controlo sistemático quanto aos sectores de risco, deve
poder fazer a distinção entre os diversos modos de
controlo, de forma a permitir a atribuição dos meios em
função dos riscos; que deve ser mantido ou reintroduzido
o controlo sistemático nos sectores de risco;
Considerando que é útil prever prazos para o bom desenrolar do processo que permite ultrapassar a recusa de visto
pelo auditor financeiro;
Considerando a aplicação da declaração de fiabilidade
torna indispensável o reforço da disciplina necessária no
domínio dos inventários, procedendo a uma definição das
missões respectivas do gestor orçamental e do tesoureiro;
Considerando que é oportuno reorganizar o processo de
autorização de transferências entre capítulos no âmbito do
FEOGA, secção «Garantia», concedendo um prazo suplementar à Comissão para introduzir as suas propostas de
transferência;
Considerando que é necessário alterar o título IX do
Regulamento Financeiro para harmonizar as suas disposições com os critérios de transparência, de publicidade e
de respeito da concorrência, constantes das directivas do
Conselho relativas à celebração dos contratos, bem como
dos acordos internacionais de que a Comunidade é parte,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
O Regulamento Financeiro é alterado do seguinte modo:
1. No në 7 do artigo 1 ë:
a) O primeiro parágrafo passa a ter a seguinte
redacção:
«As obrigações legais contraídas por força de
acções cuja realização se estenda por mais de um
exercício e as propostas de autorização correspondentes comportam uma data-limite de execução.
Esta data deve ser notificada ao beneficiário pela
forma jurídica adequada. As parcelas destas autorizações que não se encontrem executadas seis
meses após essa data serão objecto de anulação de
autorização, nos termos do në 6 do artigo 7ë
Todavia, o terceiro período do presente parágrafo
não é aplicável aos Fundos estruturais nem ao
Fundo de Coesão.»;
b) O terceiro parágrafo passa a ter a seguinte
redacção:
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«Em condições especiais, a Comissão poderá
adaptar a data-limite de execução dessas obrigações, com base em justificação adequada, a apresentar pelos beneficiários.»;
c) É aditado o seguinte parágrafo:
«Neste caso, a adaptação da data deve seguir o
mesmo processo que o previsto nos artigos 36ë e
39ë para a proposta de autorização e ser notificada
ao beneficiário mediante a forma jurídica
adequada.».
2. No artigo 7ë:
a) No primeiro travessão da alínea a) do në 2 os
termos, «devendo esses montantes» são substituídos
por «devem»;
b) O primeiro parágrafo do në 6 passa a ter a seguinte
redacção:
«A anulação de autorizações na sequência da não
execução total ou parcial dos projectos a que as
dotações foram afectadas, nas rubricas orçamentais
em que é feita distinção entre dotações de autorização e dotações de pagamento, que intervêm
durante exercícios posteriores em relação ao exercício em que as dotações foram inscritas no orçamento, dá origem, regra geral, à anulação das dotações correspondentes. Por outro lado, é necessário
proceder à recuperação dos eventuais montantes
indevidamente pagos.».
3. No artigo 22ë:
a) No në 2, é aditado o seguinte parágrafo:
«A Comissão e as outras instituições não podem,
de nenhuma forma e por nenhum motivo, delegar
em entidades ou organismos externos as funções
de execução do orçamento que impliquem missões
de serviço público europeu, nomeadamente no que
respeita à sua competência para a adjudicação de
contratos públicos.»;
b) No në 4, é inserido o seguinte terceiro parágrafo:
«É proibido qualquer acto de execução do orçamento que possa gerar confusão de interesses entre
o delegante, o delegado e o terceiro destinatário da
despesa.
As normas de execução referidas no artigo 139ë
determinarão as condições de execução do
presente artigo, nomeadamente quanto aos
aspectos seguintes:
— causas da confusão de interesses,
— pessoas entre as quais se pode criar confusão
de interesses,
— consequência da confusão de interesses.»;
c) No në 4, é aditado o seguinte parágrafo:
«Qualquer agente que proceda a actos de emissão
de ordens de pagamento de autorizações ou de
pagamentos sem ter recebido delegação ou subdelegação ou que tenha actuado para além dos
limites dos poderes que lhe foram expressamente
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conferidos, é responsável em termos disciplinares e
eventualmente pecuniários, nos termos do título V.
Cada instituição aprovará normas internas para o
estabelecimento do processo de aprovação dos
actos de subdelegação. Esses actos referirão obrigatoriamente e de forma pormenorizada as competências assim atribuídas.»;
d) É inserido o seguinte número:
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dados desses sistemas. O tesoureiro será igualmente
consultado sobre a instauração e a alteração dos
sistemas de inventário.»;.
6. No artigo 27ë:
a) No në 2, é suprimida a alínea f);
b) É inserido o seguinte número:

«4 A.
Quando as instituições confiarem a uma
pessoa, órgão ou empresa externa a execução de
actividades comunitárias, os contratos de subcontratação celebrados para o efeito devem comportar
todas as disposições adequadas para assegurar a
transparência das operações efectuadas no âmbito
da subcontratação, segundo as normas de execução
constantes do artigo 139ë

«2 A.
Em derrogação ao disposto no artigo 4ë,
os preços dos produtos ou prestações fornecidos às
Comunidades, que incorporem encargos fiscais
que sejam objecto de um reembolso pelos Estados-membros por força do protocolo relativo aos
privilégios e imunidades das Comunidades Europeias, são imputados orçamentalmente pelo seu
valor líquido.

Nos casos em que os pagamentos efectuados aos
subcontratantes produzam juros utilizáveis para o
financiamento dos programas em questão,
procede-se do seguinte modo:

Os reembolsos dos citados encargos fiscais são
objecto de um acompanhamento separado na
contabilidade. A regularização destes reembolsos
efectuar-se-á mediante a inscrição do montante
definitivo no orçamento, o mais tardar no ano
seguinte ao exercício em que tiver sido cobrado.».

— os juros produzidos por esses fundos serão
periodicamente objecto, com base em vencimentos não superiores a seis meses, de ordens
de cobrança que darão lugar à imputação no
mapa das receitas,
— paralelamente, serão inscritas dotações no
montante correspondente, tanto em autorizações como em pagamentos, na rubrica do
mapa das despesas que suportou a despesa
inicial.».
4. No artigo 24ë, os parágrafos quarto e quinto passam a
ter a seguinte redacção:
«O auditor financeiro é obrigatoriamente consultado
sobre a instalação e alteração dos sistemas contabilísticos e dos sistemas de inventário da instituição de
que depende, bem como sobre a instalação e alteração
dos sistemas de gestão financeira utilizados pelos
gestores orçamentais. Tem acesso aos dados desses
sistemas.
O controlo efectuado por esse agente realiza-se com
base nos processos relativos às despesas e às receitas e,
quando necessário, no próprio local. O auditor financeiro é incumbido da auditoria interna da instituição,
segundo as normas de execução previstas no artigo
139ë A referida auditoria incluirá, entre outros
elementos, a avaliação da eficiência dos sistemas de
gestão e de controlo e a verificação da regularidade
das operações.».
5. No artigo 25ë, após o quarto parágrafo, é aditado o
seguinte parágrafo:
«O tesoureiro é consultado sobre a instalação e alteração dos sistemas contabilísticos de gestão financeira
utilizados pelos gestores orçamentais, nos casos em
que esses sistemas se destinem a fornecer dados à
contabilidade central. Tem acesso, a seu pedido, aos

7. Ao artigo 28ë é aditado o seguinte número:
«3.
Em derrogação ao disposto no në 1, os recursos
próprios definidos nos n 1 e 2 do artigo 2ë da
Decisão 94/728/CE, Euratom, transferidos em datas
fixas pelos Estados-membros, não serão objecto de
uma previsão de crédito prévia à colocação à disposição directa da Comissão dos montantes pelos
Estados-membros. Serão objecto, por parte do gestor
orçamental competente, de uma ordem de cobrança.
No que se refere às receitas relativas ao në 1, alíneas a)
e b), do artigo 2ë da decisão citada, as ordens de
cobrança serão elaboradas com base nos extractos
mensais dos direitos apurados pelos Estados-membros
e transmitidos à Comissão.
As ordens de cobrança serão enviadas para visto ao
Auditor Financeiro. Após o seu visto, são lançadas
pelo tesoureiro, segundo as normas de execução constantes do artigo 139ë».
8. No artigo 36ë:
a) No në 1, a palavra «previsional» é substituída por
«provisional»;
b) Os n 2 e 3 passam a ter a seguinte redacção:
«2.
Sem prejuízo do disposto no artigo 99ë, as
decisões tomadas pela Comissão de acordo com as
disposições que autorizam a concessão de auxílios
financeiros ao abrigo dos diferentes fundos ou de
acções análogas, equivalem a autorização de
despesas. Excepto se, em aplicação das citadas
disposições, essas decisões fixarem um prazo de
execução diferente, cobrindo as referidas autorizações, até 31 de Dezembro do ano n+1, o custo
total dos compromissos legais individuais correspondentes.
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Durante o período de execução previsto no
primeiro parágrafo, a conclusão de cada compromisso legal individual será objecto de um lançamento, pelo gestor orçamental, na contabilidade
central, em imputação da autorização referida no
primeiro parágrafo.
O saldo que não tiver sido executado após o prazo
de execução fixado é libertado. Contudo, o
presente parágrafo não é aplicável aos Fundos
estruturais nem ao Fundo de Coesão.
3. As condições de execução dos n 1 e 2
devem permitir assegurar, segundo as necessidades
reais, uma contabilização exacta das autorizações e
das ordens de pagamento e, no que diz respeito ao
në 2, o acompanhamento da correspondência
entre os compromissos legais específicos e a autorização orçamental global prevista pela decisão da
Comissão. Serão determinadas pelas normas de
execução constantes do artigo 139ë».
9. Ao artigo 37ë é aditado o seguinte parágrafo:
«As propostas de autorização previstas no në 1 do
artigo 36ë e os compromissos legais previstos no
segundo parágrafo do në 2 do mesmo artigo podem
ser objecto de um controlo por sondagem. Este
controlo será efectuado segundo um sistema que
permita identificar os sectores de risco, nos quais
exista forte probabilidade de não serem preenchidos
os requisitos constantes do në 1 do artigo 38ë. Nos
sectores de risco, o controlo dos compromissos individuais será sistemático.».
10. No artigo 39ë o segundo e terceiro parágrafos passam
a ter a seguinte redacção:
«Em caso de recusa de visto, e se o gestor orçamental
mantiver a sua proposta, a questão será submetida,
para decisão, no prazo de dois meses a contar da data
da referida recusa, à autoridade superior da instituição
interessada a que se referem os n 1 e 2 do artigo 22ë
Exceptuando os casos em que a disponibilidade da
dotação esteja em causa, a referida autoridade superior
pode, por decisão devidamente justificada, tomada sob
sua exclusiva responsabilidade, ignorar a recusa do
visto. Esta decisão será executória a partir da data da
recusa do visto. Deve ser tomada, o mais tardar, até 15
de Fevereiro do ano n+1. Será comunicada, para
informação, ao auditor financeiro. A autoridade superior de cada instituição informará o Tribunal de
Contas, no prazo de um mês, de todas estas decisões.
O Tribunal de Contas apresentará todos os anos um
relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho, no
âmbito do processo de quitação, sobre as consequências da decisão de ignorar a recusa do visto do ponto
de vista da legalidade ou do incumprimento de uma
directiva em matéria de obras públicas ou de prestação de serviços.».
11. Ao terceiro travessão do artigo 44ë é aditado, após os
termos «moeda nacional», o seguinte texto:
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«Todavia, quando as ordens de pagamento forem
transmitidas aos bancos por meios informáticos, não é
necessário que o montante seja mencionado por
extenso.».
12. Ao segundo parágrafo do në 1 do artigo 46ë é aditado
o seguinte texto:
«A decisão de emitir uma ordem de pagamento do
saldo será adoptada dentro do prazo previsto no në 7
do artigo 1ë.».
13. Ao artigo 47ë é aditado o seguinte parágrafo:
«O visto prévio pode ser concedido com base num
controlo por sondagem; este controlo será efectuado
segundo um sistema que permita identificar os
sectores de risco, nos quais exista uma forte probabilidade de não serem preenchidos os requisitos referidos
no segundo parágrafo. Nos sectores de risco, o
controlo das ordens de pagamento será sistemático.».
14. Ao në 3 do artigo 58ë, é aditado o seguinte texto:
«A proposta do concorrente deve incluir desde o
início todos os elementos essenciais exigidos no
concurso, sob pena de ser considerada inadmissível.
As regras de execução referidas no artigo 139ë estabelecerão os critérios de identificação dos elementos
essenciais da proposta.».
15. Ao artigo 65ë são aditados os seguintes parágrafos:
«O sistema de inventário será elaborado pelo gestor
orçamental com a assistência técnica do tesoureiro.
Este sistema de inventário, que será gerido pelo gestor
orçamental, deve fornecer ao sistema central da contabilidade as informações pertinentes necessárias para
elaboração do balanço financeiro da instituição.
As instituições adoptarão, cada uma no que lhes disser
respeito, as disposições relativas à conservação dos
bens incluídos nos seus respectivos balanços e determinam os serviços administrativos responsáveis pelo
sistema de inventário».
16. O artigo 70ë é alterado do seguinte modo:
a) No primeiro parágrafo a palavra «orçamentais» é
substituída pela expressão «de encargos e
proveitos,»;
b) A alínea a) do segundo parágrafo passa a ter a
seguinte redacção:
«a) As contas de encargos e proveitos, que se
subdividem em duas categorias distintas:
— as contas de encargos e proveitos orçamentais que permitem acompanhar a
execução do orçamento e obter o saldo do
exercício orçamental,
— as contas de encargos e proveitos não orçamentais que se acrescem à categoria anterior permitindo obter um resultado contabilístico alargado;».
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17. É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 70ë A
No que se refere à tomada em consideração da depreciação dos elementos de activo, as regras de amortização e de constituição de provisões serão determinadas segundo as normas de execução constantes do
artigo 139ë».
18. O artigo 76ë passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 76ë
A responsabilidade disciplinar, e eventualmente pecuniária, dos gestores orçamentais, dos auditores financeiros, dos tesoureiros, dos tesoureiros subordinados e
dos gestores de fundos para adiantamentos será determinada de acordo com as condições previstas nos
artigos 22ë, 86ë e 89ë do Estatuto dos Funcionários
das Comunidades Europeias.
Para a abertura do processo para determinar a responsabilidade pecuniária e disciplinar, será transmitida à
autoridade competente toda a informação pertinente,
incluindo eventuais relatórios e recusas de visto do
auditor financeiro.».
19. O artigo 79ë passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 79ë
Cada instituição comunicará à Comissão, o mais
tardar até 1 de Março, os dados de que necessita para a
elaboração da conta de gestão e do balanço financeiro,
bem como uma contribuição para a análise da gestão
financeira prevista no artigo 80ë, depois de as ter
submetidas ao seu auditor financeiro:».
20. No në 2 do artigo 104ë, a expressão «um mês antes de
31 de Janeiro» é substituída pela data de «10 de
Janeiro».
21. O në 3 do artigo 109ë passa a ter a seguinte redacção:
«3.
Transmitirá, para acordo, à Comissão o resultado da sessão de abertura das propostas e uma
proposta de atribuição do contrato. Assinará os
contratos, os adicionais aos contratos e os orçamentos
e notificá-los-á à Comissão. Para os contratos, adicio-
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nais aos contratos e orçamentos, a Comissão procederá, se necessário, a autorizações individuais segundo
os processos previstos nos artigos 36ë a 39ë As autorizações individuais prevalecem sobre as autorizações ao
abrigo das convenções de financiamento previstas no
në 2 do artigo 106ë, segundo o disposto no në 2,
segundo parágrafo, do artigo 36ë».
22. O artigo 112ë passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 112ë
As disposições da presente secção aplicam-se em
substituição das do título IV. Aplicam-se aos casos nos
quais a Comissão, no âmbito das ajudas externas
financiadas a partir do orçamento das Comunidades
Europeias, intervenha na qualidade de entidade adjudicante na celebração dos contratos de obras públicas,
de fornecimentos ou de prestação de serviços, não
cobertos:
— pelas disposições das directivas do Conselho relativas à coordenação dos procedimentos de celebração dos contratos de obras públicas, de fornecimentos e de prestação de serviços, ou
— pelo acordo plurilateral sobre os contratos
públicos, celebrado no âmbito da Organização
Mundial do Comércio.».
23. O artigo 113ë passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 113ë
O processo a seguir para adjudicação dos contratos de
empreitadas de obras públicas, de fornecimentos ou
de prestação de serviços, financiados a partir do orçamento geral das Comunidades Europeias em benefício dos destinatários das ajudas externas, será determinado na convenção de financiamento ou no
contrato, tendo em conta os princípios a seguir enunciados.».
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 23 de Novembro de 1998.
Pelo Conselho
O Presidente
R. EDLINGER
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REGULAMENTO (CE) Në 2549/98 DA COMISSÃO
de 27 de Novembro 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 28 de
Novembro de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 27 de Novembro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

337 de 24. 12. 1994, p. 66.
198 de 15. 7. 1998, p. 4.
387 de 31. 12. 1992, p. 1.
22 de 31. 1. 1995, p. 1.
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ANEXO
do Regulamento da Comissão, de 27 de Novembro 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 20 10
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90
0805 30 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
204
999

39,7
39,7
79,0
79,0
58,3
58,3

052
999
052
388
524
528
600
999
039
060
064
400
404
999
052
064
400
720
728
999

55,8
55,8
56,3
46,6
37,2
53,4
85,3
55,8
62,2
13,2
47,4
83,4
77,5
56,7
85,3
60,7
99,2
47,4
201,4
98,8

(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 2550/98 DA COMISSÃO
de 27 de Novembro de 1998
que fixa as restituições aplicáveis à exportação de alimentos para animais
compostos à base de cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
në 2547/98 da Comissão (2), e, nomeadamente, o në 3 do
seu artigo 13ë,
Considerando que, nos termos do artigo 13ë do Regulamento (CEE) në 1766/92, a diferença entre as cotações ou
os preços no mercado mundial dos produtos referidos no
artigo 1ë deste regulamento e os preços destes produtos na
Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação;
Considerando que o Regulamento (CE) në 1517/95 da
Comissão, de 29 de Junho de 1995, que estabelece
normas de execução do Regulamento (CEE) në 1766/92
no respeitante ao regime de importação e de exportação
aplicável aos alimentos compostos à base de cereais para
animais e altera o Regulamento (CE) në 1162/95, que
estabelece normas de execução especiais do regime dos
certificados de importação e de exportação no sector dos
cereais e do arroz (3), definiu, no seu artigo 2ë, os critérios
específicos que se devem ter em conta para o cálculo da
restituição em relação a estes produtos;
Considerando que esse cálculo deve também ter em conta
o teor de produtos cerealíferos; que, com vista a uma
simplificação, a restituição deve ser paga em relação a
duas categorias de «produtos cerealíferos», nomeadamente
o milho, cereal mais vulgarmente utilizado nos alimentos
compostos exportados, e os produtos à base de milho, e
para «outros cereais», sendo estes últimos os produtos
cerealíferos elegíveis, com exclusão do milho e dos
produtos à base de milho; que deve ser concedida uma

restituição em relação à quantidade de produtos cerealíferos contidos nos alimentos compostos para animais;
Considerando que, por outro lado, o montante da restituição deve também ter em conta as possibilidades e condições de venda dos produtos em causa no mercado
mundial, o interesse em evitar perturbações no mercado
da Comunidade e o aspecto económico das exportações;
Considerando, todavia, que em relação à fixação da restituição, parece apropriado no período actual basear-se na
diferença verificada, no mercado comunitário e no
mercado mundial, dos custos das matérias-primas utilizadas geralmente nestes alimentos compostos, o que
permite tomar em consideração de forma mais precisa a
realidade económica das exportações dos referidos
produtos;
Considerando que a restituição deve ser fixada uma vez
por mês; que pode ser alterada no intervalo;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
As restituições à exportação dos alimentos compostos para
animais abrangidos pelo Regulamento (CEE) në 1766/92
que estejam sujeitos ao Regulamento (CE) në 1517/95 são
fixadas em conformidade com o anexo do presente regulamento.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor em 28 de
Novembro de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 27 de Novembro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 181 de 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO L 318 de 27. 11. 1998, p. 41.
(3) JO L 147 de 30. 6. 1995, p. 51.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 27 de Novembro de 1998, que fixa as restituições aplicáveis à
exportação de alimentos para animais compostos à base de cereais
Código do produto que beneficia da restituição à exportação (1):
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.
(ECU/t)

Produtos cerealíferos (2)

Montante da restituição (2)

Milho e produtos à base de milho
Códigos NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

53,89

Produtos cerealíferos (2), com exclusão do milho e dos
produtos à base de milho

34,13

(1) Os códigos dos produtos são definidos na secção 5 do anexo do Regulamento (CEE) në 3846/87 (JO L 366 de
24. 12. 1987, p. 1), alterado.
(2) Para efeitos da restituição apenas se toma em conta o amido ou a fécula provenientes de produtos à base de cereais.
Por «produtos à base de cereais» entende-se os produtos das subposições 0709 90 60 e 0712 90 19, do capítulo 10, das
posições 1101, 1102, 1103 e 1104 (no seu estado inalterado e sem reconstituição à excepção da subposição 1104 30) e o
conteúdo em cereal dos produtos das subposições 1904 10 10 e 1904 10 90 da Nomenclatura Combinada. O conteúdo em
cereal dos produtos pertencentes às subposições 1904 10 10 e 1904 10 90 da Nomenclatura Combinada é considerado igual
ao peso do produto final.
Não será paga nenhuma restituição para os cereais se a origem do amido ou fécula não puder ser claramente estabelecida por
análise.
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REGULAMENTO (CE) Në 2551/98 DA COMISSÃO
de 27 de Novembro de 1998
que altera o Regulamento (CEE) në 1833/92 que fixa os montantes das ajudas ao
fornecimento dos Açores e da Madeira em produtos cerealíferos de origem
comunitária
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 1600/92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor dos Açores e da Madeira (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në
562/98 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 10ë,
Considerando que os montantes das ajudas ao fornecimento em produtos cerealíferos dos Açores e da Madeira
foram fixados pelo Regulamento (CEE) në 1833/92 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 2355/98 (4); que, antecedendo as
alterações das cotações e dos preços no sector dos cereais
na parte europeia da Comunidade e no mercado mundial,
é conveniente fixar de novo as ajudas ao abastecimento

dos Açores e da Madeira nos montantes referidos no
anexo;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
O anexo do Regulamento (CEE) në 1833/92 alterado é
substituído pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor em 1 de
Dezembro de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 27 de Novembro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

173 de 27. 6. 1992, p. 1.
76 de 13. 3. 1998, p. 6.
185 de 4. 7. 1992, p. 28.
293 de 31. 10. 1998, p. 17.
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ANEXO
do Regulamento da Comissão, de 27 de Novembro de 1998, que altera o Regulamento (CEE)
në 1833/92, que fixa os montantes das ajudas ao fornecimento dos Açores e da Madeira em
produtos cerealíferos de origem comunitária
(Em ecus por tonelada)
Montante da ajuda
Produto
(código NC)

Destino
Açores

Madeira

Trigo mole

(1001 90 99)

30,00

30,00

Cevada

(1003 00 90)

59,00

59,00

Milho

(1005 90 00)

49,00

49,00

Trigo duro

(1001 10 00)

8,00

8,00
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REGULAMENTO (CE) Në 2552/98 DA COMISSÃO
de 27 de Novembro de 1998
que altera o Regulamento (CEE) në 1832/92 que fixa os montantes das ajudas ao
fornecimento das ilhas Canárias em produtos cerealíferos de origem
comunitária
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
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 (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në
2348/96 (2), e, nomeadamente, o në 4 do seu artigo 3ë,
Considerando que os montantes das ajudas ao fornecimento em produtos cerealíferos das ilhas Canárias foram
fixados pelo Regulamento (CEE) në 1832/92 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 2354/98 (4); que, antecedendo as
alterações das cotações e dos preços no sector dos cereais
na parte europeia da Comunidade e no mercado mundial,

é conveniente fixar de novo as ajudas ao abastecimento
das ilhas Canárias nos montantes referidos no anexo;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
O anexo do Regulamento (CEE) në 1832/92 alterado é
substituído pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor em 1 de
Dezembro de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 27 de Novembro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

173
320
185
293

de
de
de
de

27. 6. 1992, p. 13.
11. 12. 1996, p. 1.
4. 7. 1992, p. 26.
31. 10. 1998, p. 15.
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ANEXO
do Regulamento da Comissão, de 27 de Novembro de 1998, que altera o Regulamento (CEE)
në 1832/92, que fixa os montantes das ajudas ao fornecimento das ilhas Canárias em
produtos cerealíferos de origem comunitária
(Em ecus por tonelada)
Produto
(código NC)

Montante da ajuda

Trigo mole

(1001 90 99)

30,00

Cevada

(1003 00 90)

59,00

Milho

(1005 90 00)

49,00

Trigo duro

(1001 10 00)

8,00

Aveia

(1004 00 00)

57,00
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REGULAMENTO (CE) Në 2553/98 DA COMISSÃO
de 27 de Novembro de 1998
que altera o Regulamento (CEE) në 391/92 que fixa os montantes das ajudas ao
fornecimento dos departamentos franceses ultramarinos em produtos cerealíferos de origem comunitária
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 3763/91 do
Conselho, de 16 de Dezembro de 1991, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor dos departamentos franceses ultramarinos
(DU) (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 2598/95 (2), e, nomeadamente, o në
6 do seu artigo 2ë,
Considerando que os montantes das ajudas ao fornecimento em produtos cerealíferos dos departamentos franceses ultramarinos foram fixados pelo Regulamento (CEE)
në 391/92 da Comissão (3), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) në 2353/98 (4); que, antecedendo as alterações das cotações e dos preços no sector
dos cereais na parte europeia da Comunidade e no
mercado mundial, é conveniente fixar de novo as ajudas

ao abastecimento dos DU nos montantes referidos no
anexo;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
O anexo do Regulamento (CEE) në 391/92 alterado é
substituído pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor em 1 de
Dezembro de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 27 de Novembro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

356 de 24. 12. 1991, p. 1.
267 de 9. 11. 1995, p. 1.
43 de 19. 2. 1992, p. 23.
293 de 31. 10. 1998, p. 13.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 27 de Novembro de 1998, que altera o Regulamento (CEE)
në 391/92 que fixa os montantes das ajudas ao fornecimento dos departamentos franceses
ultramarinos em produtos cerealíferos de origem comunitária
(Em ecus por tonelada)
Montante da ajuda
Produto
(código NC)

Destino
Guadalupe

Martinica

Guiana
francesa

Reunião

(1001 90 99)

33,00

33,00

33,00

36,00

Cevada
(1003 00 90)

62,00

62,00

62,00

65,00

Milho
(1005 90 00)

52,00

52,00

52,00

55,00

Trigo duro
(1001 10 00)

12,00

12,00

12,00

16,00

Trigo mole
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REGULAMENTO (CE) Në 2554/98 DA COMISSÃO
de 27 de Novembro de 1998
que fixa o preço máximo de compra e as quantidades de carne de bovino
compradas em intervenção para o ducentésimo décimo terceiro 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 2304/98 (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 2466/98 (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 terceiro 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, é conveniente fixar o preço
máximo de compra, bem como as quantidades que
podem ser aceites para intervenção;
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 terceiro 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 231,50
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 1 835 toneladas.
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor em 30 de
Novembro de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 27 de Novembro 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

148
210
225
288
159
307

de
de
de
de
de
de

28. 6. 1968, p. 24.
28. 7. 1998, p. 17.
4. 9. 1993, p. 4.
27. 10. 1998, p. 3.
10. 6. 1989, p. 36.
17. 11. 1998, p. 13.
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REGULAMENTO (CE) Në 2555/98 DA COMISSÃO
de 27 de Novembro 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 27 de Novembro 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: 1524/95
2. Beneficiário (2): Peru
3. Representante do beneficiário: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) av. Argentina
3017, El Callao. Fax: (51-14) 426 54 10
4. País de destino: Peru
5. Produto a mobilizar: leite em pó desnatado vitaminado
6. Quantidade total (toneladas líquidas): 500
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: 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: espanhol
— Indicações complementares: «Distribución gratuita» e «Fecha de caducidad: . . .»
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 destino (7)
13. Estádio de entrega alternativo: entregue no porto de embarque
14. a) Porto de embarque: —
b) Endereço de carregamento: —
15. Porto de desembarque: —
16. Local de destino: entrepôt PRONAA (ver ponto 3)
— porto ou armazém de trânsito: —
— via de transporte terrestre: —
17. Período ou data-limite de entrega no estádio previsto:
— primeiro prazo: 28. 2. 1999
— segundo prazo: 14. 3. 1999
18. Período ou data-limite de entrega no estádio alternativo:
— primeiro prazo: de 18 a 31. 1. 1999
— segundo prazo: de 1 a 14. 2. 1999
19. Prazo para a apresentação das propostas (às 12 horas, hora de Bruxelas):
— primeiro prazo: 14. 12. 1998
— segundo prazo: 4. 1. 1999
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 200, B-1049 Bruxelles; Telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (exclusivamente)
22. Restituição à exportação (4): restituição aplicável em 25. 11. 1998, fixada pelo Regulamento (CE) në
2438/98 da Comissão (JO L 303 de 13. 11. 1998, p. 12)
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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 [telefax: (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) Alem do disposto no në 3 do artigo 14ë do Regulamento (CE) në 2519/97, os navios fretados não figurarão
em nenhuma das quatro mais recentes listas de navios detidos, publicadas pelo Memorando de Acordo de
Paris para a Inspecção de Navios pelo Estado do Porto [Directiva 95/21/CE do Conselho (JO L 157 de 7. 7.
1995, p. 1)].
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REGULAMENTO (CE) Në 2556/98 DA COMISSÃO
de 27 de Novembro de 1998
que estabelece, para 1999, as normas de execução respeitantes ao contingente
pautal de carne de bovino previsto no acordo provisório entre a Comunidade e a
República da Eslovénia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 410/97 do
Conselho, de 24 de Fevereiro de 1997, relativo a normas
de execução do Acordo provisório sobre comércio e matérias conexas entre a Comunidade Europeia, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e a Comunidade
Europeia da Energia Atómica, por um lado, e a República
da Eslovénia, por outro (1), e, nomeadamente, o seu artigo
1ë,
Considerando que foi assinado em Bruxelas, em 11 de
Novembro de 1996, um acordo provisório sobre comércio
e matérias conexas entre a Comunidade Europeia, a
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e a Comunidade Europeia da Energia Atómica, por um lado, e a
República da Eslovénia, por outro (2), a seguir denominado «o acordo»; que, na pendência da entrada em vigor
do acordo europeu, o Conselho e a Comissão decidiram
aplicar provisoriamente o acordo, na Comunidade, a partir
de 1 de Janeiro de 1997;
Considerando que o acordo prevê a abertura, para 1999,
de um contingente pautal de carne de bovino a taxas
reduzidas; que, consequentemente, é conveniente estabelecer normas de execução relativas a essa quantidade;
Considerando que, para assegurar a regularidade das
importações das quantidades fixadas para 1997, é
adequado escalonar essas quantidades por diversos
períodos;
Considerando que é necessário prever que o referido
regime seja gerido por intermédio de certificados de
importação; que, para esse efeito, é necessário definir,
nomeadamente, as normas de apresentação dos pedidos
bem como os elementos que devem constar dos pedidos e
dos certificados, se for caso disso derrogando ou completando determinadas disposições do Regulamento (CEE) në
3719/88 da Comissão, de 16 de Novembro de 1988, que
estabelece as normas comuns de execução do regime de
certificados de importação, de exportação e de prefixação
para os produtos agrícolas (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 1044/98 (4), e do
Regulamento (CE) në 1445/95 da Comissão, de 26 de
Junho de 1995, que estabelece as normas de execução do
regime dos certificados de importação e de exportação no
sector da carne de bovino e que revoga o Regulamento
(1)
(2)
(3)
( 4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

62 de 4. 3. 1997, p. 5.
344 de 31. 12. 1996, p. 3.
331 de 2. 12. 1988, p. 1.
149 de 20. 5. 1998, p. 11.

(CEE) në 2377/80 (5), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) në 2365/98 (6); que convém,
além disso, prever que os certificados sejam emitidos após
um prazo de reflexão e, se for caso disso, mediante a
aplicação de uma percentagem única de redução;
Considerando que, o risco de especulação inerente ao
regime em causa no sector da carne de bovino leva a
determinar condições precisas para o acesso dos operadores ao referido regime; que o controlo dos critérios
exige que o pedido seja apresentado no Estado-membro
em que o importador se encontra inscrito no registo do
imposto sobre o valor acrescentado (IVA);
Considerando que 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. A título do período compreendido entre 1 de Janeiro
e 31 de Dezembro de 1999, podem ser importadas, no
âmbito do contingente aberto pelo acordo provisório com
a Eslovénia, 8 400 toneladas de carne de bovino, fresca ou
refrigerada, dos códigos NC ex 0201 10 00 (em carcaças),
0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50 e 0201 30 originária
da Eslovénia.
Este contingente tem o número de ordem 09.4082.
2. Para a carne referida no në 1, o direito aduaneiro ad
valorem e os montantes específicos dos direitos aduaneiros fixados na Pauta Aduaneira Comum (PAC) são
reduzidos de 80 %.
3. A quantidade referida no në 1 é escalonada, durante
o ano, do seguinte modo:
— 4 200
entre
— 4 200
entre

toneladas durante o período compreendido
1 de Janeiro e 30 de Junho de 1999,
toneladas durante o período compreendido
1 de Julho e 31 de Dezembro de 1999.

4. Se, durante 1999, as quantidades objecto de pedidos
de certificados de importação apresentados para o
primeiro período especificado no número anterior for
inferior à quantidade disponível, a quantidade restante
será aditada à quantidade disponível para o período
seguinte.
(5) JO L 143 de 27. 6. 1995, p. 35.
(6) JO L 293 de 31. 10. 1998, p. 49.
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Artigo 2ë
1.

Para poder beneficiar dos regimes de importação:

a) O requerente de um certificado de importação deve ser
uma pessoa singular ou colectiva que, à data da apresentação do pedido, deve prestar provas suficientes
perante as autoridades competentes do Estado-membro
em causa de que exerceu, no decurso dos últimos 12
meses, e pelo menos uma vez, uma actividade comercial no comércio de carne de bovino com países
terceiros; o requerente deve estar inscrito num registo
nacional de imposto sobre o valor acrescentado (IVA);

L 320/21

3. Os Estados-membros comunicarão à Comissão, o
mais tardar no quinto dia útil seguinte ao do termo do
período para a apresentação dos pedidos, os pedidos apresentados para as quantidades referidas no në 1 do artigo
1ë Essa comunicação incluirá a lista dos requerentes e as
quantidades pedidas.
Todas as comunicações, incluindo as comunicações relativas à inexistência de pedidos, serão efectuadas por telex
ou por telefax, utilizando, no caso de serem apresentados
pedidos, o formulário previsto no anexo do presente regulamento.

b) O pedido de certificado só pode ser apresentado no
Estado-membro em que o requerente está inscrito;

4. A Comissão decidirá em que medida pode ser dado
seguimento aos pedidos de certificado.

c) O pedido de certificado deve dizer respeito a uma
quantidade mínima de 15 toneladas, em peso de
produtos, sem exceder a quantidade disponível;

Se a quantidade relativamente à qual forem pedidos certificados exceder a quantidade disponível, a Comissão fixará
uma percentagem única de redução das quantidades
pedidas.

d) Do pedido de certificado e do certificado deve constar,
na casa 8, a menção do país de origem; o certificado
obriga a importar do país indicado;
e) Do pedido de certificado e do certificado deve constar,
na casa 20, o número de ordem 09.4082 e pelo menos
uma das seguintes menções:
— Reglamento (CE) no 2556/98
— Forordning (EF) nr. 2556/98
— Verordnung (EG) Nr. 2556/98
— Κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2556/98
— Regulation (EC) No 2556/98
— Règlement (CE) no 2556/98
— Regolamento (CE) n. 2556/98
— Verordening (EG) nr. 2556/98
— Regulamento (CE) në 2556/98
— Asetuksen (EY) N:o 2556/98
— Förordning (EG) nr 2556/98
2. Em derrogação do artigo 5ë do Regulamento (CE) në
1445/95, do pedido de certificado e do certificado devem
constar, na casa 16, um ou vários dos códigos NC referidos no në 1 do artigo 1ë
Artigo 3ë
1. Os pedidos de certificados só podem ser apresentados:
— de 6 a 15 de Janeiro de 1999 para a quantidade
referida no në 3, primeiro travessão, do artigo 1ë,
— de 1 a 12 de Julho de 1999, para a quantidade referida
no në 3, segundo travessão, do artigo 1ë,
2. O mesmo interessado só pode apresentar um pedido.
Em caso de apresentação pelo mesmo interessado de mais
de um pedido, nenhum dos seus pedidos será considerado.

5. Sob reserva da decisão de aceitação dos pedidos pela
Comissão, os certificados serão emitidos no mais breve
prazo possível.

Artigo 4ë
1. Sem prejuízo do disposto no presente regulamento,
são aplicáveis as disposições dos Regulamentos (CEE) në
3719/88 e (CE) në 1445/95.
2. Em derrogação do artigo 3ë do Regulamento (CE) në
1445/95, os certificados de importação emitidos nos
termos do presente regulamento serão válidos por um
período de 180 dias a contar da data de emissão. Todavia,
nenhum certificado permanecerá válido após 31 de
Dezembro de 1999.
3. Os certificados emitidos serão válidos em toda a
Comunidade.

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

Artigo 6ë
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 1999.
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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 27 de Novembro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
Telefax: (32-2) 296 60 27 / 295 36 13
Aplicação do Regulamento (CE) në 2556/98
Número de ordem 09.4082
COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS DG VI/D/2 — SECTOR DA CARNE DE BOVINO
PEDIDO DE CERTIFICADO DE IMPORTAÇÃO
Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Período: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estado-membro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número
de requerente (1)

Requerente
(nome e endereço)

Quantidade
(em toneladas)

Total
Estado-membro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefone: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) Numeração contínua.
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REGULAMENTO (CE) Në 2557/98 DA COMISSÃO
de 27 de Novembro de 1998
que fixa o montante máximo de ajuda à manteiga concentrada para o 193ë
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 193ë 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 28 de
Novembro de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 27 de Novembro 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 2558/98 DA COMISSÃO
de 27 de Novembro 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 vigésimo
primeiro 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 vigésimo primeiro concurso especial no
âmbito do concurso permanente previsto pelo Regulamento (CE) në 2571/97, o preço mínimo 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 28 de
Novembro de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 27 de Novembro 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 27 de Novembro 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 vigésimo primeiro 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

—

229

—

—

Concentrada

—

—

—

—

Em natureza

—

120

—

—

Concentrada

—

—

—

—

Manteiga ≥ 82 %

109

105

—

105

Manteiga : 82 %

104

100

—

100

Manteiga concentrada

134

130

134

130

Nata

—

—

46

44

Manteiga

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 2559/98 DA COMISSÃO
de 27 de Novembro de 1998
que altera o Regulamento (CE) në 3199/93, relativo ao reconhecimento mútuo dos
processos de desnaturação total do álcool para efeitos de isenção do imposto
especial de consumo
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta a Directiva 92/83/CEE do Conselho, de
19 de Outubro de 1992, relativa à harmonização da estrutura dos impostos especiais sobre o consumo de álcool e
bebidas alcoólicas (1), e, nomeadamente, o në 4 do seu
artigo 27ë,
Tendo em conta a Directiva 92/12/CEE do Conselho, de
25 de Fevereiro de 1992, relativa ao regime geral, à
detenção, à circulação e aos controlos dos produtos
sujeitos a impostos especiais de consumo (2), com a última
redação que lhe foi dada pela Directiva 96/99/CE (3), e,
nomeadamente, o seu artigo 24ë,
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 3199/93 da
Comissão, de 22 de Novembro de 1993, relativo ao reconhecimento mútuo dos processos de desnaturação total do
álcool para efeitos de isenção do imposto especial de
consumo (4), alterado pelo Regulamento (CE) në 2546/
/95 (5),
Tendo em conta o parecer do Comité dos Impostos Especiais e Consumo,
Considerando que, nos termos do në 1, alínea a), do artigo
27ë da Directiva 92/83/CEE, os Estados-membros devem
isentar do imposto especial de consumo o álcool totalmente desnaturado de acordo com as normas de qualquer
dos Estados-membros, desde que essas normas tenham

sido devidamente notificadas e aceites nos termos do
disposto nos n 3 e 4 do referido artigo;
Considerando que a Itália comunicou uma modificação
do texto da fórmula do desnaturante autorizado pelo
Regulamento (CE) në 3199/93,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
O parágrafo do anexo do Regulamento (CE) në 3199/93,
respeitante à Itália, é substituído pelo parágrafo seguinte:
«Itália
O álcool etílico a desnaturar deve ter um teor efectivo
de álcool etílico anídrico não inferior a 90 % em
volume. Por hectolitro de álcool etílico anídrico, acrescentar:
— 125 gramas de tiofeno,
— 0,8 gramas de benzoato de denatónio,
— 3 gramas de CI Reactive Red 24, em solução
aquosa, quantidade 25 % em peso,
— 2 litros de metiletilcetona.».
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeais.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 27 de Novembro de 1998.
Pela Comissão
Mario MONTI

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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316 de 31. 10. 1992, p. 21.
76 de 23. 3. 1992, p. 1.
8 de 11. 1. 1997, p. 12.
288 de 23. 11. 1993, p. 12.
260 de 31. 10. 1995, p. 45.
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REGULAMENTO (CE) Në 2560/98 DA COMISSÃO
de 27 de Novembro de 1998
que altera os anexos I e II do Regulamento (CEE) në 2377/90 do Conselho, que
prevê um processo comunitário para o estabelecimento de limites máximos de
resíduos de medicamentos veterinários nos alimentos de origem animal
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 2377/90 do
Conselho, de 26 de Junho de 1990, que prevê um
processo comunitário para o estabelecimento de limites
máximos de resíduos de medicamentos veterinários em
alimentos de origem animal (1), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 1191/98 (2) da
Comissão, e, nomeadamente, os seus artigos 6ë, 7ë e 8ë,
Considerando que, em conformidade com o Regulamento
(CEE) në 2377/90, devem ser estabelecidos progressivamente limites máximos de resíduos para todas as substâncias farmacologicamente activas utilizadas, na Comunidade, em medicamentos veterinários destinados a animais
produtores de alimentos para consumo humano;
Considerando que os limites máximos de resíduos só
devem ser estabelecidos após análise, pelo Comité dos
Medicamentos Veterinários, de todas as informações pertinentes relativas à segurança dos resíduos da substância em
questão para a saúde do consumidor de alimentos de
origem animal e à influência dos resíduos na transformação dos alimentos;
Considerando que, no estabelecimento de limites
máximos de resíduos de medicamentos veterinários em
alimentos de origem animal, é necessário indicar a
espécie animal em que os referidos resíduos podem estar
presentes, os teores admitidos nos diferentes tecidos a
analisar provenientes do animal tratado (tecido alvo),
assim como a natureza do resíduo relevante para a monitorização e controlo dos resíduos (resíduo marcador);

também ser estabelecidos limites máximos de resíduos
nos ovos, leite e mel;
Considerando que valnemulina deve ser inserido no
anexo I do Regulamento (CEE) në 2377/90;
Considerando que cinnamomi casiae aetheroleum, heptonato de cobre, metionato de cobre, óxido de cobre, sulfato
de cobre, alfaprostol, óxido de dicobre, rifaximina, angelicae radix aetheroleum, anisi aetheroleum, gluconato de
cobre, caryophylli aetheroleum, cinnamomi ceylanici
aetheroleum, citri aetheroleum, citronellae aehteroleum,
coriandri aetheroleum, foeniculi aetheroleum, menthae
piperitae aetheroleum, myristicae aehteroleum, rosmarini
aetheroleum, thymi aetheroleum e carvi aetheroleum
devem ser inseridos no anexo II do Regulamento (CEE)
në 2377/90;
Considerando que é conveniente admitir um prazo de 60
dias, antes da entrada em vigor do presente regulamento,
para que os Estados-membros possam proceder às necessárias alterações às autorizações de introdução no mercado
dos medicamentos veterinários em questão, concedidas ao
abrigo da Directiva 81/851/CEE do Conselho (3), com a
última redacção que lhe foi dada pela Directiva 93/
/40/CEE (4), para tomarem em consideração as disposições
do presente regulamento;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão de acordo com o parecer do Comité Permanente dos Medicamentos Veterinários,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando que, para o controlo de resíduos previsto na
legislação comunitária sobre a matéria, devem, normalmente, fixar-se limites máximos de resíduos no fígado e
no rim; que, todavia, muitas vezes estes órgãos são retirados das carcaças transaccionadas a nível internacional e
que, por conseguinte, é conveniente estabelecer também
limites máximos de resíduos nos tecidos muscular e
adiposo;

Os anexos I e II do Regulamento (CEE) në 2377/90 é
alterado nos termos do anexo do presente regulamento.

Considerando que, no caso de medicamentos veterinários
destinados a ser administrados a aves poedeiras, animais
produtores de leite ou abelhas produtoras de mel, devem

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

(1) JO L 224 de 18. 8. 1990, p. 1.
(2) JO L 165 de 10. 6. 1998, p. 6.

(3) JO L 317 de 6. 11. 1981, p. 1.
(4) JO L 214 de 24. 8. 1993, p. 31.
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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 27 de Novembro de 1998.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão
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ANEXO
A. O anexo I do Regulamento (CEE) në 2377/90 é alterado da seguinte forma:
1.

Agentes anti-infecciosos

1.2.

Antibióticos
PT

1.2.8. Pleuromutilinas
Substância(s) farmacologicamente activa(s)

«Valnemulina

Resíduo marcador

Valnemulina

Espécie animal

LMR

Suínos

Observações

Músculo
Fígado
Rim»

B. O anexo II do Regulamento (CEE) në 2377/90 é alterado da seguinte forma:
1.

Químicos inorgânicos
Substância(s) farmacologicamente activa(s)

2.

Espécie animal

«Cloreto de cobre

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Gluconato de cobre

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Heptonato de cobre

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Metionato de cobre

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Óxido de cobre

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Sulfato de cobre

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Óxido de dicobre

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos»

Observações

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

50 µg/kg
500 µg/kg
100 µg/kg

Tecidos alvo

Compostos orgânicos
Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Espécie animal

Coelhos

Rifaximina

Todos os mamíferos produtores de alimentos

Exclusivamente para uso tópico»

28. 11. 98

«Alfaprostol

Observações

Substâncias de origem vegetal
Substância(s) farmacologicamente activa(s)

Espécie animal

Anisi aetheroleum

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Carvi aetheroleum

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Caryophylli aetheroleum

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Cinnamomi cassiae aetheroleum

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Cinnamomi ceylanici aetheroleum

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Citri aetheroleum

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Citronellae aetheroleum

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Coriandri aetheroleum

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Foeniculi aetheroleum

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Menthae piperitae aetheroleum

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Myristicae aetheroleum

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Rosmarini aetheroleum

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Thymi aetheroleum

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

Unicamente para utilização em animais recém-nascidos»

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Todas as espécies destinadas a produção de alimentos

PT

«Angelicae radix aetheroleum

Observações
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REGULAMENTO (CE) Në 2561/98 DA COMISSÃO
de 27 de Novembro de 1998
que fixa as restituições aplicáveis aos produtos dos sectores dos cereais e do arroz
entregues no âmbito de acções comunitárias e nacionais de ajuda alimentar
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 2547/98 da Comissão (2), e, nomeadamente, o në
2, terceiro parágrafo, do seu artigo 13ë,

3072/95 relativas às restituições à exportação são aplicáveis mutatis mutandis às operações acima citadas;
Considerando que os critérios específicos a tomar em
conta no cálculo da restituição à exportação para o arroz
serão definidos no artigo 13ë do Regulamento (CE) në
3072/95;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Cereais,

Tendo em conta o Regulamento (CE) në 3072/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a
organização comum do mercado do arroz (3), alterado pelo
Reglamento (CE) në 2072/98 (4), e, nomeadamente, o në 3
do seu artigo 13ë,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando que o artigo 2ë do Regulamento (CEE) në
2681/74 do Conselho, de 21 de Outubro de 1974, relativo
ao financiamento comunitário das despesas resultantes do
fornecimento de produtos agrícolas a título de ajuda
alimentar (5), prevê que o Fundo Europeu de Orientação e
de Garantia Agrícola, secção «Garantia», seja responsável
pela parte das despesas correspondente às restituições à
exportação fixadas nesta matéria em conformidade com as
regras comunitárias;

Para as acções de ajuda alimentar comunitárias e nacionais, efectuadas no âmbito de convenções internacionais
ou outros programas complementares bem como de
outras acções comunitárias de fornecimento gratuito, as
restituições aplicáveis aos produtos dos sectores dos
cereais e do arroz, são fixadas em conformidade com o
anexo.

Considerando que, para facilitar a elaboração e a gestão do
orçamento das acções comunitárias de ajuda alimentar e a
fim de dar a conhecer aos Estados-membros o nível de
participação comunitária no financiamento das acções
nacionais de ajuda alimentar, é necessário determinar o
nível das restituições concedidas às referidas acções;
Considerando que as regras gerais e as modalidades de
aplicação previstas pelo artigo 13ë do Regulamento (CEE)
në 1766/92 e pelo artigo 13ë do Regulamento (CE) në

Artigo 1ë

Artigo 2ë
Para as acções de ajuda alimentar comunitárias destinadas
à Coreia do Norte, é fixada uma restituição de 426 ecus/t
em relação aos produtos do código NC 1006 30 98.
Artigo 3ë
O presente regulamento entra em vigor em 1 de
Dezembro de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 27 de Novembro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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27. 11. 1998, p. 41.
30. 12. 1995, p. 18.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 27 de Novembro de 1998, que fixa as restituições aplicáveis
aos produtos dos sectores dos cereais e do arroz entregues no âmbito de acções comunitárias
e nacionais de ajuda alimentar
(Em ECU/t)
Código do produto

Montante
das restituições

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

27,00

1002 00 00 9000

70,00

1003 00 90 9000

56,00

1004 00 00 9400

54,00

1005 90 00 9000

46,00

1006 30 92 9100

142,00

1006 30 92 9900

142,00

1006 30 94 9100

142,00

1006 30 94 9900

142,00

1006 30 96 9100

142,00

1006 30 96 9900

142,00

1006 30 98 9100

142,00

1006 30 98 9900

142,00

1006 40 00 9000

—

1007 00 90 9000

46,00

1101 00 15 9100

37,25

1101 00 15 9130

37,25

1102 20 10 9200

75,45

1102 20 10 9400

64,67

1102 30 00 9000

—

1102 90 10 9100

67,29

1103 11 10 9200

20,00

1103 11 90 9200

20,00

1103 13 10 9100

97,00

1103 14 00 9000

—

1104 12 90 9100

89,90

1104 21 50 9100

89,72

NB: Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-depágina, são definidos no Regulamento (CEE) në 3846/87 da
Comissão (JO L 366 de 24. 12. 1987, p. 1), alterado.
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REGULAMENTO (CE) Në 2562/98 DA COMISSÃO
de 27 de Novembro de 1998
que estabelece as normas de execução das disposições aplicáveis às importações
de determinados produtos de carne de suíno originários dos Estados ACP e que
revoga o Regulamento (CEE) në 904/90
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 1706/98 do
Conselho, de 20 de Julho de 1998, que fixa o regime
aplicável aos produtos agrícolas e às mercadorias resultantes da sua transformação originários dos Estados da
África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP) e que revoga o
Regulamento (CEE) në 715/90 (1), e, nomeadamente, o
seu artigo 30ë,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) në 2759/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a
organização comum de mercado no sector da carne de
suíno (2), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 3290/94 (3), e, nomeadamente, o
seu artigo 22ë,
Considerando que o Regulamento (CE) në 1706/98
introduz as alterações às disposições sobre importações
dos Estados ACP resultantes da revisão intercalar da
Quarta Convenção de Lomé; que o artigo 9ë do Regulamento (CE) në 1706/98, em especial, estabelece disposições que reduzem os direitos de importação sobre determinados produtos no sector da carne de suíno, dentro do
limite dos contingentes; que, em comparação com as
disposições do Regulamento (CEE) në 715/90, o artigo 9ë
do Regulamento (CE) në 1706/98 estabelece um aumento
dos contingentes pautais e uma redução adicional dos
direitos aduaneiros aplicáveis aos produtos enunciados
nos seus n 2 e 3; que se estabelece igualmente a redução
dos direitos aduaneiros sem contingentes aplicáveis a
determinados produtos de carne de suíno enunciados no
në 1 do artigo 9ë do Regulamento (CE) në 1706/98;
Considerando que devem ser adoptadas normas de
execução daquele regulamento no que diz respeito aos
produtos de carne de suíno em causa, com vista à gestão
dos respectivos contingentes; que essas normas de
execução devem ser quer suplementares quer derrogatórias em relação ao Regulamento (CEE) në 3719/88 da
Comissão, de 16 de Novembro de 1988, que estabelece
normas comuns de execução do regime de certificados de
importação, de exportação e de prefixação para os
produtos agrícolas (4), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) në 1044/98 (5);
(1)
(2)
(3)
(4)
( 5)
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1. 11. 1975, p. 1.
31. 12. 1994, p. 105.
2. 12. 1988, p. 1.
20. 5. 1998, p. 11.

Considerando que, para assegurar uma correcta gestão dos
contingentes, deve ser exigida uma garantia para os
pedidos de certificados de importação, devendo ainda ser
estabelecidas determinadas condições aplicáveis aos
próprios requerentes; que os contingentes devem ser
repartidos ao longo do ano e o prazo de eficácia dos
certificados precisado;
Considerando que, se se tomarem em conta as quantidades que já estiveram disponíveis ao abrigo do Regulamento (CEE) në 715/90, as novas quantidades para 1998
devem ser disponibilizadas tendo em conta os contingentes fixados no Regulamento (CE) në 1706/98;
Considerando que os grupos ACP1, ACP2 e ACP3
mencionados no presente regulamento se referem aos
produtos enunciados nos n 1, 2 e 3 artigo 9ë do Regulamento (CE) në 1706/98, respectivamente;
Considerando que deve ser revogado o Regulamento
(CEE) në 904/90 da Comissão, de 9 de Abril de 1990, que
estabelece as regras de execução aplicáveis na importação
de determinados produtos do sector da carne de suíno
originários dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP) ou dos países e territórios ultramarinos
(PTU) (6), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 1369/98 (7);
Considerando que devem ser estabelecidas normas de
execução para a emissão de certificados de importação de
determinados produtos de carne de suíno elegíveis para
beneficiar de direitos reduzidos;
Considerando que o presente regulamento deve aplicar-se
a partir de 1 de Dezembro de 1998 para permitir uma
correcta gestão dos contingentes de 1998;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão da Carne de Suíno,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
Qualquer importação para a Comunidade, no âmbito do
regime estabelecido pelo artigo 9ë do Regulamento (CE)
në 1706/98, de produtos dos códigos constantes do anexo
I do presente regulamento está sujeita à apresentação de
um certificado de importação.
(6) JO L 93 de 10. 4. 1990, p. 23.
(7) JO L 185 de 30. 6. 1998, p. 14.
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Os certificados devem ser emitidos nas condições estabelecidas no presente regulamento e dentro do limite dos
contingentes fixados pelo Regulamento (CE) në 1706/98.
As quantidades anuais dos países ACP referidos no
presente regulamento devem ostentar os seguintes
números de ordem: o contingente para o grupo ACP2:
09.4029, e para o grupo ACP3: 09.4028.
Artigo 2ë
O contingente anual global de 500 toneladas a que se
refere o në 2 do artigo 9ë e o contingente anual de 500
toneladas a que se refere o në 3 do artigo 9ë do Regulamento (CE) në 1706/98 devem ser repartidos ao longo do
ano do seguinte modo:
— 25 % durante o período compreendido
Janeiro e 31 de Março,
— 25 % durante o período compreendido
Abril e 30 de Junho,
— 25 % durante o período compreendido
Julho e 30 de Setembro,
— 25 % durante o período compreendido
Outubro e 31 de Dezembro.

entre 1 de
entre 1 de
entre 1 de
entre 1 de

Contudo, para 1998, a quantidade disponível para o grupo
ACP2 é de 500 toneladas e a quantidade disponível para o
grupo ACP3 é de 250 toneladas.
Artigo 3ë
1. Os requerentes de certificados de importação para
produtos referidos no terceiro parágrafo do artigo 1ë
devem ser pessoas singulares ou colectivas que, à data da
apresentação dos pedidos, possam produzir prova, que as
autoridades competentes dos Estados-membros considerem bastante, do exercício de comércio com países
terceiros no sector da carne de suíno durante, pelo menos,
os 12 meses anteriores; estão, contudo, excluídos deste
regime os estabelecimentos de venda a retalho ou os
restaurantes que vendam os seus produtos a consumidores
finais.
2. O pedido de certificado apenas pode mencionar um
dos números de grupo definidos no anexo I do presente
regulamento; pode dizer respeito a vários produtos de
diferentes códigos NC. Nestes casos, devem ser indicados
todos os códigos NC e correspondentes descrições nas
casas 16 e 15, respectivamente, do pedido de certificado.
O pedido deve dizer respeito a, no mínimo, 1 tonelada e,
no máximo, 100 % da quantidade disponível para o
grupo e o período em causa, conforme precisado no artigo
2ë
3. O pedido de certificado e o certificado devem
indicar, na casa 8, o país de origem; o certificado obriga a
importar do país indicado.
4. O pedido de certificado e o certificado devem conter,
casa 20, uma das seguintes menções:

L 320/35

— Producto ACP — Reglamentos (CE) no 1706/98 y (CE)
no 2562/98
— AVS-produkt — forordning (EF) nr. 1706/98 og (EF)
nr. 2562/98
— AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 1706/98
und (EG) Nr. 2562/98
— Προϊν ΑΚΕ — Κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1706/98 και
(ΕΚ) αριθ. 2562/98
— ACP product — Regulations (EC) No 1706/98 and
(EC) No 2562/98
— Produit ACP — règlements (CE) no 1706/98 et (CE) no
2562/98
— Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 1706/98 e (CE)
n. 2562/98
— ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 1706/98 en
(EG) nr. 2562/98
— Produto ACP — Regulamentos (CE) në 1706/98 e
(CE) në 2562/98
— AKT-tuote — asetukset (EY) N:o 1706/98 ja (EY) N:o
2562/98
— AVS-produkt — förordningarna (EG) nr 1706/98 och
(EG) nr 2562/98.
5. O certificado deve conter, na casa 24, uma das
seguintes menções:
— Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) no 2562/98
— Nedsættelse af importafgiften jf. forordning (EF) nr.
2562/98
— Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß
Verordnung (EG) Nr. 2562/98
— Μεωση του δασµο πωr προβλπεται στον κανονισµ
(ΕΚ) αριθ. 2562/98
— Customs duty reduction as provided for in Regulation
(EC) No 2562/98
— Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) no 2562/98
— Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 2562/98
— Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 2562/98
— Redução do direito aduaneiro conforme previsto no
Regulamento (CE) në 2562/98
— Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o
2562/98
— Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr
2562/98.
Artigo 4ë
1. Os pedidos de certificado a que se refere o artigo 3ë
apenas podem ser apresentados durante os primeiros dez
dias de cada período indicado no artigo 2ë Contudo, os
pedidos de certificado para 1998 devem ser apresentados
durante o período compreendido entre 1 e 10 de
Dezembro de 1998.

L 320/36

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

28. 11. 98

2. Os pedidos não são válidos se o requerente não
declarar por escrito que não apresentou nem apresentará,
para o período em questão, outros pedidos para produtos
do mesmo grupo no Estado-membro em que o pedido é
apresentado ou em qualquer outro Estado-membro. Se
um requerente apresentar mais do que um pedido para
produtos de um grupo, nenhum dos pedidos será válido.

eficazes por 150 dias a contar da data da sua emissão
efectiva.

3. Os Estados-membros devem notificar à Comissão, no
terceiro dia útil seguinte ao termo do período de apresentação de pedidos, os pedidos apresentados para cada um
dos produtos do grupo em questão. Essa notificação deve
incluir uma lista dos requerentes, o código do produto, as
quantidades pedidas para cada grupo e os países de
origem.

Deve ser apresentada uma garantia de 30 ecus por 100
quilogramas para certificados de importação respeitantes a
todos os produtos referidos no artigo 1ë

Todas as notificações, incluindo as referentes à ausência
de pedidos, devem ser efectuadas por telex ou telecópia
no dia útil fixado, de acordo com o modelo constante do
anexo II quando não tenham sido apresentados quaisquer
pedidos e de acordo com os modelos dos anexos II e III
quando tenham sido apresentados pedidos.
4. Sob reserva da decisão de admissão dos pedidos pela
Comissão, os certificados devem ser emitidos o mais rapidamente possível.
5. A Comissão decidirá do limite das quantidades a
conceder relativamente aos pedidos referidos no artigo 3ë
Se as quantidades para as quais tiverem sido apresentados
pedidos excederem as quantidades disponíveis, a
Comissão fixará uma única percentagem de redução das
quantidades pedidas.
Se a quantidade global abrangida pelos pedidos for inferior à quantidade disponível, a Comissão calculará a quantidade remanescente, a qual acrescerá à quantidade disponível para o período seguinte do mesmo ano.

Os certificados de importação emitidos nos termos do
presente regulamento não são transmissíveis.
Artigo 6ë

Artigo 7ë
A importação ao abrigo das disposições sobre redução de
direitos de importação constantes do presente regulamento apenas pode ser efectuada se a origem dos
produtos em causa for certificada pelas autoridades
competentes dos países exportadores, de acordo com as
normas de origem aplicáveis aos produtos em questão, em
conformidade com o protocolo në 1 da Quarta
Convenção ACP-CEE, assinada em Lomé em 15 de
Dezembro de 1989.
Artigo 8ë
O Regulamento (CEE) në 3719/88 aplica-se sem prejuízo
do disposto no presente regulamento.
Artigo 9ë
É revogado o Regulamento (CEE) në 904/90.
Artigo 10ë

Artigo 5ë

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

Para efeitos do në 2 do artigo 21ë do Regulamento (CEE)
në 3719/88, os certificados de importação para os
produtos referidos no terceiro parágrafo do artigo 1ë são

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

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 27 de Novembro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO I
Produtos referidos no në 1 do artigo 9ë do Regulamento (CE) në 1706/98
Número de
ordem do
contingente

Número
do grupo

ACP1

Código NC

0103 91 10
0103 92 11
0103 92 19
1501 00 11
1501 00 19
1602 10 00
1602 20 90
1602 41 10
1602 42 10
1602 49
ex 1602 90 10
1602 90 51
1902 20 30

Redução dos
direitos
aduaneiros
(%)

16

Produtos referidos no në 2 do artigo 9ë do Regulamento (CE) në 1706/98
Número de
ordem do
contingente

Número
do grupo

09.4029

ACP2

Código NC

0203 11 10
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
ex 0203 19 55 (1)
0203 19 59
0203 21 10
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
ex 0203 29 55 (1)
0203 29 59
0206 30 21
0206 30 31
0206 41 91
0206 49 91
0209 00 11
0209 00 19
0209 00 30
0210 11 11 a 0210 11 39
0210 12 11
0210 12 19
0210 19 10 a 0210 19 89
0210 90 39

Redução dos
direitos
aduaneiros
(%)

Quantidade
anual
(Toneladas)

50

500

(1) com excepção dos lombos apresentados separadamente.

Produtos referidos no në 3 do artigo 9ë do Regulamento (CE) në 1706/98
Número de
ordem do
contingente

Número
do grupo

09.4028

ACP3

Código NC

1601 00

Redução dos
direitos
aduaneiros
(%)

Quantidade
anual
(Toneladas)

65

500
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ANEXO II
Aplicação do Regulamento (CE) në 2562/98 — Importações ACP
COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
Pedido de certificados de importação

DG VI/D/3  Sector da carne de suíno
Data

Período

Estado-membro :
Expedidor :
Responsável a contactar :
Telefone :
Telecopiador :
Destinatário : DG VI/D/3  Telecopiador : (32-2) 296 62 79 ou 296 12 27
Número do grupo

ACP2
ACP3

Quantidade solicitada
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ANEXO III
Aplicação do Regulamento (CE) në 2562/98  Importações ACP
COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

DG VI/D/3  Sector da carne de suíno

Pedido de certificados de importação

Data

Período

Estado-membro:

(em toneladas)
Número
do grupo

Código NC

Requerente
(nome e endereço)

Quantidade

País de origem

ACP2

Total

(em toneladas)
Número
de grupo

Código NC

Requerente
(nome e endereço)

Quantidade

ACP3

Total

País de origem
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REGULAMENTO (CE) Në 2563/98 DA COMISSÃO
de 27 de Novembro de 1998
relativo a um concurso para a determinação da subvenção à expedição de arroz
descascado de grãos longos para a ilha da Reunião
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 3072/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a
organização comum do mercado do arroz (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
në 2072/98 (2), e, nomeadamente, o në 1 do seu artigo
10ë,
Considerando que o Regulamento (CEE) në 2692/89 da
Comissão (3), estabeleceu as normas de execução relativas
às expedições de arroz para a ilha da Reunião;
Considerando que o exame da situação do abastecimento
da ilha da Reunião revela uma falta de disponibilidade de
arroz; que, tendo em conta o arroz disponível no mercado
da Comunidade, se deve criar a possibilidade de a ilha da
Reunião se abastecer no mercado comunitário; que a
situação especial da ilha da Reunião justifica a limitação
das quantidades a expedir e, consequentemente, a fixação
do montante da subvenção por via de concurso;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
1. Realizar-se-á um concurso para a determinação da
subvenção à expedição de arroz descascado de grãos
longos do código NC 1006 20 98 prevista no në 1 do
artigo 10ë do Regulamento (CE) në 3072/95 para a ilha
da Reunião.

Artigo 3ë
A garantia referida no në 3, alínea a), do artigo 7ë do
Regulamento (CEE) në 2692/89 será de 30 ecus por
tonelada.
Artigo 4ë
Para efeitos da determinação do seu prazo de validade, os
documentos de subvenção emitidos no âmbito do
presente concurso serão considerados emitidos no último
dia do prazo para a apresentação das propostas.
Artigo 5ë
As propostas devem ser apresentadas à Comissão por
intermédio dos Estados-membros o mais tardar uma hora
e meia após a expiração do prazo para a apresentação
semanal das propostas, previsto no anúncio de concurso.
As propostas devem ser transmitidas em conformidade
com o quadro que consta do anexo.
Em caso de ausência de propostas, os Estados-membros
informarão a Comissão desse facto no prazo referido no
parágrafo anterior.
Artigo 6ë
As horas fixadas para a apresentação das propostas são as
horas da Bélgica.
Artigo 7ë
1. Com base nas propostas apresentadas, a Comissão
decidirá, segundo o processo previsto no artigo 22ë do
Regulamento (CE) në 3072/95:
— a fixação de uma subvenção máxima, ou
— não dar seguimento ao concurso.

2. O concurso referido no në 1 estará aberto até 24 de
Junho de 1999. Durante o seu prazo de validade,
proceder-se-á a concursos semanais, cujas datas de apresentação das propostas serão definidas no anúncio de
concurso.

2. No caso de ser fixada uma subvenção máxima, o
concurso será atribuído ao(s) proponente(s) cuja(s)
proposta(s) se situe(m) ao nível da subvenção máxima ou a
um nível inferior.

3. O concurso realizar-se-á nos termos do disposto no
Regulamento (CEE) në 2692/89 e das disposições do
presente regulamento.

Artigo 8ë

Artigo 2ë
As propostas só serão admissíveis se disserem respeito a
uma quantidade mínima de 50 toneladas e máxima de
3 000 toneladas.
(1) JO L 329 de 30. 12. 1995, p. 18.
(2) JO L 265 de 30. 9. 1998, p. 4.
(3) JO L 261 de 7. 9. 1989, p. 8.

O prazo de apresentação das propostas para o primeiro
concurso parcial expira em 10 de Dezembro de 1998 às
10 horas.
A última data para a apresentação de propostas é 24 de
Junho de 1999.
Artigo 9ë
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 27 de Novembro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
Concurso semanal para a determinação da subvenção à expedição de arroz descascado de grãos
longos para a ilha da Reunião
Termo do prazo para a apresentação das propostas (data/hora)
1

2

3

Numeração dos
proponentes

Quantidade
(toneladas)

Montante da subvenção
(ecus/tonelada)

1
2
3
4
5
etc.
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REGULAMENTO (CE) Në 2564/98 DA COMISSÃO
de 27 de Novembro de 1998
relativo a um concurso para a determinação da restituição à exportação de arroz
branqueado de grãos redondos, médios e longos A com destino a determinados
países terceiros
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 3072/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a
organização comum de mercado do arroz (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
në 2072/98 (2), e, nomeadamente, o në 3 do seu artigo
13ë,
Considerando que o exame do balanço previsional revela
a existência de disponibilidades para exportação de arroz
junto dos produtores; que esta situação poderia prejudicar
a evolução normal dos preços na produção na campanha
de 1998/1999;
Considerando que, a fim de remediar esta situação, é
necessário prever a concessão de restituições à exportação
para zonas susceptíveis de se abastecerem junto da Comunidade; que a situação especial do mercado do arroz torna
adequada a limitação quantitativa das restituições e, consequentemente, a execução do disposto no artigo 13ë do
Regulamento (CE) në 3072/95, que prevê que o montante
da restituição à exportação possa ser fixado através de
concurso;
Considerando que é necessário indicar que as disposições
do Regulamento (CEE) në 584/75 da Comissão, de 6 de
Março de 1975, que estabelece as modalidades de aplicação relativas à abertura de concursos para a restituição à
exportação no sector do arroz (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 299/95 (4), se
aplicam no âmbito do presente concurso;
Considerando que, para evitar perturbações nos mercados
dos países produtores, é conveniente prever a limitação do
presente concurso a algumas zonas referidas no anexo do
Regulamento (CEE) në 2145/92 da Comissão (5), alterado
pelo Regulamento (CE) në 3304/94 (6);
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
1. Realiza-se um concurso para a determinação da restituição à exportação de arroz branqueado de grãos
redondos, médios e longos A para as zonas I a VI, com
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

329 de 30. 12. 1995, p. 18.
265 de 30. 9. 1998, p. 4.
61 de 7. 3. 1975, p. 25.
35 de 15. 2. 1995, p. 8.
214 de 30. 7. 1992, p. 20.
341 de 30. 12. 1994, p. 48.

exclusão da Estónia, da Hungria, da Polónia, da República
Checa, da Eslovénia, de Chipre e da Turquia, e para a
zona VIII, com exclução da Guiana, de Madagáscar e do
Suriname, indicadas no anexo do Regulamento (CEE) në
2145/92.
2. O concurso, referido no në 1, é aberto até 24 de
Junho de 1999. Durante esse período, proceder-se-á a
concursos semanais relativamente aos quais as datas de
apresentação das propostas serão definidas no anúncio de
concurso.
3. O concurso realiza-se em conformidade com o
disposto no Regulamento (CEE) në 584/75 e com as
disposições seguintes.
Artigo 2ë
Uma proposta só é admissível quando for relativa a uma
quantidade a exportar de, pelo menos, 50 toneladas e no
máximo 3 000 toneladas.
Artigo 3ë
A caução, referida no artigo 3ë do Regulamento (CEE)
në 584/75, é de 30 ecus por tonelada.
Artigo 4ë
1. Em derrogação do disposto no në 1 do artigo 21ë do
Regulamento (CEE) në 3719/88 da Comissão (7), os certificados de exportação emitidos no âmbito do presente
concurso serão considerados, para efeitos de determinação
do seu prazo de validade, como emitidos no dia da apresentação da proposta.
2. Estes certificados são válidos a partir da data da sua
emissão, na acepção do në 1, e até ao fim do quarto mês
seguinte.
Artigo 5ë
As propostas apresentadas devem ser entregues à
Comissão por intermédio dos Estados-membros, o mais
tardar, uma hora e meia após a expiração do prazo para
apresentação semanal das propostas, conforme previsto no
anúncio de concurso. As propostas devem ser transmitidas
em conformidade com o esquema que consta do anexo.
(7) JO L 331 de 2. 12. 1988, p. 1.
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Em caso de ausência de propostas, os Estados-membros
informarão a Comissão desse facto no prazo referido no
parágrafo anterior.
Artigo 6ë
As horas fixadas para apresentação das propostas são as
horas da Bélgica.
Artigo 7ë
1. Com base nas propostas apresentadas, a Comissão
decidirá, de acordo com o procedimento definido no
artigo 22ë do Regulamento (CE) në 3072/95:
— quer a fixação de uma restituição máxima à exportação, tendo em conta os critérios previstos no artigo
13ë do Regulamento (CE) në 3072/95,
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— quer não dar seguimento ao concurso.
2. Quando seja fixada uma restituição máxima à exportação, serão declarados adjudicatários o ou os proponentes
cuja proposta se situe ao nível da restituição máxima à
exportação ou a um nível inferior.
Artigo 8ë
O prazo de apresentação das propostas para o primeiro
concurso parcial expira no dia 10 de Dezembro de 1997,
às 10 horas.
A última data para apresentação de propostas é fixada em
24 de Junho de 1999.
Artigo 9ë
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 27 de Novembro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
Concurso semanal para a determinação da restituição à exportação de arroz branqueado de grãos
redondos, médios e longos A para determinados países terceiros
Fim do prazo para apresentação das propostas (data/hora)
1

2

3

Numeração dos
proponentes

Quantidade
(em toneladas)

Montante da restituição à exportação
(em ecus/tonelada)

1
2
3
4
5
etc.
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REGULAMENTO (CE) Në 2565/98 DA COMISSÃO
de 27 de Novembro de 1998
relativo à abertura de um concurso para a determinação da restituição à exportação de arroz branqueado de grãos redondos, médios e longos A com destino a
determinados países terceiros da Europa
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 3072/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a
organização comum de mercado do arroz (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
në 2072/98 (2) e, nomeadamente, o në 3 do seu artigo
13ë,
Considerando que o exame do balanço previsional revela
a existência de disponibilidades para exportação de arroz
junto dos produtores; que esta situação poderia prejudicar
a evolução normal dos preços na produção na campanha
de 1998/1999;
Considerando que, a fim de remediar esta situação, é
necessário prever a concessão de restituições à exportação
para zonas susceptíveis de se abastecerem junto da Comunidade; que a situação especial do mercado do arroz torna
adequada a limitação quantitativa das restituições e, consequentemente, a execução do disposto no artigo 13ë do
Regulamento (CE) në 3072/95, que prevê que o montante
da restituição à exportação possa ser fixado através de
concurso;
Considerando que é necessário indicar que as disposições
do Regulamento (CEE) në 584/75 da Comissão, de 6 de
Março de 1975, que estabelece as modalidades de aplicação relativas à abertura de concursos para a restituição à
exportação no sector do arroz (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 299/95 (4), se
aplicam no âmbito do presente concurso;
Considerando que, para evitar perturbações nos mercados
dos países produtores, é conveniente prever a limitação do
presente concurso a alguns países;
Considerando que as medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do
Comité de Gestão dos Cereais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
1. Realiza-se um concurso para a determinação da restituição à exportação de arroz branqueado de grãos
redondos, médios e longos A com destino à Estónia, à
(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

329 de 30. 12. 1995, p. 18.
265 de 30. 9. 1998, p. 4.
61 de 7. 3. 1975, p. 25.
35 de 15. 2. 1995, p. 8.

Hungria, à Polónia, à República Checa, à Eslovénia e a
Chipre.
2. O concurso, referido no në 1, é aberto até 24 de
Junho de 1999. Durante esse período, proceder-se-á a
concursos semanais relativamente aos quais as datas de
apresentação das propostas serão definidas no anúncio de
concurso.
3. O concurso realiza-se em conformidade com o
disposto no Regulamento (CEE) në 584/75 e com as
disposições seguintes.
Artigo 2ë
Uma proposta só é admissível quando for relativa a uma
quantidade a exportar de, pelo menos, 50 toneladas e no
máximo 3 000 toneladas.
Artigo 3ë
A caução, referida no artigo 3ë do Regulamento (CEE)
në 584/75, é de 30 ecus por tonelada.
Artigo 4ë
1. Em derrogação do disposto no në 1 do artigo 21ë do
Regulamento (CEE) në 3719/88 da Comissão (5), os certificados de exportação emitidos no âmbito do presente
concurso serão considerados, para efeitos de determinação
do seu prazo de validade, como emitidos no dia da apresentação da proposta.
2. Estes certificados são válidos a partir da data da sua
emissão, na acepção do në 1, e até ao fim do quarto mês
seguinte.
Artigo 5ë
As propostas apresentadas devem ser entregues à
Comissão por intermédio dos Estados-membros, o mais
tardar, uma hora e meia após a expiração do prazo para
apresentação semanal das propostas, conforme previsto no
anúncio de concurso. As propostas devem ser transmitidas
em conformidade com o esquema que consta do anexo.
Em caso de ausência de propostas, os Estados-membros
informarão a Comissão desse facto no prazo referido no
parágrafo anterior.
Artigo 6ë
As horas fixadas para apresentação das propostas são as
horas da Bélgica.
(5) JO L 331 de 2. 12. 1988, p. 1.
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Artigo 7ë

Artigo 8ë

1. Com base nas propostas apresentadas, a Comissão
decidirá, de acordo com o procedimento definido no
artigo 22ë do Regulamento (CE) në 3072/95:

O prazo de apresentação das propostas para o primeiro
concurso parcial expira no dia 10 de Dezembro de 1998,
às 10 horas.

— quer a fixação de uma restituição máxima à exportação, tendo em conta nomeadamente os critérios previstos no artigo 13ë do Regulamento (CE)
në 3072/95,
— quer não dar seguimento ao concurso.
2. Quando seja fixada uma restituição máxima à exportação, serão declarados adjudicatários o ou os proponentes
cuja proposta se situe ao nível da restituição máxima à
exportação ou a um nível inferior.

A última data para apresentação de propostas é fixada em
24 de Junho de 1999.
Artigo 9ë
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 27 de Novembro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
Concurso semanal para a determinação da restituição à exportação de arroz branqueado de grãos
redondos, médios e longos A para determinados países terceiros da Europa
Fim do prazo para apresentação das propostas (data/hora)
1

2

3

Numeração dos
proponentes

Quantidades
(em toneladas)

Montante da restituição à exportação
(em ecus/tonelada)

1
2
3
4
5
etc.
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REGULAMENTO (CE) Në 2566/98 DA COMISSÃO
de 27 de Novembro de 1998
relativo a um concurso para a determinação da restituição à exportação de arroz
branqueado de grãos longos com destino a determinados países terceiros
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 3072/95 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a
organização comum de mercado do arroz (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
në 2072/98 (2) e, nomeadamente, o në 3 do seu artigo
13ë,
Considerando que o exame do balanço previsional revela
a existência de disponibilidades para exportação de arroz
junto dos produtores; que esta situação poderia prejudicar
a evolução normal dos preços à produção aquando da
campanha de 1998/1999;
Considerando que, a fim de remediar esta situação, é
necessário prever a concessão de restituições à exportação
para zonas susceptíveis de se abastecerem junto da Comunidade; que a situação especial do mercado do arroz torna
adequada a limitação quantitativa das restituições e, consequentemente, a execução do disposto no artigo 13ë do
Regulamento (CE) në 3072/95, que prevê que o montante
da restituição possa ser fixado através de concurso;
Considerando que é necessário indicar que as disposições
do Regulamento (CEE) në 584/75 da Comissão, de 6 de
Março de 1975, que estabelece as modalidades de aplicação relativas à abertura de concursos para a restituição à
exportação no sector do arroz (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 299/95 (4), se
aplicam no âmbito do presente concurso;
Considerando que, para evitar perturbações nos mercados
dos países produtores, é conveniente prever a limitação
dos mercados a determinados destinos referidos no anexo
do Regulamento (CEE) në 2145/92 da Comissão (5), alterado pelo Regulamento (CE) në 3304/94 (6);
Considerando que o Comité de Gestão dos Cereais não
emitiu qualquer parecer no prazo fixado pelo seu presidente,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
1. Realizar-se-á um concurso para a determinação da
restituição à exportação de arroz branqueado de grãos
longos do código NC 100630 67 para as zonas I a VI, com
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

329 de 30. 12. 1995, p. 18.
265 de 30. 9. 1998, p. 4.
61 de 7. 3. 1975, p. 25.
35 de 15. 2. 1995, p. 8.
214 de 30. 7. 1992, p. 20.
341 de 30. 12. 1994, p. 48.

exclusão da Turquia e a zona VIII, com exclusão da
Guiana, de Madagáscar e do Suriname, do anexo do Regulamento (CEE) në 2145/92.
2. O concurso referido no në 1 está aberto até 24 de
Junho de 1999; durante o seu prazo de validade,
proceder-se-á a concursos semanais relativamente aos
quais as datas de apresentação das propostas serão definidas no anúncio de concurso.
3. O concurso realizar-se-á nos termos do disposto no
Regulamento (CEE) në 584/75 e das disposições
seguintes.
Artigo 2ë
Uma proposta só é admissível quando for relativa a uma
quantidade a exportar de, no mínimo, 50 toneladas e, no
máximo, 3 000 toneladas.
Artigo 3ë
A caução referida no artigo 3ë do Regulamento (CEE)
në 584/75 é de 30 ecus por tonelada.
Artigo 4ë
1. Em derrogação do disposto no në 1 do artigo 21ë do
Regulamento (CEE) në 3719/88 da Comissão (7), os certificados de exportação emitidos no âmbito do presente
concurso serão, para determinação do seu prazo de validade, considerados como emitidos no dia da apresentação
da proposta.
2. Estes certificados são válidos a partir da data da sua
emissão, nos termos do në 1, e até ao fim do quarto mês
seguinte.
Artigo 5ë
As propostas apresentadas devem chegar à Comissão por
intermédio dos Estados-membros, o mais tardar, uma hora
e meia após a expiração do prazo para a apresentação
semanal das propostas, tal como previsto no anúncio de
concurso. As propostas devem ser transmitidas em conformidade com o esquema que consta do anexo.
Em caso de ausência de propostas, os Estados-membros
informarão a Comissão desse facto no prazo referido no
parágrafo anterior.
Artigo 6ë
As horas fixadas para a apresentação das propostas são as
horas da Bélgica.
(7) JO L 331 de 2. 12. 1988, p. 1.
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Artigo 7ë

Artigo 8ë

1. Com base nas propostas apresentadas, a Comissão
decidirá, segundo o processo previsto no artigo 22ë do
Regulamento (CE) në 3072/95:

O prazo de apresentação das propostas para o primeiro
concurso parcial expira no dia 10 de Dezembro de 1998,
às 10 horas.

— quer a fixação de uma restituição máxima à exportação, tendo em conta os critérios previstos no artigo
13ë do Regulamento (CE) në 3072/95,
— quer não dar seguimento ao concurso.
2. Logo que seja fixada uma restituição máxima à
exportação, será(serão) declarado(s) adjudicatário(s) o(s)
proponente(s) cuja(s) proposta(s) se situe(m) ao nível da
restituição máxima à exportação ou a um nível inferior.

A última data para apresentação de propostas é fixada em
24 de Junho de 1999.
Artigo 9ë
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 27 de Novembro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão
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ANEXO
Concurso semanal para a determinação da restituição à exportação de arroz branqueado de grãos
longos para determinados países terceiros
Fim do prazo para apresentação das propostas (data/hora)
1

2

3

Numeração dos
proponentes

Quantidades
(em toneladas)

Montante da restituição à exportação
(em ecus/tonelada)

1
2
3
4
5
etc.
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REGULAMENTO (CE) Në 2567/98 DA COMISSÃO
de 27 de Novembro de 1998
relativo à emissão de certificados de exportação do sistema B no sector da fruta e
produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 2190/96 da
Comissão, de 14 de Novembro de 1996, que estabelece as
normas de execução do Regulamento (CEE) në 1035/72
do Conselho, no que respeita às restituições à exportação
no sector das frutas e produtos hortícolas (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në
1287/98 (2), e, nomeadamente, o në 6 do seu artigo 5ë,
Considerando que o Regulamento (CE) në 1875/98 da
Comissão (3), fixou as quantidades indicativas previstas
para a emissão dos certificados de exportação não solicitados no âmbito da ajuda alimentar;
Considerando que, face às informações actualmente ao
dispor da Comissão, essas quantidades indicativas foram
excedidas no que respeita às avelãs com casca, às nozes
comuns com casca, aos limões e às uvas de mesa;
Considerando que é, pois, conveniente, em relação aos
certificados do sistema B solicitados entre 16 de Setembro
e 15 de Novembro de 1998, fixar, para as avelãs com
casca, às nozes comuns com casca, aos limões e às uvas de

mesa, uma taxa de restituição aplicável inferior à taxa
indicativa,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1ë
Em relação aos certificados de exportação do sistema B,
referidos no artigo 5ë do Regulamento (CE) në 2190/96
alterado, solicitados entre 16 de Setembro e 15 de
Novembro de 1998, são fixadas em anexo as percentagens
de emissão das quantidades pedidas e as taxas de restituição aplicáveis.
O parágrafo anterior não é aplicável aos certificados
pedidos no quadro da ajuda alimentar previstos no në 4
do artigo 10ë do Acordo sobre a agricultura concluído no
âmbito das negociações comerciais multilaterais do
«Uruguay Round».
Artigo 2ë
O presente regulamento entra em vigor em 28 de
Novembro de 1998.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 27 de Novembro de 1998.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 292 de 15. 11. 1996, p. 12.
(2) JO L 178 de 23. 6. 1998, p. 11.
(3) JO L 243 de 2. 9. 1998, p. 3.
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ANEXO
Percentagens de emissão das quantidades pedidas e taxas de restituição aplicáveis aos certificados
do sistema B, solicitados entre 16 de Setembro e 15 de Novembro de 1998
Destino
ou grupo
de destinos

Percentagem de
emissão das
quantidades pedidas

Taxa de restituição
(ecus
por tonelada líquida)

Tomates

F

100 %

20,0

Amêndoas sem casca

F

100 %

50,0

Avelãs com casca

F

100 %

55,1

Avelãs sem casca

F

100 %

114,0

Nozes com casca

F

100 %

42,5

Laranjas

XYC

100 %

35,0

Limões

F

100 %

26,1

Uvas de mesa

F

100 %

24,7

Maçãs

X

100 %

25,0

Y

100 %

7,0

ZD

100 %

54,0

E

100 %

30,0

Produto

Pêssegos e nectarinas
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DIRECTIVA 98/84/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 20 de Novembro de 1998
relativa à protecção jurídica dos serviços que se baseiem ou consistam num
acesso condicional
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA,

(4)

Considerando que a Comissão realizou uma
consulta de vasto alcance com base no Livro Verde
intitulado «A protecção jurídica dos serviços codificados no mercado interno»; que os resultados da
consulta confirmaram a necessidade de um instrumento jurídico comunitário que assegure a
protecção jurídica de todos os serviços cuja remuneração dependa de um acesso condicional;

(5)

Considerando que, na resolução de 13 de Maio de
1997, relativa ao Livro Verde (4), o Parlamento
Europeu convidou a Comissão a apresentar uma
proposta de directiva que abrangesse todos os
serviços cifrados em relação aos quais esta técnica
seja utilizada para assegurar o pagamento de uma
remuneração, tendo acordado que tal deveria
incluir os serviços da sociedade da informação,
prestados à distância por via electrónica e mediante
pedido individual de um destinatário de serviços,
bem como os serviços de radiodifusão;

(6)

Considerando que as oportunidades propiciadas
pelas tecnologias digitais permitem aumentar a
escolha do consumidor e contribuir para o pluralismo cultural, desenvolvendo uma gama ainda
mais vasta de serviços na acepção dos artigos 59ë e
60ë do Tratado; que a viabilidade desses serviços
dependerá frequentemente do recurso ao acesso
condicional a fim de assegurar a remuneração do
prestador do serviço; que, consequentemente, se
afigura necessária a protecção jurídica dos prestadores de serviços contra os dispositivos ilícitos que
permitem o acesso gratuito a esses serviços, tendo
em vista assegurar a viabilidade económica dos
serviços;

(7)

Considerando que a importância desta questão foi
reconhecida na comunicação da Comissão intitulada «Uma iniciativa europeia para o comércio electrónico»;

(8)

Considerando que, nos termos do artigo 7ëA do
Tratado, o mercado interno compreende um espaço
sem fronteiras internas no qual é assegurada a livre
circulação dos serviços e das mercadorias; que o
në 4 do artigo 128ë do Tratado requer que a
Comunidade tenha em conta os aspectos culturais
na sua acção ao abrigo de outras disposições do
Tratado; que, por força do në 3 do artigo 130ë do

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o në 2 do seu artigo 57ë e os
seus artigos 66ë e 100ëA,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (2),
Deliberando nos termos do artigo 189ëB do Tratado (3),
(1)

Considerando que os objectivos da Comunidade
consignados no Tratado consistem nomeadamente
em estabelecer uma união cada vez mais estreita
entre os povos europeus e em assegurar o progresso
económico e social, mediante a eliminação das
barreiras que os dividem;

(2)

Considerando que a prestação transfronteiras de
serviços de radiodifusão e da sociedade da informação pode contribuir, do ponto de vista individual, para a plena efectividade da liberdade de
expressão como direito fundamental e, do ponto de
vista colectivo, para a consecução dos objectivos
fixados no Tratado;

(3)

Considerando que o Tratado prevê a livre circulação no que respeita a todos os serviços normalmente prestados mediante remuneração; que este
direito, aplicado aos serviços de radiodifusão e da
sociedade da informação, representa também a
expressão específica no direito comunitário de um
princípio mais genérico, que é a liberdade de
expressão, consagrada no artigo 10ë da Convenção
europeia para a protecção dos direitos do Homem e
das liberdades fundamentais; que o mesmo artigo
reconhece explicitamente o direito de os cidadãos
receberem e enviarem informação independentemente das fronteiras e que qualquer restrição desse
direito deve ter devidamente em conta outros interesses legítimos que justifiquem uma protecção
jurídica;

(1) JO C 314 de 16. 10. 1997, p. 7, e JO C 203 de 30. 6. 1998,
p. 12.
(2) JO C 129 de 27. 4. 1998, p. 16.
(3) Parecer do Parlamento Europeu de 30 de Abril de 1998 (JO
C 152 de 18. 5. 1998, p. 59), posição comum do Conselho de
29 de Junho de 1998 (JO C 262 de 19. 8. 1998, p. 34) e
decisão do Parlamento Europeu de 8 de Outubro de 1998 (JO
C 328 de 26. 10. 1998). Decisão do Conselho de 9 de
Novembro de 1998.

(4) JO C 167 de 2. 6. 1997, p. 31.
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Tratado, a Comunidade deve, através das políticas e
acções por si desenvolvidas, contribuir para a
criação das condições necessárias ao desenvolvimento da capacidade concorrencial da indústria
comunitária;
(9)

Considerando que a presente directiva não prejudica eventuais futuras disposições comunitárias ou
nacionais destinadas a assegurar que uma série de
serviços de radiodifusão, de reconhecido interesse
público, não se baseiem no acesso condicional;

(10)

Considerando que a presente directiva não prejudica os aspectos culturais de qualquer outra acção
comunitária relativa a novos serviços;

(11)

Considerando que a disparidade entre as regulamentações nacionais relativas à protecção jurídica
dos serviços que se baseiem ou consistam num
acesso condicional é susceptível de criar obstáculos
à livre circulação de serviços e mercadorias;

(12)

Considerando que a aplicação do Tratado não é
suficiente para suprimir estes entraves ao mercado
interno; que estes entraves devem ser consequentemente eliminados mediante a criação de um nível
equivalente de protecção nos Estados-membros;
que tal implica uma aproximação das regulamentações nacionais referentes às actividades comerciais
associadas a dispositivos ilícitos;

(13)

(14)

(15)

(16)

Considerando que se afigura necessário zelar por
que os Estados-membros proporcionem uma
protecção jurídica adequada contra a colocação no
mercado, com vista a um benefício económico
directo ou indirecto, de dispositivos ilícitos que
possibilitem ou facilitem que se iluda de forma não
autorizada quaisquer medidas tecnológicas adoptadas com o objectivo de assegurar a remuneração
de um serviço legalmente prestado;
Considerando que tais actividades comerciais associadas a dispositivos ilícitos incluem comunicações
comerciais que abrangem todas as formas de publicidade,
comercialização
directa,
patrocínio,
promoção de vendas e relações públicas como
forma de promoção desses produtos e serviços;
Considerando que tais actividades comerciais são
prejudiciais aos consumidores, os quais são induzidos em erro quanto à origem dos dispositivos
ilícitos; que é necessário um elevado nível de defesa
do consumidor para combater este tipo de fraude
de que o consumidor é vítima; que o në 1 do artigo
129ëA do Tratado estabelece que a Comunidade
deve contribuir para a realização de um nível
elevado de defesa dos consumidores através de
medidas adoptadas nos termos do artigo 100ëA;
Considerando, por conseguinte, que o enquadramento jurídico para a criação de um espaço audiovisual único, estabelecido pela Directiva 89/
/552/CEE do Conselho, de 3 de Outubro de 1989,
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relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros relativas ao exercício de actividades de
radiodifusão televisiva (1), deverá ser completado
para abranger as técnicas de acesso condicional,
conforme previsto na presente directiva, nomeadamente no intuito de assegurar o tratamento equitativo dos fornecedores de emissões transfronteiras,
independentemente do seu local de estabelecimento;
(17)

Considerando que, em conformidade com a resolução do Conselho de 29 de Junho de 1995, relativa à aplicação uniforme e eficaz do direito comunitário e às sanções aplicáveis a violações deste
direito no domínio do mercado interno (2), os
Estados-membros devem tomar medidas para assegurar a devida aplicação do direito comunitário
com a mesma eficácia e rigor que o direito nacional;

(18)

Considerando que, em conformidade com o artigo
5ë do Tratado, os Estados-membros devem tomar
todas as medidas necessárias para garantir a aplicação e a eficácia do direito comunitário, em especial fazendo com que as sanções escolhidas sejam
efectivas, proporcionais e dissuasivas e os meios de
acção sejam adequados;

(19)

Considerando que a aproximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas dos
Estados-membros deverá circunscrever-se ao necessário para atingir os objectivos do mercado interno,
em conformidade com o princípio da proporcionalidade, nos termos do terceiro parágrafo do artigo
3ëB do Tratado;

(20)

Considerando que a distribuição de dispositivos
ilícitos inclui a transferência por quaisquer meios e
a colocação desses dispositivos no mercado para
circulação dentro ou fora da Comunidade;

(21)

Considerando que a presente directiva não prejudica a aplicação de quaisquer disposições nacionais
que possam proibir a posse para fins privados de
dispositivos ilícitos, a aplicação das normas comunitárias em matéria de concorrência nem a aplicação das normas comunitárias relativas aos direitos
de propriedade intelectual;

(22)

Considerando que a legislação nacional relativa às
sanções e aos meios de acção em matéria de actividades comerciais ilícitas pode estabelecer que essas
actividades devem ser executadas por pessoas que
tenham conhecimento ou que deviam em princípio
ter conhecimento de que os dispositivos em causa
eram ilícitos;

(1) JO L 298 de 17. 10. 1989, p. 23. Directiva alterada pela
Directiva 97/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
(JO L 202 de 30. 7. 1997, p. 60).
(2) JO C 188 de 22. 7. 1995, p. 1.
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Considerando que as sanções e os meios de acção
previstos na presente directiva não prejudicam
quaisquer outras sanções ou meios de acção eventualmente previstos no direito nacional, tais como
as medidas preventivas em geral ou a apreensão dos
dispositivos ilícitos; que os Estados-membros não
são obrigados a estabelecer sanções penais para as
actividades ilícitas abrangidas pela presente directiva; que as disposições dos Estados-membros relativas a acções de indemnização deverão ser
conformes com os respectivos sistemas legislativos
e judiciais;
Considerando que a presente directiva não prejudica a aplicação das normas nacionais não abrangidas pelo domínio por ela coordenado, tais como
as adoptadas para a protecção de menores,
incluindo as normas adoptadas em conformidade
com a Directiva 89/552/CEE, nem das disposições
nacionais em matéria de ordem ou segurança
públicas,

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:
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ou o fornecimento de acesso condicional aos referidos
serviços considerado como um serviço em si mesmo;
b) Acesso condicional: qualquer medida e/ou mecanismo
técnicos mediante os quais o acesso a um serviço
protegido sob forma inteligível é condicionado a uma
autorização individual prévia;
c) Dispositivo de acesso condicional: um equipamento ou
programa informático concebido ou adaptado com
vista a permitir o acesso a um serviço protegido sob
forma inteligível;
d) Serviços conexos: a instalação, a manutenção ou a
substituição de dispositivos de acesso condicional, bem
como a prestação de serviços de comunicação comercial relacionados com estes ou com serviços protegidos;
e) Dispositivo ilícito: um equipamento ou programa
informático concebido ou adaptado com vista a
permitir o acesso a um serviço protegido sob forma
inteligível sem autorização do prestador do serviço;
f) Domínio coordenado pela presente directiva: todas as
disposições respeitantes às actividades ilícitas especificadas no artigo 4ë

Artigo 1ë

Artigo 3ë

Âmbito de aplicação

Princípios do mercado interno

A presente directiva tem como objectivo a aproximação
das disposições dos Estados-membros relativas a medidas
de combate aos dispositivos ilícitos que facultam o acesso
não autorizado a serviços protegidos.

1. Cada Estado-membro deve tomar as medidas necessárias para proibir no seu território as actividades enumeradas no artigo 4ë e instituir as sanções e os meios de
acção previstos no artigo 5ë

Artigo 2ë

2. Sem prejuízo do disposto no në 1, os Estados-membros não podem limitar:

Definições

a) A prestação de serviços protegidos ou serviços conexos
provenientes de outros Estados-membros;

Para efeitos da presente directiva, entende-se por:
a) Serviço protegido: qualquer dos serviços a seguir referidos, desde que prestado mediante remuneração e
com base em acesso condicional:
— radiodifusão televisiva, conforme definida na alínea
a) do artigo 1ë da Directiva 89/552/CEE,
— radiodifusão sonora, ou seja, qualquer transmissão
por fio ou sem fio, incluindo via satélite, de
programas de rádio com vista à sua recepção pelo
público,
— serviços da sociedade da informação na acepção do
ponto 2 do artigo 1ë da Directiva 98/34/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de
Junho de 1998, relativa a um procedimento de
informação no domínio das normas e regulamentações técnicas e das regras relativas aos serviços da
sociedade da informação (1),
(1) JO L 204 de 21. 7. 1998, p. 37. Directiva alterada pela Directiva 98/48/CE (JO L 217 de 5. 8. 1998, p. 181.

b) A livre circulação de dispositivos de acesso condicional,
por motivos abrangidos pelo domínio coordenado pela
presente directiva.
Artigo 4ë
Actividades ilícitas
Os Estados-membros devem proibir no seu território
todas as actividades seguintes:
a) Fabrico, importação, distribuição, venda, locação ou
detenção para fins comerciais de dispositivos ilícitos;
b) Instalação, manutenção ou substituição, para fins
comerciais, de um dispositivo ilícito;
c) Utilização de comunicações comerciais
promoção de dispositivos ilícitos.

para

a
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Artigo 5ë

Artigo 7ë

Sanções e meios de acção

Relatórios

1. As sanções devem ser efectivas, proporcionais e
dissuasivas em relação ao potencial impacto da actividade
ilícita.

O mais tardar três anos a contar da data de entrada em
vigor da presente directiva, e subsequentemente de dois
em dois anos, a Comissão apresentará um relatório ao
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e Social sobre a execução da presente directiva,
acompanhado, se for caso disso, de propostas de adaptação, em particular das definições do artigo 2ë, à evolução
técnica e económica e em função das consultas realizadas
pela Comissão.

2. Os Estados-membros devem tomar as medidas
necessárias para assegurar que os prestadores de serviços
protegidos cujos interesses sejam afectados por uma actividade ilícita especificada no artigo 4ë, desenvolvida nos
respectivos territórios, possam ter acesso a meios de acção
adequados, nomeadamente a possibilidade de intentar
uma acção de indemnização e requerer uma injunção ou
outra medida preventiva e, se for caso disso, solicitar que
os dispositivos ilícitos sejam colocados fora dos circuitos
comerciais.
Artigo 6ë

Artigo 8ë
Entrada em vigor
A presente directiva entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Execução
1. Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias
para dar cumprimento à presente directiva até 28 de Maio
de 2000. Do facto informarão imediatamente a Comissão.
Quando os Estados-membros adoptarem essas disposições, estas devem conter 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 nacional que adoptem no
domínio coordenado pela presente directiva.

Artigo 9ë
Destinatários
Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva.
Feito em Bruxelas, em 20 de Novembro de 1998.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

O Presidente

O Presidente

J. M. GIL-ROBLES

E. HOSTASCH

L 320/58

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

28. 11. 98

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

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 23 de Novembro de 1998
relativa aos aspectos cambiais relacionados com o franco CFA e o franco das
Comores
(98/683/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

bilidade dos francos CFA e das Comores em
francos franceses a uma paridade fixa (3);

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia, e, nomeadamente o në 3 do seu artigo 109ë,

(5)

Considerando que o euro virá substituir o franco
francês em 1 de Janeiro de 1999;

Tendo em conta a recomendação da Comissão,

(6)

Considerando que a convertibilidade dos francos
CFA e das Comores é garantida por um compromisso orçamental das autoridades francesas; que
estas autoridades deram a garantia de que os
acordos com a UEMAO, a CEMAC e as Comores
não têm implicações financeiras significativas para
a França;

(7)

Considerando ser pouco provável que estes acordos
tenham qualquer efeito significativo sobre a política monetária e cambial da zona do euro; que na
sua presente forma e estado de aplicação estes

Tendo em conta o parecer do Banco Central Europeu (1),
(1)

Considerando que, nos termos do Regulamento
(CE) në 974/98 do Conselho, de 3 de Maio de
1998, relativo à introdução do euro (2), esta moeda
substituirá, a partir de 1 de Janeiro de 1999, a
moeda de cada país participante à taxa de
conversão;

(2)

Considerando que, a partir dessa data, a Comunidade será competente no domínio monetário e
cambial nos Estados-membros que adoptarem o
euro;

(3)

Considerando que o Conselho deverá determinar as
modalidades adequadas para a negociação e celebração de acordos relativos às questões monetárias
ou ao regime cambial;

(4)

Considerando que a França celebrou diversos
acordos com a UEMAO (União Económica e
Monetária da África Ocidental), a CEMAC (Comunidade Económica e Monetária da África Central) e
as Comores, que se destinam a garantir a converti-

(1) Parecer emitido em 23 de Setembro de 1998 (ainda não publicado no Jornal Oficial).
(2) JO L 139 de 11. 5. 1998, p. 1.

(3) Convenção de cooperação monetária de 23 de Novembro de
1972 entre os Estados que são membros do Banco dos Estados
da África Central (BAAC) e a República Francesa, com as alterações que lhe foram introduzidas posteriormente; Convenção
relativa a uma conta de operações de 13 de Março de 1973
entre o ministro da Economia e das Finanças da República
Francesa e o presidente do Conselho de Administração do
Banco dos Estados da África Central, e suas subsequentes alterações; Acordo de cooperação de 4 de Dezembro de 1973
entre a República Francesa e as repúblicas participantes na
União Monetária da África Ocidental, com as alterações que
lhe foram introduzidas posteriormente; Convenção relativa a
uma conta de operações de 4 de Dezembro de 1973 entre o
ministro da Economia e das Finanças da República, Francesa
e o presidente do Conselho de ministros da União Monetária
da África Ocidental, e suas subsequentes alterações; Acordo de
cooperação monetária de 23 de Novembro de 1979 entre a
República Francesa e a República Federal Islâmica das
Comores, com as alterações que lhe foram introduzidas subsequentemente; Convenção relativa a uma conta de operações de
23 de Novembro de 1979 entre o ministro da Economia e das
Finanças da República Francesa e o ministro das Finanças, da
Economia e do Plano da República Federal das Comores, com
as alterações que lhe foram subsequentemente introduzidas.
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acordos não são consequentemente susceptíveis de
constituírem um obstáculo ao bom funcionamento
da União Económica e Monetária; que nada nestes
acordos pode ser interpretado no sentido de
implicar uma obrigação para o Banco Central
Europeu e para os bancos centrais nacionais de
suportarem a convertibilidade dos francos CFA e
das Comores; que as alterações dos acordos existentes não implicarão quaisquer obrigações para o
Banco Central Europeu ou para os bancos centrais
nacionais;

L 320/59

ADOPTOU A SEGUINTE DECISÃO:

Artigo 1ë
Após a substituição do franco francês pelo euro, a França
pode manter em vigor os actuais acordos relativos a
aspectos cambiais celebrados com a UEMAO (União
Económica e Monetária da África Ocidental), a CEMAC
(Comunidade Económica e Monetária da África Central) e
as Comores.
Artigo 2ë

(8)

Considerando que a França e os países africanos
signatários dos acordos pretendem mantê-los em
vigor após a substituição do franco francês pelo
euro; que é adequado que a França possa manter os
actuais acordos em vigor após a substituição do
franco francês pelo euro e que a França e os países
africanos signatários dos acordos sejam os únicos
responsáveis pela sua aplicação;

A França e os países africanos signatários desses acordos
continuarão a ser os únicos responsáveis pela sua aplicação.
Artigo 3ë
As autoridades francesas competentes informarão regularmente a Comissão, o Banco Central Europeu e o Comité
Económico e Financeiro, sobre a aplicação dos acordos.
As autoridades francesas informarão o Comité Económico
e Financeiro antes de quaisquer alterações da paridade
entre o euro e os francos CFA ou das Comores.

(9)

Considerando que é necessário que a Comunidade
seja regularmente informada da aplicação e das
alterações previstas destes acordos;

(10)

Considerando que a aplicação ou alteração dos
acordos existentes não prejudica o primeiro objectivo da política de taxas cambiais da Comunidade
— a manutenção da estabilidade dos preços — nos
termos do artigo 3ëA, në 2, do Tratado;

A França pode negociar e decidir alterações aos actuais
acordos desde que a natureza ou o âmbito destes não
sejam alterados. A França deverá informar previamente a
Comissão, o Banco Central Europeu e o Comité Económico e Financeiro dessas alterações.

(11)

Considerando que é necessário garantir a participação dos órgãos comunitários competentes antes
de proceder a quaisquer alterações quanto à natureza ou ao âmbito dos acordos em vigor; que esta
situação se aplica às partes nos acordos e ao princípio da livre convertibilidade a uma paridade fixa
entre o euro e os francos CFA e das Comores,
sendo esta convertibilidade garantida por um
compromisso orçamental do tesouro francês;

Artigo 5ë

Artigo 4ë

(12)

(13)

Considerando que a presente decisão não estabelece um precedente relativamente a quaisquer
convénios que possam vir a ser acordados no futuro
em matéria de negociação e de celebração de
acordos similares relativos às questões monetárias
ou ao regime cambial, pela Comunidade com
outros Estados ou organizações internacionais;
Considerando que, sem prejuízo da competência da
Comunidade e dos acordos comunitários no que se
refere à União Económica e Monetária, os Estados-membros podem negociar em instâncias internacionais e celebrar acordos internacionais,

A França deve apresentar à Comissão, ao Banco Central
Europeu e ao Comité Económico e Financeiro quaisquer
projectos que alterem a natureza ou o âmbito desses
acordos. Estes projectos devem ser aprovados pelo
Conselho com base numa recomendação da Comissão e
após consulta do Banco Central Europeu.
Artigo 6ë
A presente decisão é aplicável a partir de 1 de Janeiro de
1999.
Artigo 7ë
A República Francesa é a destinatária da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 23 de Novembro de 1998.
Pelo Conselho
O Presidente
R. EDLINGER
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 17 de Novembro de 1998
que autoriza no que respeita às importações de certas partes de bicicletas originárias da República Popular da China, a isenção da extensão, instituída pelo
Regulamento (CE) në 71/97 do Conselho, do direito anti-dumping criado pelo
Regulamento (CEE) në 2474/93
[notificada com o número C(1998) 3529]
(98/684/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

A. PEDIDOS APRESENTADOS AO ABRIGO
DO DISPOSTO
NO
ARTIGO
3ë
DO
REGULAMENTO (CE) Në 88/97
(1)

Após a entrada em vigor do Regulamento (CE)
në 88/97, várias empresas de montagem de bicicletas apresentaram pedidos, ao abrigo do disposto
no artigo 3ë do referido regulamento, solicitando
uma isenção da extensão às importações de certas
partes de bicicletas originárias da República
Popular da China estabelecida pelo Regulamento
(CE) në 71/97 (a seguir designado «direito anti-dumping objecto de extensão ») do direito anti-dumping definitivo instituído em relação às bicicletas originárias da República Popular da China
pelo Regulamento (CEE) në 2474/93. A Comissão
publicou, no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, uma lista dos requerentes (5) para os
quais, em conformidade com o në 1 do artigo 5ë
do referido regulamento, foi suspenso o pagamento
do direito anti-dumping objecto de extensão no
que diz respeito às suas importações de partes
essenciais de bicicletas declaradas para introdução
em livre prática.

Tendo em conta o Regulamento (CE) në 88/97 da
Comissão de 20 de Janeiro de 1997 relativo à autorização
da isenção das importações de certas partes de bicicletas
originárias da República Popular da China, do direito
anti-dumping instituído pelo Regulamento (CEE)
në 2474/93 (4) do Conselho, tornado extensivo pelo Regulamento (CE) në 71/97 do Conselho e, nomeadamente, o
seu artigo 7ë,

(2)

A Comissão solicitou as informações necessárias às
empresas enumeradas no anexo da presente
decisão, que lhas comunicaram, e considerou os
seus pedidos admissíveis em conformidade com o
disposto no në 1 do artigo 4ë do Regulamento (CE)
në 88/97. As informações recebidas foram examinadas e, sempre que necessário, verificadas nas
instalações das empresas em questão.

Após consulta do Comité Consultivo,

(3)

Os factos definitivamente estabelecidos pelos
serviços da Comissão revelam que as operações de
montagem das empresas requerentes em questão
não são abrangidas pelo âmbito de aplicação do

(5) JO
JO
JO
JO

C
C
C
C

Tendo em conta o Regulamento (CE) në 384/96 (1) do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, relativo à defesa
contra as importações objecto de dumping de países não
membros da Comunidade Europeia, com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) në 905/
/98 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) në 71/97 do
Conselho, de 10 de Janeiro de 1997, que torna extensivo
o direito anti-dumping definitivo criado pelo Regulamento (CEE) në 2474/93 sobre as bicicletas originárias da
República Popular da China às importações de certas
partes de bicicletas originárias da República Popular da
China e que estabelece a cobrança do direito objecto da
extensão sobre tais importações registadas nos termos do
Regulamento (CE) në 703/96 (3),

Considerando o seguinte:
(1)
( 2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

56 de 6. 3. 1996, p. 1.
128 de 30. 4. 1998, p. 18.
16 de 18. 1. 1997, p. 55.
17 de 21. 1. 1997, p. 17.

45 de 13. 2. 1997, p. 3,
112 de 10. 4. 1997, p. 9,
378 de 13. 12. 1997, p. 2 e
217 de 11. 7. 1998, p. 9.
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dade com o artigo 7ë do Regulamento (CE) në 88/
/97, e das empresas cujos pedidos estão a ser analisados em conformidade com o artigo 3ë do referido
regulamento,

në 2 do artigo 13ë do Regulamento (CE) në 384/
/96. Efectivamente, no que respeita às operações de
montagem de bicicletas de todos os requerentes, o
valor das partes originárias da República Popular da
China utilizadas nas suas operações de montagem
era inferior a 60 % do valor total das partes utilizadas nestas operações. Além disso, para certos
requerentes, o valor acrescentado das partes incorporadas era superior a 25 % do custo de fabrico das
bicicletas acabadas.
Pelas razões acima apresentadas e em conformidade
com o në 1 do artigo 7ë do Regulamento (CE)
në 88/97, as empresas enumeradas no anexo da
presente decisão devem ser isentas do direito anti-dumping objecto de extensão. As empresas em
questão foram informadas desse facto, tendo-lhes
sido dada a oportunidade de apresentar as suas
observações.
Em conformidade com o në 2 do artigo 7ë do
Regulamento (CE) në 88/97, as empresas enumeradas no anexo da presente decisão devem ser
isentas do direito anti-dumping objecto de
extensão a partir da data da recepção do seu pedido,
e a sua dívida aduaneira resultante do direito anti-dumping objecto de extensão será considerada
inexistente a partir desta data.

As empresas enumeradas no anexo da presente decisão
são isentas da extensão, estabelecida pelo Regulamento
(CE) në 71/97, do direito anti-dumping definitivo instituído pelo Regulamento (CEE) në 2474/93 em relação a
bicicletas originárias da República Popular da China às
importações de certas partes de bicicletas originárias da
República Popular da China.

B. INFORMAÇÃO ÀS PARTES INTERESSADAS

Feito em Bruxelas, em 17 de Novembro de 1998.

Na sequência da adopção da presente decisão e em
conformidade com o në 2 do artigo 16ë do Regulamento (CE) në 88/97, será publicada na série C do
Jornal Oficial das Comunidades Europeias uma
lista actualizada das empresas isentas, em conformi-

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1ë

A isenção produz efeitos a partir da data indicada, para
cada empresa, na coluna intitulada «Data em que produz
efeitos».
Artigo 2ë
Os Estados-membros e as empresas enumeradas no anexo
da presente decisão são os destinatários da presente
decisão.

Pela Comissão
Leon BRITTAN

Vice-Presidente
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ANEXO
EMPRESAS QUE BENEFICIAM DE ISENÇÃO

Nome

Cidade

País

Isenção em
conformidade
Data em que
com o Regulaproduz efeitos
mento (CE)
në 88/97

Códigos
adicionais
Taric

FIB srl

I-60032 Castelpiano

Itália

Artigo 5ë

18. 7. 1997

8327

Rabeneick GmbH

D-26135 Oldenburg

Alemanha

Artigo 5ë

6. 1. 1998

8489

Planet’Fun SA

F-17180 Périgny

França

Artigo 5ë

12. 2. 1998

8767

Cyclopodilatiki SA

GR-54627 Salonica

Grécia

Artigo 5ë

9. 2. 1998

8768

Cicli Regina di Romagna snc

I-47023 Cesena (FO)

Itália

Artigo 5ë

27. 2. 1998

8005

Pending Systems GmbH

D-95679 Waldershof

Alemanha

Artigo 5ë

16. 3. 1998

8490

Thompson SA

B-7860 Lessines

Bélgica

Artigo 5ë

22. 4. 1998

8491

Lew Ways Ltd

UK-WS11 3NB Cannock

Reino Unido

Artigo 5ë

2. 6. 1998

8492

Aurora srl

I-Vittorio Veneto (TV)

Itália

Artigo 5ë

5. 6. 1998

8033

Olmo Giuseppe SpA

I-17015 Celle Ligure (SV)

Itália

Artigo 5ë

6. 7. 1998

8981

