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REGULAMENTO (CE) N.o 1603/2000 DO CONSELHO
de 20 de Julho de 2000
que cria um direito anti-dumping definitivo sobre as importações de etanolamina originária dos
Estados Unidos da América
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

(3)

O pedido foi apresentado em 30 de Outubro de 1998
pelo «Conseil européen des fédérations de l'industrie
chimique» (CEFIC), em nome dos produtores comunitários cuja produção conjunta constituía uma parte importante da produção comunitária total de etanolamina.

(4)

O CEFIC alegou que a caducidade das medidas resultaria,
provavelmente, na continuação ou numa nova ocorrência de dumping e prejuízo agravados para a indústria
comunitária e que se justificava a revisão das medidas
que careciam de eficácia. Tendo determinado, após
consulta ao Comité Consultivo, que existiam elementos
de prova suficientes, a Comissão iniciou um inquérito (4)
em conformidade com o disposto nos n.os 2 e 3 do
artigo 11.o do regulamento de base. Por conseguinte, o
inquérito incidiu não só na questão do que aconteceria
se se permitisse que as medidas caducassem (n.o 2 do
artigo 11.o) mas também na questão de averiguar se era
necessário modificar as medidas anti-dumping em vigor
(direitos variáveis com base num preço mínimo) (ver n.o
3 do artigo 11.o).

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 384/96 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, relativo à defesa contra as
importações objecto de dumping de países não membros da
Comunidade Europeia (1), e, nomeadamente os n.os 2 e 3 do seu
artigo 11.o,
Tendo em conta a proposta apresentada pela Comissão após
consulta ao Comité Consultivo,
Considerando o seguinte:

A. PROCESSO

1. Medidas em vigor
(1)

Em Fevereiro de 1994, o Conselho criou direitos anti-dumping definitivos sobre as importações na Comunidade de etanolamina originária dos Estados Unidos da
América (EUA) [Regulamento (CE) n.o 229/94 (2)]. Os
direitos assumiram a forma de direitos variáveis com
base num preço mínimo para os três tipos de etanolaminas, ou seja, a monoetanolamina (MEA), a dietanolamina (DEA) e a trietanolamina (TEA).

3. Inquérito

(5)

A Comissão informou oficialmente os produtores comunitários que secundaram o pedido de reexame (os
«produtores comunitários requerentes»), os produtores-exportadores e os importadores a eles ligados, bem
como os utilizadores conhecidos como interessados,
tendo-lhes sido dada a oportunidade de apresentarem os
seus comentários por escrito e/ou de solicitarem uma
audição.

(6)

A Comissão enviou questionários às partes conhecidas
como interessadas e recebeu respostas dos quatro produtores comunitários requerentes, dos quatro produtores-exportadores norte-americanos e de cinco dos importadores a eles ligados. Foram também enviados questionários a um grande número de utilizadores do produto,
tendo-se considerado completas duas destas respostas.

2. Pedido de reexame
(2)

Após a publicação, em 23 de Julho de 1998 (3) de um
aviso de caducidade iminente das medidas anti-dumping
em vigor sobre as importações de etanolamina originária
dos EUA, a Comissão recebeu um pedido de reexame
destas medidas em conformidade com o disposto nos
n.os 2 de 3 do artigo 11.o do Regulamento (CE) n.o
384/96 («regulamento de base»), ou seja, um pedido de
caducidade e de reexame intercalar.

(1) JO L 56 de 6.3.1996, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 905/98 (JO L 128 de
30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 28 de 2.2.1994, p. 40.
(3) JO C 231 de 23.7.1998, p. 3.

(4) JO C 27 de 2.2.1999, p. 3.
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(7)

Um produtor-exportador norte-americano declarou a
sua intenção de cooperar no inquérito, embora não
tivesse exportado para a Comunidade durante o período
de inquérito («PI»). O interesse deste produtor no inquérito resultava do facto de ter participado no inquérito
inicial.

(8)

A Comissão reuniu e verificou todas as informações que
considerou necessárias para a determinação de uma
possível continuação e nova ocorrência de dumping e
prejuízo e para a análise do interesse comunitário.
Foram realizadas visitas de verificação nas instalações
das seguintes empresas:
a) Produtores-exportadores
Dow Chemical Company, Midland, Michigan (EUA)

(utilizado em detergentes e em produtos de cuidado
pessoal), fertilizantes, agentes de protecção das culturas,
inibidores de corrosão, óleos de lubrificação, produtos
químicos para fotografia, cosméticos e poliuretano e
como agente de absorção em sistemas de distribuição de
gás e como aditivo para as indústrias do cimento, metalúrgica e do papel. Em virtude do processo de produção
combinada (como acima referido), quando é produzida a
DEA, os outros tipos de etanolamina (MEA e TEA) são
também produzidos e em maiores quantidades.

2. Produto similar
(11)

As instalações de produção da indústria comunitária
produzirão normalmente entre 30 % e 33 % de DEA. A
MEA ou a TEA podem representar até 54 % da produção
total de etanolamina. Dado o processo de produção
combinada, não se justifica o pedido de um produtor-exportador de que os diferentes tipos de etanolamina
sejam tratados separadamente para efeitos da análise do
prejuízo.

(12)

Desde a instituição das medidas anti-dumping objecto de
reexame, o mercado caracterizou-se por um forte
aumento da procura de DEA, nomeadamente nos EUA.
Este aumento foi provocado pela utilização de DEA na
produção de herbicidas à base de glifosato, que tornam
as culturas geneticamente modificadas resistentes a esses
herbicidas.

(13)

O produto considerado importado do país objecto do
inquérito é idêntico, em termos de características físicas
e técnicas, ao produto comunitário. Não existem diferenças de utilização entre os produtos comunitários e os
produtos importados. Verificou-se ainda que o produto
em causa importado do país objecto do inquérito é
idêntico ao vendido no seu mercado interno. Por conseguinte, todos estes produtos deverão ser considerados
como um único produto.

Huntsman Chemical Company, Houston, Texas
(EUA)
Union Carbide Corporation, Danbury, Connecticut
(EUA)
b) Importadores comunitários ligados aos produtores-exportadores
Huntsman Co. Belgium CVBA, Bruxelas, Bélgica
Union Carbide Benelux, Antuérpia, Bélgica
Union Carbide Europe SA, Genebra, Suíça
c) Produtores comunitários requerentes
BASF AG, Ludwigshafen, Alemanha
BP Chemicals Ltd, Londres, Reino Unido, e Lavéra,
França
d) Utilizadores comunitários
Krems Chemie AG, Krems a.d. Donau, Áustria
Synthesia Espanola SA, Barcelona, Espanha
(9)

O inquérito sobre a continuação e a nova ocorrência de
dumping abrangeu o período compreendido entre 1 de
Janeiro e 31 de Dezembro de 1998 (designado «período
de inquérito» ou «PI»). O exame da continuação e nova
ocorrência de prejuízo abrangeu o período compreendido entre 1 de Janeiro de 1995 e o final do PI (designado «PII»).
B. PRODUTO CONSIDERADO E PRODUTO SIMILAR

C. PROBABILIDADE DA CONTINUAÇÃO DE DUMPING

1. Observações preliminares
(14)

Na sequência da alegação efectuada na denúncia de que
as circunstâncias se tinham modificado desde o inquérito
inicial, foi averiguado o nível de dumping existente
durante o PI.

(15)

Dos quatro produtores-exportadores norte-americanos
que responderam ao questionário, dois tinham efectuado
exportações significativas para a Comunidade durante o
PI, enquanto outros dois declararam que não tinham
efectuado exportações ou que só o tinham feito em
muito pequena quantidade.

(16)

No que diz respeito ao produtor-exportador que tinha
exportado em pequena quantidade, decidiu-se, dado não
existirem quaisquer outras informações, que se podia
basear a margem de dumping no seu pequeno volume de
exportações.

1. Produto considerado
(10)

O produto considerado é o que tinha sido objecto do
inquérito anterior. Recorda-se que a etanolamina é
obtida pela reacção do óxido de etileno com o
amoníaco. Em resultado desta síntese, ocorrem três
reacções concorrentes, que resultam em três tipos diferentes de etanolamina: a monoetanolamina (MEA), a
dietanolamina (DEA) e a trietanolamina (TEA). A
proporção destes três tipos na produção total é determinada pelas instalações de produção mas pode, em certa
medida, ser controlada pela proporção entre o amoníaco
e o óxido de etileno. O produto considerado é utilizado
como produto intermédio para os agentes tensio-activos
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2. Valor normal
(17)

(18)

O valor normal foi estabelecido para cada categoria do
produto considerado com base no preço de todas as
vendas efectivamente realizadas no mercado interno
norte-americano (ver n.o 1 do artigo 2.o do regulamento
de base: «preços pagos ou a pagar, no decurso de operações comerciais normais, por clientes independentes no
país de exportação»). Para as categorias de produtos que
não foram vendidas em quantidades representativas ou
sem ser no decurso de operações comerciais normais no
mercado interno, o valor normal foi calculado em
conformidade com o disposto no n.o 3 do artigo 2.o do
regulamento de base.

(21)

(22)

No que diz respeito aos três produtores-exportadores
norte-americanos, verificou-se que as vendas do produto
considerado realizadas no mercado interno, em conformidade com o disposto no n.o 2 do artigo 2.o do regulamento de base, representam mais de 5 % do volume das
exportações do produto dos EUA para a Comunidade.
Determinou-se igualmente que, no que diz respeito aos
mesmos três produtores-exportadores, estes tinham
realizado vendas suficientes do produto no mercado
interno no decurso de operações comerciais normais,
em conformidade com o disposto no n.o 4 do artigo 2.o
do regulamento de base, pelo que era possível utilizar os
preços dessas vendas na determinação do valor normal.

Em todos os casos, as importações do produto considerado foram efectuadas por empresas ligadas aos produtores-exportadores norte-americanos. Por conseguinte,
considerou-se que os preços de venda das empresas
produtoras às empresas importadoras não eram fiáveis.
Por esta razão, e em conformidade com o disposto no
n.o 9 do artigo 2.o do regulamento de base, os preços de
exportação foram calculados com base no preço a que o
produto importado foi primeiramente revendido aos
compradores independentes na Comunidade. Foram
tidos em conta todos os custos incorridos entre a importação e a revenda, incluindo as comissões e uma
margem de lucro de 5 %, que foi considerada razoável
com base nas informações fornecidas pelas partes interessadas sobre as importações do produto considerado.

O valor normal foi comparado com o preço de exportação numa base de transacção no estádio à saída da
fábrica e ao mesmo nível comercial. A fim de assegurar
uma comparação equitativa entre o valor normal e o
preço de exportação, tiveram-se em conta as diferenças
dos factores que se alegou e demonstrou afectarem a
comparabilidade (ver n.o 10 do artigo 2.o do regulamento de base). Por conseguinte, foram efectuados ajustamentos para ter em conta o frete marítimo e por
navegação interna, o seguro, a manutenção, o carregamento e os custos acessórios, os custos de crédito e as
comissões.

A Comissão averiguou se seria provável que as alterações das margens de dumping se viessem a revelar duradouras. Verificou que as margens de dumping mais
baixas se deviam, em larga medida, ao aumento dos
preços de exportação, que tinham sido praticados por
um período de, pelo menos, dois anos. Por este motivo,
e dado que se podiam considerar representativos os
volumes exportados em causa, a Comissão concluiu que
os valores encontrados correspondem a uma modificação duradoura das circunstâncias em que se realizam
estas importações originárias dos EUA. Não foram apresentados elementos de prova que contradigam estas
conclusões.
6. Conclusão

(23)

O reexame de caducidade iniciado ao abrigo do n.o 2 do
artigo 11.o do regulamento de base revelou que, caso as
medidas fossem suprimidas, seria provável que as
práticas de dumping prosseguissem, essencialmente por
se verificar que existia dumping considerável durante o
PI, sendo de crer que continuaria.

(24)

O reexame intercalar previsto no n.o 3 do artigo 11.o,
iniciado com base num pedido de revisão das medidas a
fim de ter em devida conta as actuais condições de
mercado, permitiu chegar à conclusão de que as circunstâncias na origem das medidas em vigor se tinham
modificado significativamente, podendo-se considerar
que seriam suficientemente duradouras, o que justificaria
uma revisão das margens de dumping estabelecidas
durante o inquérito inicial tendo em vista a sua redução.

D. DEFINIÇÃO DA INDÚSTRIA COMUNITÁRIA

1. Produção comunitária total

4. Comparação
(20)

Procedeu-se a uma comparação dos valores normais
com os preços de exportação para todos os tipos abrangidos pelo presente inquérito. No que diz respeito aos
produtores-exportadores que cooperaram no inquérito,
esta comparação revelou a existência de uma margem de
dumping média ponderada, expressa em percentagem do
valor CIF, de 33 % para a Dow Chemical, de 38,2 % para
a Union Carbide e de 40,1 % para a Huntsman.
5. Carácter duradouro das novas circunstâncias

3. Preço de exportação
(19)

L 185/3

(25)

A denúncia foi apresentada em nome de quatro dos
cinco produtores comunitários de etanolamina. Uma
empresa, a Union Carbide Ltd (Reino Unido), não participou no inquérito nem secundou a denúncia. É de notar
que esta empresa está ligada ao produtor norte-americano Union Carbide Corp. Por conseguinte, investigou-se se esta empresa deveria ser excluída da definição de
indústria comunitária, em conformidade com o disposto
no n.o 1 do artigo 4.o do regulamento de base. Verificou-se que o próprio produtor em causa importava o
produto objecto de dumping em quantidades consideráveis. Como não se podia garantir que a situação económica deste produtor não fosse afectada pela sua relação
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com o produtor norte-americano, decidiu-se que este
deveria ser excluído da determinação da produção
comunitária. Por conseguinte, a produção comunitária
total corresponde à das seguintes empresas: BASF AG,
Ludwigshafen, Alemanha, BP Chemicals Ltd, Londres,
Reino Unido, Condea Chemie GmbH, Marl, Alemanha e
Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Stenungsund, Suécia.

produtor sediado na Comunidade ligado ao produtor-exportador norte-americano Union Carbide (1) neste
mercado.
(29)

2. Indústria comunitária
(26)

A Comissão enviou questionários aos produtores comunitários autores da denúncia e recebeu respostas de três
deles. Foi aceite uma resposta que não fornecia os dados
relativos aos custos de produção para o período de 1995
a 1997, com a justificação de que essa empresa tinha
retomado o negócio de etanolamina em 1 de Julho de
1998 de outra empresa, pelo que não tinha acesso a
esses dados. O quarto produtor enviou apenas uma
resposta incompleta ao questionário, pelo que se considerou que não tinha cooperado. Os três produtores
comunitários autores da denúncia que cooperaram no
inquérito constituem a indústria comunitária na acepção
do n.o 1 do artigo 4.o do regulamento de base, dado que
representam 77,5 % da produção comunitária total. São
a seguir designados «indústria comunitária».

Parte da produção da indústria comunitária (cerca de
28 %) destina-se a utilização interna, ou seja, a consumo
próprio. Desta percentagem, a grande maioria (cerca de
95 %) destina-se a utilização numa única fábrica de um
produtor comunitário, concebida e utilizada só para esse
fim. O inquérito confirmou que os produtores comunitários autores da denúncia não adquirem o produto
considerado de partes independentes, dentro ou fora da
Comunidade, para uso próprio. Por conseguinte, a
etanolamina destinada a consumo próprio não faz
concorrência à outra etanolamina existente na Comunidade, constituindo esta última o mercado comunitário
em questão para o produto considerado.

E. ANÁLISE

DA

SITUAÇÃO
NO
COMUNITÁRIO

MERCADO

1. Consumo comunitário
(28)

O consumo comunitário baseou-se no volume de vendas
da indústria comunitária, no volume de vendas do
produtor comunitário que não cooperou no inquérito,
nas informações Eurostat sobre o volume de importações e numa estimativa das vendas realizadas pelo

Nesta base, o consumo aumentou em 14 % durante o
PII: de aproximadamente 152 000 toneladas em 1995
para cerca de 172 000 toneladas no PI. Este aumento é
atribuído às vendas de DEA e de TEA, que aumentaram,
respectivamente, de 19 % e de 21 %. A procura de MEA
permaneceu estável. As MEA e as DEA representam cada
uma cerca de 29 % do consumo global no PI e as TEA
cerca de 42 %.

2. Importações originárias do país considerado

a) V o l u m e , t e n d ê n c i a d o s p r e ç o s e p a r t e d o
mercado
(30)

As importações originários dos EUA aumentaram em
14 % durante o PII, em conformidade com a tendência
do consumo comunitário global. Contudo, os dados
indicam uma tendência subjacente para a redução das
importações de DEA (– 38 % durante o PII), que representaram somente 12,6 % da totalidade das importações
no PI. Isto deverá ser considerado à luz da elevada
procura de DEA no mercado interno norte-americano.
Por outro lado, não obstante a procura estável de MEA
no mercado comunitário durante o PII, as importações
originárias dos EUA aumentaram em 86 % durante o
mesmo período. As importações de TEA durante este
período aumentaram em 11 %.

(31)

Dado que as importações são efectuadas por importadores ligados, os preços das importações originárias dos
EUA, estabelecidos com base nas informações fornecidas
pelos produtores-exportadores ou nos dados Eurostat,
não são considerados fiáveis para efeitos da determinação da tendência dos preços. A fim de determinar de
modo mais fiável o comportamento dos produtores-exportadores considerados em matéria de preços, os
seus preços de revenda aos importadores ligados foram
analisados, mais especificamente aos utilizadores finais
industriais, que se verificou serem representativos das
vendas globais. Estes preços diminuíram 10 %, em
média, entre 1995 e 1996 e verificou-se que eram consideravelmente inferiores aos preços de venda da indústria
comunitária durante esses dois anos. Esta tendência foi
mais pronunciada para as MEA, com uma redução de
14 % do preço de revenda. Perto do final do PII, o preço
de revenda das TEA tinha voltado novamente a atingir o
nível de 1995, enquanto as DEA se tornaram 13 % mais
caras e as MEA ainda 4 % mais baratas. Durante o PI, os
níveis dos preços dos importadores ligados e da indústria comunitária eram comparáveis.

3. Determinação do mercado comunitário em
questão
(27)
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(1) Com base na denúncia e nas informações prestadas pelo produtor-exportador norte-americano. As vendas correspondem a 10 % do
total das vendas de todas as etanolaminas produzidas no mercado
comunitário.
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A parte de mercado global detida pelas importações
originárias dos EUA foi estável durante o PII, correspondendo-lhe a percentagem de 29 %. Contudo, os dados
indicam um aumento subjacente da parte de mercado
para as MEA, de 17 % para 32 %, e uma redução da
parte de mercado das DEA, de 25 % para 13 %. As TEA
diminuíram ligeiramente de 42 % para 39 %.

preços de importação calculados independentemente da
relação entre os produtores-exportadores e os seus
importadores ligados.
(37)

Estes preços de importação calculados para ambos os
produtores-exportadores eram não só significativamente
inferiores aos preços de importação declarados pelos
seus importadores ligados, mas também significativamente inferiores aos preços mínimos aplicáveis aos
vários tipos de etanolamina. Esta conclusão foi confirmada pelo facto de os importadores ligados terem incorrido em prejuízos financeiros consideráveis durante o PI.
Efectivamente, as margens realizadas entre o preço de
compra (preço de importação) e o preço de revenda no
mercado comunitário não foram suficientes para cobrir
os custos incorridos entre a importação e a revenda. É
de notar que o padrão estabelecido para o PI foi também
o observado no restante período considerado, ou seja,
entre 1995 e 1997.

(38)

Com base na análise em três fases acima exposta,
concluiu-se que os preços de revenda dos produtores-exportadores norte-americanos no mercado comunitário estavam em consonância com os praticados pela
indústria comunitária. Além disso, verificou-se que os
níveis dos preços de importação se situavam acima dos
preços mínimos. Contudo, estes preços de importação
efectivamente pagos não tinham, ou pelo menos não
inteiramente, reflectido as medidas anti-dumping em
vigor se se tiver em conta os custos incorridos entre a
importação e a revenda. Deste modo, pode-se concluir
que os produtores-exportadores norte-americanos e os
seus importadores ligados absorveram as medidas anti-dumping, pelo menos parcialmente, ao estabelecerem
preços de importação artificialmente elevados que constituem preços de transferência.

b) C o m p o r t a m e n t o d o s p r o d u t o r e s - e x p o r t a dores em matéria de preços
(33)

(34)

(35)

(36)

A fim de avaliar o comportamento dos produtores-exportadores norte-americanos em matéria de preços,
procedeu-se à análise das suas vendas, bem como às da
indústria comunitária. Numa primeira fase, procedeu-se
à comparação dos preços de venda aos primeiros
clientes independentes no mercado comunitário. Dado
que a indústria comunitária vende apenas aos utilizadores finais industriais, e que estes clientes também
cobrem uma parte significativa (mais de 50 %) das
vendas dos produtores-exportadores norte-americanos,
considerou-se que a comparação neste estádio comercial
era representativa. Para efeitos da determinação de
dumping, procedeu-se a esta comparação com base nos
dados respeitantes aos dois principais produtores-exportadores norte-americanos.
Dado que todas as importações na Comunidade originárias dos EUA eram efectuadas por meio de importadores
ligados, a comparação acima referida utilizou os preços
cobrados aos primeiros compradores independentes na
Comunidade num estádio ex-importador ligado, ou seja,
após a dedução dos custos de frete na Comunidade, dos
descontos e abatimentos. A comparação revelou que,
durante o PI, os níveis dos preços médios globais das
importações originárias dos EUA e das vendas da indústria comunitária eram comparáveis.
Numa segunda fase, procedeu-se a uma análise dos
preços de importação da etanolamina originária dos
EUA, ou seja, entre os preços dos produtores-exportadores e seus importadores ligados e os preços mínimos
que determinam os direitos variáveis. Esta comparação
revelou que não tinham sido cobrados direitos anti-dumping significativos, dado que os preços de importação eram consideravelmente superiores aos preços
mínimos para a maior parte do PII.
Numa terceira fase, dada a relação entre os produtores-exportadores e os importadores, averiguou-se para o PI
se os preços de revenda recebidos por estes importadores dos seus primeiros clientes independentes e os
preços de importação respectivos efectivamente pagos
reflectiam os custos dos importadores ligados entre a
importação e a revenda. Deste modo, todos os custos
efectivamente suportados entre a importação e a
revenda, tais como o frete desde a fronteira comunitária,
a manutenção, o seguro, a embalagem, as despesas de
crédito, os direitos de importação, as despesas gerais e
administrativas e uma margem de lucro de 5 % foram
deduzidos dos preços de revenda, o que resultou em
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3. Situação da indústria comunitária

a) P r o d u ç ã o , c a p a c i d a d e d e p r o d u ç ã o e u t i l i zação da capacidade
(39)

A produção aumentou em 38 % durante o PII, nomeadamente em 1996 e 1997, após uma expansão da capacidade de aproximadamente 117 000 para 139 000 toneladas. O aumento da produção, combinado com o
aumento mais moderado da capacidade, melhorou a
utilização da capacidade global da indústria comunitária,
de 81,8 % para 91,1 % durante o PII.

(40)

Como já referido, a capacidade instalada numa fábrica
do produtor comunitário em 1997 representou cerca de
95 % da produção comunitária para consumo próprio,
destinando-se unicamente a esse fim. O aumento acima
referido da capacidade de produção resultou, todavia,
deste investimento na produção para consumo próprio,
já que permitiu reduzir assim a produção para consumo
próprio noutra fábrica da mesma empresa, libertando
capacidade para as vendas no mercado livre.
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de etileno eram empolados, causando uma pressão no
sentido da baixa no comércio de etanolamina. Verificou-se, todavia, que as empresas envolvidas organizam
os seus negócios de óxido de etileno e de etanolamina
como centros de lucros distintos, tornando pouco
provável a prática de subvenções cruzadas, e foram realizados controlos para averiguar se o preço de transferência a que esta matéria-prima era incorporada no
custo de produção da etanolamina reflectia o valor no
mercado. Verificou-se em todos os casos que os preços
de transferência utilizados traduziam os preços de venda
do óxido de etileno a clientes independentes que
compravam quantidades semelhantes.

b) V o l u m e d e v e n d a s
(41)

O volume de vendas da indústria comunitária no
mercado comunitário aumentou em 27 % durante o PII,
para aproximadamente 96 000 toneladas, devido ao
aumento das vendas de DEA e de TEA (respectivamente
de 32 % e de 28 %) durante esse período.
c) P a r t e d e m e r c a d o

(42)

A indústria comunitária aumentou a sua parte de
mercado em termos globais de 50 % para 56 % durante
o período de 1995 a 1997, adquirindo 11 % para a
MEA, 5 % para a DEA e 3 % para a TEA. Entre 1997 e o
PI, a parte de mercado global e a da TEA permaneceu
estável, tendo aumentado ainda para a DEA (de 61 %
para 63 %), mas diminuído para a MEA (de 53 % para
49 %).

f) R e n t a b i l i d a d e
(48)

d) E x i s t ê n c i a s
(43)

As existências aumentaram em 10 % durante o PII. Este
aumento é inferior ao aumento da produção, que foi de
38 %.
e) E v o l u ç ã o d o p r e ç o d e v e n d a e d o c u s t o d e
produção

(44)

O preço de venda global diminuiu em 17 % entre 1995
e 1996. Esta redução foi seguida de aumentos em 1997
e 1998, respectivamente, de 3 % e de 9 % em relação
aos preços de 1996. Em contraste com os preços
mínimos e a situação em 1995, a DEA tornou-se o
produto mais caro durante o PII.

(45)

Os preços de revenda das importações norte-americanas
na Comunidade foram consideravelmente inferiores aos
preços de venda da indústria comunitária em 1995 e
1996. A pressão que provocou uma redução de 17 %
dos preços de venda da indústria comunitária entre
1995 e 1996 ocorreu ao mesmo tempo que as importações de MEA dos EUA quase duplicaram e o preço de
revenda das importações norte-americanas de MEA
diminuiu em 14 %, para 605 ecus por tonelada,
baixando o preço de venda da indústria comunitária em
22 %, para 647 ecus por tonelada.

(46)

À parte as condições de mercado, os preços de venda
são essencialmente condicionados pelo custo das matérias-primas. O custo de produção global diminuiu em
7 % entre 1995 e 1996 e, em relação a 1996, aumentou
ligeiramente entre 1 % e 2 % para 1997 e o PI. Durante
todo o período, os custos de produção diminuíram em
6 % embora os preços tenham diminuído em 10 %. As
DEA constituem a única excepção: o preço médio diminuiu em apenas 1 % enquanto os custos de produção
diminuíram em 4 %.

(47)

Deverá também ser salientado que a produção de etanolamina para a indústria comunitária é importante dado
que permite a utilização do óxido de etileno a jusante,
permitindo economias de escala para este processo de
produção a jusante e a utilização da etanolamina como
produto intermédio para outros produtos (consumo
próprio). Alegou-se que os preços de venda para o óxido
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A rentabilidade foi afectada pelos preços de venda e
pelos custos de produção. Os lucros diminuíram de
3,94 % em 1995 para níveis de prejuízo de – 8,64 % em
1996 e de – 8,49 % em 1997. A recuperação dos preços
no PI foi insuficiente para gerar lucros e a rentabilidade
permaneceu negativa, em – 1,37 %.
g) I n v e s t i m e n t o s

(49)

O investimento em etanolamina para o mercado livre
permaneceu bastante estável entre 1995 e 1998, em
cerca de 4 milhões de ecus por ano, excepto para 1996,
quando esse montante duplicou. Nesse ano, ocorreram
mudanças importantes numa fábrica após a produção do
grupo para uso próprio ter sido transferida para outra
fábrica pertencente ao mesmo produtor comunitário.
h) E m p r e g o

(50)

A produção de etanolamina não é um processo intensivo do ponto de vista da mão-de-obra. Em termos
globais, o emprego aumentou em 23 % e afectou 166
pessoas em 1998.
4. Volumes e preços de importação de outros países
terceiros

(51)

Com base nas informações do Eurostat, os preços de
exportação búlgaros eram inferiores aos preços de
importação norte-americanos provenientes da mesma
fonte. Tal como exposto, é, no entanto, de notar que os
preços Eurostat para as importações originárias dos EUA
não são considerados fiáveis. Um produtor búlgaro,
Burgas, manteve uma parte de mercado comunitário
estável, de 3 %, desde 1996. Com base nas informações
do Eurostat, aproximadamente 70 % das suas exportações são MEA, o que corresponde a uma parte de
mercado de 6 % neste segmento durante o PI (comparativamente a 49 % para a indústria comunitária e a 32 %
para os produtores-exportadores dos EUA).

(52)

A parte de mercado de todos os outros países diminuiu
para 2 % para todos os tipos de etanolamina e de 6 %
para a MEA. Contudo, estas importações resultam de
várias fontes, nenhuma das quais detém uma parte de
mercado significativa.
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5. Conclusão sobre a situação do mercado comunitário
(53)

(54)

O volume e a capacidade de produção da indústria
comunitária revelam uma tendência positiva. Os
volumes de venda aumentaram, nomeadamente para a
DEA e a TEA. A parte de mercado aumentou globalmente embora tenha diminuído para a MEA comparativamente a 1997. Apesar de mais elevada do que em
1996 e 1997, a rentabilidade permaneceu insuficiente
em 1998 em virtude da pressão constante sobre os
preços de venda. Efectivamente, a redução inicial dos
preços de venda de 1995 para 1996 ainda não foi
compensada, continuando a existir pressão sobre os
preços das importações em causa.

para os três produtores norte-americanos (Union
Carbide, Huntsman e Dow Chemical) e, embora a
produção tenha aumentado em 9 %, a taxa de utilização
da capacidade diminuiu de 90,4 % para 83 %. A nova
capacidade instalada destina-se, em geral, à DEA, provocando um excedente de produção de MEA.
(58)

Além disso, o inquérito revelou que os produtores norte-americanos exportaram quantidades significativas do
produto considerado para a Comunidade durante o
período examinado, demonstrando que o mercado
comunitário constitui um mercado importante para a
sua produção. Entre 1997 e o PI, as exportações norte-americanas correspondentes para a Comunidade
aumentaram em 12,4 %, enquanto as vendas no
mercado interno aumentaram só 4,9 % e as exportações
para outros países terceiros diminuíram em 2,7 %.
Durante o PI, as vendas norte-americanas no mercado
interno representavam 67,1 % das vendas totais realizadas pelos três produtores norte-americanos acima referidos, as exportações para a Comunidade 13,6 % e as
exportações para países terceiros 19,3 %.

(59)

O inquérito revelou igualmente que os preços praticados
no mercado interno norte-americano eram superiores
aos preços de venda no mercado comunitário. O nível
de preços superior nos EUA pode ser directamente atribuído ao elevado consumo de DEA no mercado norte-americano.

(60)

Por último, é de notar que a Coreia do Sul instituiu
medidas sobre as importações de etanolamina originária
dos EUA. Embora não se considere que os volumes
envolvidos, mesmo que fossem inteiramente desviados,
sejam de molde a perturbar o mercado comunitário, o
facto de terem sido instituídas medidas anti-dumping
revela que os produtores-exportadores norte-americanos
estão preparados para realizar exportações a preços de
dumping.

(61)

Os preços da indústria comunitária e dos produtores-exportadores durante o PII têm sido constantemente
superiores às medidas anti-dumping variáveis baseadas no
preço mínimo. Foi demonstrado que os preços de
importação não reflectem os preços de revenda dos
importadores ligados considerados e que os preços de
importação que reflectem os custos incorridos entre a
importação e a revenda foram sistematicamente inferiores aos preços mínimos, o que indica que os produtores-exportadores norte-americanos absorveram parcialmente as medidas anti-dumping instituídas. Simultaneamente, a indústria comunitária não conseguiu recuperar-se da situação negativa que atravessou e ainda enfrentou
uma situação insatisfatória em termos de lucros durante
o PI.

(62)

O inquérito confirmou que, tal como no período de
inquérito anterior (1991-1992) antes da instituição das
medidas, os produtores norte-americanos exportaram
quantidades significativas para o mercado comunitário.
Das 48 000 toneladas no PI anterior, estas diminuíram
para 44 000 toneladas no início do PII, antes de aumentarem para 51 000 toneladas no final do PII. Representam 40 % da produção comunitária total durante o
PI.

A continuação da pressão para a redução dos preços de
venda da indústria comunitária e a consequente rentabilidade negativa estão directamente ligadas ao comportamento dos produtores-exportadores norte-americanos
em matéria de política e preços, nomeadamente à
absorção das medidas em vigor e à resultante pressão
sobre os preços.
F. PROBABILIDADE DE CONTINUAÇÃO DE DUMPING
CAUSADOR DE PREJUÍZO

1. Análise da procura de etanolamina
(55)

Em virtude do processo de produção combinado, o
aumento do consumo de DEA e de TEA na Comunidade
conduziu a uma oferta significativa de MEA. A pressão
para a subida dos preços foi mais pronunciada para a
DEA, acentuada pela retirada gradual dos produtores-exportadores norte-americanos deste mercado (ilustrada
pela redução correspondente da parte de mercado norte-americana, de 25 % para 13 %, durante o PII).

(56)

Simultaneamente, a capacidade de produção de etanolamina a nível mundial está a aumentar em antecipação
do aumento constante da procura de DEA, estando os
principais produtores na Comunidade e nos EUA a
investir num ritmo idêntico. A elevada procura de DEA
conduziu a correspondentes ajustamentos de preços no
sentido da alta neste segmento, enquanto o consumo de
DEA e, por conseguinte, os preços, durante o período de
inquérito foram baixos. O efeito nos preços de venda (e,
consequentemente, na rentabilidade) da capacidade e da
procura crescentes de DEA permanece pouco clara,
embora os excedentes de produção de MEA a nível
mundial, nomeadamente, corram o risco de causar uma
depressão nas condições do mercado.
2. Análise da situação dos produtores-exportadores
norte-americanos

(57)

O aumento da capacidade a nível mundial corre o risco
de gerar um excesso de produção, especialmente de
MEA, ao mesmo tempo que o mercado comunitário,
com um nível de preços superior ao de outros países
terceiros, é interessante para os produtores-exportadores
norte-americanos. A capacidade de produção norte-americana aumentou em mais de um terço durante o
período de 1995 a 1998. Entre 1997 e o PI, a capacidade aumentou em 19,9 %, para 524 000 toneladas,
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(63)

Em consonância com a procura crescente de DEA nos
EUA, que pressionou os preços de venda norte-americanos de DEA e de etanolamina em geral a subirem,
verificou-se uma alteração dos preços um pouco menos
pronunciada no mercado comunitário. Esta tendência do
consumo significa também que a MEA é produzida em
quantidades crescentes, com o risco de que, não
havendo uma procura à altura, passe a ser vendida a
preços cada vez mais baixos. Espera-se que o efeito nos
preços da TEA seja menor, por se preverem excedentes
de produção mais pequenos.

(64)

Um produtor-exportador norte-americano alegou que a
própria indústria comunitária produz MEA em excesso,
o que gera pressão para a redução dos preços. Foi, no
entanto, incapaz de fundamentar esta alegação. É
também de notar que um produtor norte-americano
alegou que a indústria comunitária tinha subcotado os
seus preços de DEA em 1998. O inquérito revelou,
todavia, que a empresa comunitária mencionada não
tinha vendido quaisquer DEA a esse cliente.

absorveram parcialmente as medidas anti-dumping em
vigor impossibilitando a indústria comunitária de
melhorar a sua situação. É provável que os aumentos de
capacidade dos EUA provoquem uma depressão das
condições do mercado comunitário, nomeadamente
devido aos excedentes de MEA, e o mercado comunitário, comparativamente a outros mercados, permanece
atractivo para os produtores-exportadores norte-americanos, que continuam a exportar volumes significativos
para a Comunidade a preços objecto de dumping. Por
conseguinte, conclui-se que é provável a continuação de
dumping causador de prejuízo.

G. INTERESSE COMUNITÁRIO

1. Introdução
(68)

3. Conclusão sobre a probabilidade de continuação
de dumping causador de prejuízo
(65)

O inquérito revelou que, não obstante as medidas anti-dumping em vigor e o aumento de produção, a capacidade de produção, o consumo e os volumes de vendas, a
indústria comunitária ainda se encontra numa situação
frágil, nomeadamente no que diz respeito aos preços de
venda e à rentabilidade. Permitiu-se à indústria comunitária que preenchesse a lacuna deixada pela retirada
parcial dos produtores-exportadores norte-americanos
do mercado comunitário de DEA. Contudo, devido à
absorção parcial pelos produtores-exportadores norte-americanos das medidas em vigor, a sua produção excedentária de MEA e o resultante aumento de importações
comunitárias de MEA nos EUA a preços objecto de
dumping, os preços de todas as etanolaminas permaneceram demasiado baixos para que fosse possível restabelecer a rentabilidade da indústria comunitária não
obstante o recurso a medidas anti-dumping.

(66)

O inquérito permitiu concluir que as importações consideradas ainda ocorrem a preços que são objecto de
dumping significativo. Verificou-se que os preços norte-americanos no mercado interno aumentaram desde o
inquérito anterior, embora menos do que os preços de
exportação norte-americanos para a Comunidade. Tal
conduziu a margens de dumping mais baixas do que as
do inquérito inicial, também devido à absorção. Verificou-se ainda que as quantidades exportadas são significativas, equivalentes a 40 % da produção comunitária
total durante o PI.

(67)

A indústria comunitária não se conseguiu recuperar da
situação negativa em que se encontra desde o inquérito
anterior; os preços das importações originárias dos EUA
foram inferiores aos preços mínimos (dados os custos
efectivos entre a importação e a revenda), pelo que
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No inquérito anterior, considerou-se que a adopção de
medidas não era contrária ao interesse comunitário. O
presente inquérito é um reexame, que analisa a situação
em que já estão em vigor medidas anti-dumping, pelo que
é necessário avaliar qualquer impacto negativo indesejável destas medidas nas partes em questão. Por conseguinte, averiguou-se se, não obstante as conclusões
sobre a probabilidade de continuação de dumping
causador de prejuízo, existiam razões de força maior
para concluir que não era do interesse comunitário
manter as medidas. Para o efeito, e em conformidade
com o disposto no n.o 1 do artigo 21.o do regulamento
de base, teve-se em conta o impacto da manutenção das
medidas em vigor, da instituição de medidas alternativas
ou da supressão das medidas sobre todas as partes
envolvidas no processo.

2. Interesse da indústria comunitária
(69)

As medidas em vigor não conduziram a um nível de
preços no mercado comunitário que permitisse aos
produtores comunitários conseguirem de novo rentabilidade. O inquérito revelou que as medidas nunca tinham
produzido plenamente efeito. Efectivamente, embora os
preços de importação tenham sido superiores aos preços
mínimos estabelecidos, estes últimos não se tinham
reflectido nos preços de revenda dos importadores
ligados. As perspectivas para a situação no mercado
comunitário não são favoráveis dada a distinta possibilidade de um fluxo de MEA, produzida em instalações de
produção recentemente criadas, e a pressão constante
nos preços, tendo sido estes, em 1999, nalguns casos,
ainda inferiores aos preços mínimos estabelecidos.

(70)

Tendo em conta o que precede, a indústria comunitária
teria interesse em manter as medidas a fim de limitar a
pressão para uma descida dos preços da etanolamina.
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tado. Com base nestas considerações, concluiu-se que
não existem razões de força maior que impeçam a continuação da aplicação das medidas com o intuito de assegurar condições concorrenciais, uma política de preços
equitativa e evitar que a indústria comunitária continue a
sofrer prejuízo.

3. Interesse dos utilizadores

(71)

A Comissão recebeu quatro respostas aos questionários
dos utilizadores de etanolamina, duas das quais foram
consideradas completas e confirmadas por um inquérito
no local. Como estes quatro utilizadores representam
apenas 1,4 % do consumo comunitário durante o PI, as
informações apresentadas não puderam ser consideradas
representativas. Os utilizadores alegaram que devia ser
evitado qualquer aumento dos custos de produção, dado
tal afectar a sua rentabilidade.

(72)

As informações recolhidas no decurso do inquérito indicaram um impacto do preço de compra da etanolamina
no custo de produção do produto acabado durante o PI
que variava entre 2,21 % e 18,82 % (o último valor é
relativo a um caso extremo, para um produto em que a
etanolamina pode perfeitamente ser substituída por
outro produto químico). A média ponderada global é de
4,33 % do custo de produção. O impacto máximo das
medidas propostas é, em média, inferior a 1 %, pelo que
pode ser considerado limitado.

(73)

Um outro utilizador do produto considerado alegou que
planeava produzir um produto químico, o glifosato
intermédio, na Comunidade recorrendo à DEA. Esta
empresa alegou que era incapaz de o fazer devido aos
preços de importação artificialmente elevados (resultantes da instituição de medidas anti-dumping) e à inexistência de fornecimento local (comunitário) de DEA. É de
notar que o preço mínimo em que o direito variável se
baseava foi sempre inferior aos preços de compra estabelecidos pelas várias partes interessadas durante o PI, o
que mostra que a primeira alegação do utilizador não
correspondia à realidade. O inquérito revelou ainda que
a DEA não estava suficientemente disponível nos EUA,
pelo que as exportações para a Comunidade tinham
diminuído. Foi necessário algum tempo para os produtores comunitários se adaptarem ao aumento da
procura, mas a oferta de DEA nunca foi tão fraca que os
preços fossem afectados significativamente, pelo que não
se pode considerar fundamentada a segunda alegação da
empresa.

4. Conclusão sobre o interesse comunitário

(74)

A manutenção das medidas seria do interesse da indústria comunitária a fim de assegurar que os preços, especialmente para a MEA, aumentassem para um nível que
não gerasse prejuízo. Os utilizadores do produto que se
apresentaram não representavam uma parte importante
do consumo comunitário e/ou não conseguiram fundamentar as suas alegações. Em qualquer dos casos, o
impacto das medidas no seu custo de produção é limi-
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H. MEDIDAS ANTI-DUMPING

(75)

Dado se ter determinado que os produtores-exportadores norte-americanos absorveram as medidas durante
um período longo e que o volume de importações
permaneceu significativo, concluiu-se que as tendências
subjacentes eram duradouras. Nestas circunstâncias, foi
necessário decidir em que base se tinha de concluir o
inquérito realizado, em conformidade com o disposto
nos n.os 2 e 3 do artigo 11.o do regulamento de base.
Dado que as medidas actualmente em vigor não tinham
conduzido ao efeito positivo esperado para a indústria
comunitária, decidiu-se que:
— as medidas anti-dumping deverão ser renovadas,
— a sua forma deverá ser revista,
— o seu nível deverá ser adaptado ao nível de dumping e
de prejuízo determinados.

(76)

É de notar que os preços de importação efectivamente
pagos são utilizados no processo anti-dumping para a
determinação das margens de dumping e de prejuízo. O
inquérito revelou que os preços de importação não
traduzem os preços de revenda dos importadores
ligados. A utilização destes dados subestimaria as
margens de dumping e de prejuízo para o PI. Por conseguinte, concluiu-se que as margens de dumping e de
prejuízo determinadas em conformidade com o disposto
no n.o 3 do artigo 11.o do regulamento de base se
deveriam basear no preço de importação calculado.

(77)

A fim de calcular o limiar de prejuízo, determinou-se
um preço de venda que não causasse prejuízo à indústria
comunitária, que permitisse uma margem de lucros de
8 % e fosse comparável aos preços de revenda dos
importadores norte-americanos ligados. Qualquer diferença verificada foi expressa em termos de percentagem
do valor de importação CIF calculado. Com base neste
método, as margens de subcotação, que eram inferiores
às margens de dumping correspondentes, foram de
10,4 % para a Union Carbide Corporation, de 13,9 %
para a Dow Chemical Company e de 20,5 % para a
Huntsman Chemical Company. No inquérito anterior,
comparativamente, os direitos variáveis com base no
preço mínimo basearam-se em margens de subcotação
globais de 45,2 % para a Union Carbide, de 53,5 % para
a Dow Chemical e de 39,5 % para a Huntsman.
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(78)

Os direitos fixos específicos baseados na diferença entre o preço que não causava prejuízo e os
preços de revenda dos importadores norte-americanos ligados são de 59,25 euros por tonelada para
a Union Carbide Corporation, de 69,40 euros por tonelada para a Dow Chemical Company e de
111,25 euros por tonelada para a Huntsman Chemical Company. Uma medida deste tipo é
considerada adequada, dado que as importações originárias dos EUA se processam essencialmente
através das empresas de venda ligadas. O direito fixo específico residual é estabelecido em
111,25 euros por tonelada.

(79)

Todas as partes consideradas foram informadas dos factos e considerações essenciais com base nos
quais se continuava a instituição das medidas, num nível e numa forma actualizados. Foi-lhes
concedido um prazo para apresentarem comentários sobre estas conclusões,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
É criado um direito anti-dumping definitivo sobre as importações de etanolamina actualmente classificada nos códigos NC ex 2922 11 00 (monoetanolamina) (código TARIC 2922 11 00 10), ex 2922 12 00
(dietanolamina) (código TARIC 2922 12 00 10) e 2922 13 10 (trietanolamina), originária dos Estados
Unidos da América.
2.
A taxa do direito definitivo aplicável ao preço líquido franco-fronteira comunitária, antes do desalfandegamento do produto, para as empresas a seguir indicadas é o seguinte:
País

EUA

Empresa

Direito fixo específico

Union Carbide Corporation
Old Ridgebury Road
Danbury
Connecticut 06817
(Código adicional TARIC: A115)

59,25 euros por tonelada

Huntsman Chemical Corporation
3040 Post Oak Boulevard
PO Box 27707
Houston
Texas 77056
(Código adicional TARIC: A116)

111,25 euros por tonelada

Dow Chemical Company
2040 Dow Center
Midland
Michigan 48674
(Código adicional TARIC: A145)

69,40 euros por tonelada

Todas as outras empresas
(Código adicional TARIC: A999)

111,25 euros por tonelada

3.
Salvo especificação em contrário, são aplicáveis as disposições em vigor em matéria de direitos
aduaneiros.
Artigo 2.o
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 20 de Julho de 2000.
Pelo Conselho
O Presidente
F. PARLY
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REGULAMENTO (CE) N.o 1604/2000 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2000
que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de
certos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 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) n.o 1498/98 (2), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu
artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 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.

(2)

Em aplicação dos supracitados critérios, os valores forfetários de importação devem ser fixados nos níveis constantes em anexo,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os valores forfetários de importação referidos no artigo 4.o do
Regulamento (CE) n.o 3223/94 são fixados como indicado no
quadro constante do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 25 de Julho de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 24 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 337 de 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 198 de 15.7.1998, p. 4.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 24 de Julho de 2000, que estabelece os valores forfetários de importação para a
determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas
(EUR/100 kg)
Código NC

0707 00 05
0709 90 70

0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 40 05

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

628
999
052
528
999
388
524
528
999
052
220
400
508
600
624
999
388
400
508
512
528
720
800
804
999
388
512
528
720
804
999
052
064
066
999
052
400
404
616
999
064
624
999

136,5
136,5
68,2
65,2
66,7
53,7
92,4
62,9
69,7
116,4
170,1
206,4
92,0
112,5
136,1
138,9
82,9
113,9
88,8
77,9
82,4
69,6
203,0
87,1
100,7
86,6
62,6
78,0
128,2
107,7
92,6
186,8
104,3
109,3
133,5
343,6
250,9
574,4
255,0
356,0
60,2
171,3
115,8

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n.o 2543/1999 da Comissão (JO L 307 de 2.12.1999, p. 46).
O código «999» representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) N.o 1605/2000 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2000
relativo ao fornecimento de cereais a título de ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 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 n.o 1, alínea b), do seu artigo
24.o,
Considerando o seguinte:
(1)

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.

(2)

Após várias decisões relativas à distribuição da ajuda
alimentar, a Comissão concedeu cereais a certos beneficiários.

(3)

É necessário efectuar esses fornecimentos de acordo com
as regras previstas no Regulamento (CE) n.o 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) n.o 1292/96 do Conselho
para a ajuda alimentar comunitária (2). É necessário

precisar, nomeadamente, os prazos e condições de
fornecimento para determinar as despesas daí resultantes,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A título da ajuda alimentar comunitária, realiza-se, na Comunidade, a mobilização de cereais, tendo em vista fornecimentos
aos beneficiários indicados no anexo, em conformidade com o
disposto no Regulamento (CE) n.o 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 2.o
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 24 de Julho de 2000.
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 n.o: 102/99
2. Beneficiário (2): Etiópia
3. Representante do beneficiário: Food Security Unit of the European Communities, Addis Ababa, PO Box 5570;
Tel.: (251-1) 61 09 12, fax: 61 26 55
4. País de destino: Etiópia
5. Produto a mobilizar: trigo mole
6. Quantidade total (toneladas líquidas): 16 500
7. Número de lotes: 1
8. Características e qualidade do produto (3) (5): ver JO C 114 de 29.4.1991, p. 1 [ponto II A 1 a)]
9. Acondicionamento (7) (8): ver JO C 267 de 13.9.1996, p. 1 (pontos 1.0 A.1.c, 2.c e B.3)
10. Etiquetagem e marcação (6): ver JO C 114 de 29.4.1991, p. 1 (ponto II.A.3)
— Língua a utilizar na marcação: inglês
— Indicações complementares: —
11. Modo de mobilização do produto: mercado da Comunidade
12. Estádio de entrega previsto: entregue no destino (9)
13. Estádio de entrega alternativo: entregue no porto de embarque — FOB estivado
14. a) Porto de embarque: —
b) Endereço de carregamento: —
15. Porto de desembarque: —
16. Local de destino: EFSR warehouse in Dire Dawa, Shinille, Ethiopia. Contact: Ato Sirak Hailu, tel.: (251-1) 51 71 62,
fax: 51 83 63
— porto ou armazém de trânsito: Berbera
— via de transporte terrestre: —
17. Período ou data-limite de entrega no estádio previsto:
— primeiro prazo: em 5.11.2000
— segundo prazo: em 19.11.2000
18. Período ou data-limite de entrega no estádio alternativo:
— primeiro prazo: de 28.8 a 10.9.2000
— segundo prazo: de 11 a 24.9.2000
19. Prazo para a apresentação das propostas (às 12 horas, hora de Bruxelas):
— primeiro prazo: em 8.8.2000
— segundo prazo: em 22.8.2000
20. Montante da garantia do concurso: 5 euros por tonelada
21. Endereço para o envio das propostas e das garantias de concurso (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr. T.
Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex: 25670
AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (exclusivamente)
22. Restituição à exportação (4): restituição aplicável em 31.7.2000, fixada pelo Regulamento (CE) n.o 407/2000 da
Comissão (JO L 161 de 1.7.2000, p. 13)
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Notas:
(1) Informações complementares: 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) n.o 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 2.o do regulamento atrás citado é a referida no ponto 22 do
presente anexo.
Chama-se a atenção do fornecedor para o n.o 1, último parágrafo, do artigo 4.o do referido regulamento.
A cópia do certificado será transmitida logo após a aceitação da declaração de exportação [número de fax a utilizar:
(32-2) 296 20 05].
(5) O fornecedor transmite ao beneficiário ou ao seu representante aquando da entrega, os documentos seguintes:
— certificado fitossanitário.
(6) Em derrogação do JO C 114 de 29.4.1991, o ponto II.A.3.c) ou II.B.3.c) passa a ter a seguinte redacção: «A menção
“Comunidade Europeia”».
(7) Com vista a uma eventual reensacagem, o adjudicatário deverá fornecer 2 % de sacos vazios, da mesma qualidade dos
que contêm a mercadoria, com a inscrição seguida de um «R» maiúsculo.
(8) O ensaque deve ser feito antes do embarque.
(9) Além do disposto no n.o 3 do artigo 14.o do Regulamento (CE) n.o 2519/97, os navios fretados não figurarão em
nenhuma das quatro mais recentes listas de navios detidos, publicados 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. 2)].
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REGULAMENTO (CE) N.o 1606/2000 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2000
que altera o Regulamento (CE) n. 2629/97 no que respeita à utilização do código de identificação
de animais pelo Reino Unido
o

zação de marcas auriculares contendo o código alfanumérico até 30 de Junho de 2000.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 820/97 do Conselho,
de 21 de Abril de 1997, que estabelece um regime de identificação e registo de bovinos e relativo à rotulagem da carne de
bovino e dos produtos à base de carne de bovino (1), e, nomeadamente, o seu artigo 10.oA,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O Regulamento (CE) n.o 2629/97 da Comissão (2), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1663/1999 (3), estabelece disposições de aplicação no
que respeita a marcas auriculares, registos das explorações e passaportes no âmbito do regime de identificação
e registo dos bovinos.
No que respeita ao código para a identificação de
bovinos, parece adequado tomar em consideração as
dificuldades práticas indicadas pelas autoridades do
Reino Unido e permitir às referidas autoridades a utili-

(3)

O Regulamento (CE) n.o 2629/97 deve, portanto, ser
alterado nesse sentido.

(4)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité para o Fundo
Europeu de Orientação e Garantia Agrícola,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
É aditada a seguinte frase ao n.o 2, alínea b), do artigo 1.o do
Regulamento (CE) n.o 2629/97:
«O Reino Unido pode adiar essa data até 30 de Junho de
2000;».
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 24 de Julho de 2000.
Pela Comissão
David BYRNE

Membro da Comissão

(1) JO L 117 de 7.5.1997, p. 1.
(2) JO L 354 de 30.12.1997, p. 19.
(3) JO L 197 de 29.7.1999, p. 27.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1607/2000 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2000
que estabelece determinadas normas de execução do Regulamento (CE) n.o 1493/1999, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola, nomeadamente do título relativo aos vinhos de
qualidade produzidos em regiões determinadas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(6)

Por força do n.o 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o
1493/1999, os Estados-Membros devem proceder, de
forma sistemática, a exames organolépticos de cada um
dos vqprd produzidos nos seus territórios.

(7)

É conveniente confiar a uma comissão a tarefa de
comparar os resultados dos exames com as especificações exigidas e de proceder ao exame organoléptico.

(8)

É conveniente prever o destino dos vinhos aptos a dar
vqprd que não sejam admitidos como tais pela comissão
de prova.

(9)

É indicado que a Comissão seja mantida ao corrente das
medidas previstas pelos Estados-Membros e da sua aplicação.

(10)

Por força do n.o 2 do artigo 56.o do Regulamento (CE)
n.o 1493/1999, a desclassificação de um vqprd na fase
do comércio só pode ser efectuada em certos casos. É
necessário especificar esses casos, indicando, nomeadamente, o destino dos vqprd desclassificados, assim como
as condições desse destino. É igualmente necessário
indicar as instâncias competentes para declarar a desclassificação.

(11)

Para evitar que a concorrência seja falseada, um vqprd
desclassificado não deve ser comercializado sob uma
denominação que lembre aquela que deixou de lhe
poder ser atribuída. Para que um controlo possa efectuar-se normalmente, é necessário que essa desclassificação conste de inscrições nos registos de movimento.

(12)

Para que a Comissão possa acompanhar a aplicação,
pelas instâncias competentes dos Estados-Membros, das
disposições relativas à desclassificação dos vqprd, é
conveniente que os Estados-Membros comuniquem
anualmente à Comissão as quantidades de vqprd que
foram desclassificados nos seus territórios geográficos.

(13)

Além disso, é indicado que a desclassificação de um
vqprd que se encontre no território de um Estado-Membro que não o de origem seja feita por uma
instância competente deste último Estado-Membro. Para
esse efeito, deve assegurar-se a colaboração directa das
instâncias encarregadas pelos Estados-Membros do
controlo da produção e da comercialização dos vqprd. É
necessário fixar regras para essa colaboração. Contudo,
para simplificar a tarefa administrativa dos Estados-Membros, deve permitir-se que a instância competente
do Estado-Membro em cujo território que encontre, em
pouca quantidade, o vqprd em questão possa proceder,
ela própria, à desclassificação dessa quantidade.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamnento (CE) n.o 1493/1999 do
Conselho que estabelece a organização comum do mercado
vitivinícola (1), e, nomeadamente, os seus artigos 56.o e 58.o,
Considerando o seguinte:
O título VI do Regulamento (CE) n.o 1493/1999, assim
como diversos anexos deste regulamento, estabelece
regras gerais relativas aos vinhos de qualidade produzidos em regiões determinadas (vqprd). É necessário
completar o quadro assim traçado por regras de
execução e revogar os regulamentos que dispõem sobre
esta matéria, ou seja, os Regulamentos da Comissão
(CEE) n.o 1698/70 (2), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n.o 986/89 (3), (CEE) n.o
2236/73 (4), (CEE) n.o 2082/74 (5), com a última
redacção que lhe foi dada pelo acto relativo às condições
de adesão da República Helénica e às adaptações dos
Tratados (6), e (CEE) n.o 2903/79 (7), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n.o
418/86 (8).

(1)

Encontrando-se essas regras dispersas por vários regulamentos comunitários, é necessário, tanto no interesse
dos operadores económicos da Comunidade como no
das administrações incumbidas de aplicar a regulamentação comunitária, reunir o conjunto dessas disposições
num único regulamento.

(2)

O referido regulamento deve retomar a regulamentação
actual e, ao mesmo tempo, adaptá-la às novas exigências
do Regulamento (CE) n.o 1493/1999. É igualmente
conveniente introduzir na referida regulamentação as
alterações necessárias para torná-la mais coerente e mais
simples e para colmatar determinadas lacunas ainda existentes, de modo a obter-se uma regulamentação comunitária completa neste domínio. É, ainda, necessário especificar determinadas regras tendo em vista uma maior
segurança jurídica na sua aplicação.

(3)

Convém, igualmente, precisar que o presente regulamento se aplica sem prejuízo das disposições específicas
estabelecidas noutros domínios.

(4)

O anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 prevê a
elaboração de diversas listas de vqprd. É conveniente
estabelecer essas listas.

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L
L
L

179 de 14.7.1999, p. 1.
190 de 26.8.1970, p. 4.
106 de 18.4.1989, p. 1.
229 de 17.8.1973, p. 26.
217 de 8.8.1974, p. 14.
291 de 19.11.1979, p. 80.
326 de 22.12.1979, p. 14.
48 de 26.2.1986, p. 8.

L 185/18
(14)

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão do
Vinho,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
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Artigo 5.o

Lista dos vlqprd que podem apresentar um título alcoométrico volúmico total inferior a 17,5 % vol. mas não inferior a 15 % vol.
A lista referida na secção L, ponto 4, do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 consta do parágrafo B do anexo II
do presente regulamento.

Objecto do presente regulamento

Artigo 6.o

O presente regulamento tem por objecto as normas de
execução do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 relativas aos
vinhos de qualidade produzidos em regiões determinadas
(vqprd).

Lista das variedades que podem ser utilizadas na elaboração dos vlqprd e que utilizam as menções específicas
tradicionais «vino dulce natural», «vino dolce naturale»,
«vinho doce natural» e «οίνος γλυκύς φυσικός»

TÍTULO I
REGRAS RELATIVAS ÀS REGIÕES DETERMINADAS

A lista referida na secção L, ponto 5, do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 consta do anexo III do presente
regulamento.

Artigo 2.o

Artigo 7.o

Delimitação das áreas nas imediações de uma região
determinada

Lista dos veqprd cujos vinhos de base podem apresentar
um título alcoométrico inferior a 9,5 %, mas não inferior a
8,5 % vol.

Em derrogação à regra constante do parágrafo D, alínea b) do
ponto 1, do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 e
em aplicação da secção D, ponto 3, do anexo VI do mesmo
regulamento, a delimitação da área nas imediações de uma
região determinada em que um vqprd pode ser obtido ou
produzido, é efectuada por cada um dos Estados-Membros em
causa relativamente a cada vqprd em causa. O Estado-Membro
deve tomar em conta, nomeadamente, a situação geográfica, as
estruturas administrativas e as situações tradicionais existentes
antes da delimitação.
Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão as decisões
tomadas em relação com essa delimitação, assegurando a
Comissão, por todos os meios adequados, a publicidade dessas
decisões em todos os Estados-Membros.
TÍTULO II
REGRAS RELATIVAS AOS TÍTULOS ALCOOMÉTRICOS

Artigo 3.o
Lista dos vqprd brancos que podem apresentar um título
alcoométrico volúmico total inferior a 9 % vol. e superior
ou igual a 8,5 % vol.
As listas referidas na secção F, ponto 5, do anexo VI do
Regulamento (CE) n.o 1493/1999 constam do anexo I do
presente regulamento.
Artigo 4.o

As listas referidas na secção K, pontos 2 e 3, do anexo VI do
Regulamento (CE) n.o 1493/1999 constam do anexo IV do
presente regulamento.
TÍTULO III
REGRAS

APLICÁVEIS AOS EXAMES
ORGANOLÉPTICOS

ANALÍTICOS

E

Artigo 8.o
Regras gerais
1.
Para a aplicação do segundo parágrafo, alínea d), do
artigo 58.o do Regulamento (CE) n.o 1493/1999, cada Estado-Membro produtor deve constituir uma ou mais comissões
encarregadas de proceder ao exame organoléptico dos vqprd
produzidos no seu território.
Na constituição das comissões referidas no primeiro parágrafo
e na secção J, alínea b) do ponto 1, do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1493/1999, os Estados devem assegurar-se de
que as partes interessadas estão representadas.
2.
Os Estados-Membros devem estabelecer as regras para
que os exames analíticos e organοlépticos de cada vqprd
produzido no território respectivo sejam efectuados de forma
sistemática. Contudo, para os vinhos obtidos na campanha de
2000/2001, esses exames podem ser realizados por amostragem.

Lista dos vlqprd que podem apresentar um título alcoométrico volúmico natural inferior a 12 %

Os Estados-Membros devem zelar por que cada amostra
colhida seja representativa do vqprd correspondente em poder
do produtor.

A lista referida na secção L, alínea a) do ponto 3, do anexo VI
do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 consta da secção A do
anexo II do presente regulamento.

3.
Todos os vinhos aptos a dar vqprd devem ser sujeitos aos
exames referidos no n.o 2 na fase de produção e antes da sua
classificação como tais.
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Um vinho só pode ser classificado como vqprd se:

a) Os resultados dos exames analíticos realizados segundo os
métodos referidos no artigo 46.o do Regulamento (CE) n.o
1493/1999 provarem que esse vinho respeita os valores
limite exigidos na secção J, alínea a) do ponto 1, do anexo
VI do mesmo regulamento; e
b) O resultado do exame organoléptico for no sentido de que
o vinho reúne as características apropriadas.
Artigo 9.o
Destino dos vinhos cujos exames analíticos e organolépticos revelem não reunir as condições exigidas
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4.
O processo de desclassificação de um vqprd é desencadeado por iniciativa:
a) Da instância competente referida nos n.os 1 e 2 do artigo
56.o do Regulamento (CE) n.o 1493/1999, por ocasião de
qualquer controlo adequado; ou
b) Do comerciante detentor do vinho, quando o comerciante
verifique que o vinho reúne as condições referidas no n.o 2
do presente artigo.
5.
Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão os
nomes e endereços das instâncias competentes por si habilitadas a proceder às desclassificações dos vqprd. A Comissão
assegura, por todos os meios adequados, a publicidade dessas
comunicações em todos os Estados-Membros.

Sempre que resulte dos exames analíticos e organolépticos que
um vinho não é apto a dar o vqprd a que diz respeito o pedido
de classificação, o vinho em questão pode, desde que apresente
as correspondentes características, ser classificado como:

6.
Qualquer instância competente pode declarar, se for caso
disso, a não conformidade do documento de acompanhamento
emitido para um vinho desclassificado.

a) Outro vqprd, desde que se encontrem reunidas as condições
para a sua classificação como tal;

Dos registos de entrada e de saída mantidos pelo detentor de
um vinho desclassificado deve constar que se trata de um vinho
que perdeu a qualidade de vqprd.

b) Vinho de mesa, desde que o enriquecimento de que tenha,
eventualmente, sido objecto tenha sido efectuado em
conformidade com as disposições do n.o 2 do artigo 43.o e
do anexo V, secções C e G, do Regulamento (CE) n.o 1493/
/1999; ou

Artigo 11.o

c) Um vinho de outra categoria referida no anexo I do Regulamento (CE) n.o 1493/1999.
TÍTULO IV
REGRAS RELATIVAS ÀS DESCLASSIFICAÇÕES

Artigo 10.o
Condições para determinadas desclassificações de vqprd
na fase de comercialização
1.
Para efeitos de aplicação do artigo 56.o do Regulamento
(CE) n.o 1493/1999, «desclassificar um vqprd» significa «proibir
a utilização para o vinho em causa de qualquer menção que
faça referência às menções comunitárias ou nacionais reservadas aos vqprd».
2.
Para efeitos de aplicação do n.o 3 do artigo 56.o do
Regulamento (CE) n.o 1493/1999, considera-se, designadamente, que um vqprd sofreu uma alteração que justifica a sua
desclassificação sempre que tenha sido verificado que:
a) Deixou de corresponder às exigências relativas a, pelo
menos, um dos elementos característicos referidos na secção
J, alínea a) do ponto 1, do anexo VI do Regulamento (CE)
n.o 1493/1999; ou
b) Deixou de apresentar pelo menos uma das características
próprias dos vqprd originários da região de que tem o
nome.
3.
A desclassificação de um vqprd na fase de comercialização é declarada pela instância competente referida, conforme
o caso, no n.o 1 ou no n.o 3 do artigo 12.o do presente
regulamento.

Comunicação dos Estados-Membros relativa à
desclassificação dos vqprd
Os Estados-Membros devem recolher em relação a cada
campanha vitícola os dados respeitantes às quantidades de
vqprd que foram desclassificadas no seu território geográfico.
Os Estados-Membros devem comunicar esses dados à
Comissão até 1 de Novembro seguinte à campanha vitícola
durante a qual tiver sido declarada a desclassificação.
Para esse efeito, os Estados-Membros devem distinguir entre as
quantidades dos vinhos que perderam a qualidade de vqprd:
a) Na fase da produção:
i) Por iniciativa da instância competente; ou
ii) A pedido do produtor;
b) Na fase de comercialização:
i) Por iniciativa da instância competente; ou
ii) A pedido do comerciante.
Os Estados-Membros devem indicar as quantidades discriminadas por categorias de produtos resultantes da desclassificação.
Artigo 12.o
Colaboração directa entre as instâncias competentes dos
Estados-Membros em matéria de desclassificação de vqprd
1.
A instância competente do Estado-Membro em cujo território geográfico se encontra um vqprd susceptível de ser
desclassificado deve informar desse facto a instância competente do Estado-Membro em cujo território esse vinho foi
produzido, a seguir denominado «Estado-Membro de origem».
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Esse intercâmbio de informações pode ser completado por:
a) Envio de amostras a um laboratório oficial do Estado-Membro de origem a pedido de um dos Estados-membros
interessados; quando se trate de um vqprd contido num
recipiente de 60 litros, ou menos, a amostra deve ostentar a
rotulagem sob a qual esse vinho foi colocado em circulação;
b) Assistência de um perito qualificado do Estado-Membro de
origem nas actividades de controlo;
c) Participação em exames concertados entre diferentes
Estados-Membros;
d) Verificação da emissão dos documentos e das menções nos
registos, prescritos em aplicação do artigo 70.o do Regulamento (CE) n.o 1493/1999.
2.
A instância requerida competente deve informar no mais
curto prazo a instância requerente competente da sua decisão
relativa à desclassificação.
3.
Se a quantidade total do vinho em questão não exceder 2
hectolitros, a instância competente do Estado-Membro em cujo
território enconta-se um vqprd susceptível de ser desclassificado pode decidir, ela própria, da desclassificação desse vinho.
4.
Qualquer pessoa singular ou colectiva, ou grupo de
pessoas, afectada por uma decisão na acepção dos n.os 2 ou 3
do presente artigo pode requerer a revisão dessa decisão à
instância competente do Estado-Membro em cujo território se
encontra o vqprd em questão. Se considerar fundamentado o
requerimento de revisão, esta última instância deve requerer a
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revisão da decisão à instância competente do Estado-Membro
de que o vqprd em causa é originário ou, no caso referido no
n.o 3, proceder ela própria a essa revisão.
5.
Os Estados-Membros que tiverem desclassificado um
vqprd originário de outro Estado-Membro no decurso de um
determinado ano, devem transmitir à Comissão e aos Estados-Membros de origem dos vqprd em questão, até 31 de Março
do ano seguinte, uma comunicação onde especifiquem os
volumes de cada vqprd desclassificado.
TÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 13.o
Revogações
São revogados os Regulamentos (CEE) n.o 1698/70, (CEE) n.o
2236/73, (CEE) n.o 2082/74 e (CEE) n.o 2903/79.
Artigo 14.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
O presente regulamento é aplicável a partir de 1 de Agosto de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 24 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

ANEXO I
Lista dos vqprd brancos que podem apresentar um título alcoométrico inferior a 9 % vol. e superior ou igual a
8,5 % vol.
PORTUGAL
— Vinho Verde.
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ANEXO II
A. Listas referidas na secção L, alínea a) do ponto 3, do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1493/1999
1. Lista dos vlqprd elaborados a partir de mosto de uvas cujo título alcoométrico volúmico natural seja de, pelo menos,
10 % vol., obtidos por adição de aguardente de vinho ou de bagaço com denominação de origem, eventualmente
oriundos da mesma exploração.
[Secção L, alínea a), subalínea i), do ponto 3, do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1493/1999]
FRANÇA
Pineau des Charentes ou Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.
2. Lista dos vlqprd elaborados a partir de mosto de uvas em fermentação, cujo título alcoométrico volúmico natural
inicial seja de, pelo menos, 11 % vol., obtidos por adição de álcool neutro, ou de um destilado de vinho com um título
alcoométrico volúmico adquirido não inferior a 70 % vol., ou de aguardente de origem vitícola.
[Secção L, alínea a), primeiro travessão da subalínea ii), do ponto 3, do anexo VI do Regulamento (CE)
n.o 1493/1999]
PORTUGAL
Porto, vin de Porto, Oporto, Port, Port wine, Portwein, Portvin, Portwijn,
Moscatel de Setúbal, Setúbal,
Carcavelos.
ITÁLIA
Moscato di Noto,
Trentino
3. Lista dos vlqprd elaborados a partir de vinho, cujo título alcoométrico volúmico natural inicial seja de, pelo menos,
10,5 % vol.
[Secção L, alínea a), segundo travessão da subalínea ii), do ponto 3, do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1493/1999]
ESPANHA
Jerez-Xérès-Sherry,
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda,
Condado de Huelva,
Rueda
4. Lista dos vlqprd elaborados a partir de mosto de uvas em fermentação, cujo título alcoométrico volúmico natural
inicial seja de, pelo menos, 9 % vol.
[Secção L, alínea a), terceiro travessão da subalínea ii), do ponto 3, do anexo VI do Regulamento (CE)
n.o 1493/1999]
PORTUGAL
Madeira, Madeira Wein, Madeira wine, vin de Madère, Madera, vino di Madera, Madera wijn.
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B. Lista referida na secção L, ponto 4, do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1493/1999]
5. Lista dos vlqprd com um título alcoométrico volúmico total inferior a 17,5 % vol. mas não inferior a 15 % vol., cuja
legislação nacional que lhes era aplicável antes de 1 de Janeiro de 1985 o previsse expressamente.
[Secção L, ponto 4, do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1493/1999]
ESPANHA

Vlqprd

Denominação do produto estabelecida pela legislação comunitária
ou do Estado-Membro

Condado de Huelva

Vino generoso

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Vino generoso

Málaga

Seco

Montilla-Moriles

Vino generoso

Priorato

Rancio seco

Rueda

Vino generoso

Tarragona

Rancio seco

ITÁLIA
Trentino.
PORTUGAL

Vlqprd

Porto, vin de Porto, Oporto, Port, Port wine, Portwein,
Portvin, Portwĳn

Denominação do produto estabelecida pela legislação comunitária
ou do Estado-Membro

Branco leve seco
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ANEXO III
Lista das variedades que podem ser utilizadas na elaboração dos vlqprd e que utilizam as menções específicas
tradicionais «vino dulce natural», «vino dolce naturale», «vinho doce natural» e «οίνος γλυκύς φυσικός»
Muscats — Grenache — Maccabéo — Malvoisies — Mavrodaphne — Assirtiko — Liatiko — Garnacha tintorera —
Monastrell — Pedro Ximénez — Albarola — Aleatico — Bosco — Cannonau — Corinto nero — Giró — Monica —
Nasco — Primitivo — Vermentino — Zibibbo.

ANEXO IV
Lista dos veqprd cujos vinhos de base podem apresentar um título alcoométrico inferior a 9,5 % vol.
ITÁLIA
— Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene
— Montello e Colli Asolani.

L 185/23

L 185/24

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

25.7.2000

REGULAMENTO (CE) N.o 1608/2000 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2000
que, na pendência das medidas definitivas de execução do Regulamento (CE) n.o 1493/1999 que
estabelece a organização comum do mercado vitivinícola, fixa medidas transitórias
estabelece as regras gerais para a designação. e a apresentação dos vinhos e dos mostos de uvas (12), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1427/96 (13), o Regulamento (CEE) n.o 3895/91 do
Conselho, de 11 de Dezembro de 1991, que estabelece
determinadas regras para a designação e apresentação de
vinhos especiais (14), e o Regulamento (CEE) n.o 2333/92
do Conselho, de 13 de Julho de 1992, que estabelece as
regras gerais para a designação e a apresentação dos
vinhos espumantes e dos vinhos espumosos (15), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1429/96 (16).

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1493/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola (1), e, nomeadamente, o
seu artigo 80.o,
(2)

No entanto, é conveniente proporcionar aos operadores
e às administrações em causa uma transição flexível
entre as disposições, frequentemente antigas, que foram
adoptadas com base no Regulamento (CEE) n.o 337/79
do Conselho, de 5 de Fevereiro de 1979, que estabelece
a organização comum do mercado vitivinícola (17), revogado pelo Regulamento (CEE) n.o 822/87 do Conselho,
de 16 de Março de 1987, que estabelece a organização
comum do mercado vitivinícola (18), revogado pelo
Regulamento (CE) n.o 1493/1999, e no Regulamento
(CEE) n.o 823/87 e as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1493/1999.

(3)

Para, na pendência da finalização e adopção a curto
prazo das medidas de execução, possibilitar uma transição flexível e a continuidade do regime aplicável, é
necessário permitir, durante um curto período transitório, que certas disposições do Conselho revogadas pelo
referido artigo 81.o permaneçam em vigor. A continuação temporária da vigência dessas disposições
implica que os regulamentos da Comissão adoptados
com base nas mesmas permaneçam em vigor. Estes
regulamentos da Comissão serão, aliás, explicitamente
revogados no termo do período transitório.

(4)

Uma vez que os elementos principais das matérias
previstas nos regulamentos referidos no mencionado
artigo 81.o já estão regulados no Regulamento (CE) n.o
1493/1999 ou nos regulamentos de execução adoptados
até agora pela Comissão, o período transitório em
questão não põe em causa a realização, na data prevista
pelo Conselho, do essencial da reforma da organização
comum do mercado vitivinícola.

(5)

Além disso, para que os operadores económicos e as
administrações nacionais não sejam vítimas de perturbações resultantes de medidas que entrariam em vigor em
datas distintas, é conveniente prorrogar a data de
entrada em aplicação do Regulamento (CE) n.o 881/98
da Comissão, de 24 de Abril de 1998, que estabelece

Considerando o seguinte:

(1)

O artigo 81.o do Regulamento (CE) n.o 1493/1999
revoga, com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2000,
nomeadamente, os seguintes regulamentos: o Regulamento (CEE) n.o 1873/84 do Conselho, de 28 de Junho
de 1984, que autoriza a oferta e o fornecimento para
consumo humano directo de certos vinhos importados
susceptíveis de terem sido objecto de práticas enológicas
não previstas no Regulamento (CEE) n.o 337/79 (2), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 2839/98 (3), o Regulamento (CEE) n.o 823/87 do
Conselho, de 16 de Março de 1987, que estabelece
disposições especiais relativas aos vinhos de qualidade
produzidos em regiões determinadas (4), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1426/96 (5), o Regulamento (CEE) n.o 4252/88 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativo à elaboração e à comercialização dos vinhos licorosos produzidos na Comunidade (6), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1678/1999 (7), o
Regulamento (CEE) n.o 2048/89 do Conselho, de 19 de
Junho de 1989, que estabelece regras gerais relativas aos
controlos no sector vitivinícola (8), o Regulamento (CEE)
n.o 2390/89 do Conselho, de 24 de Julho de 1989, que
estabelece as regras gerais para a importação de vinhos,
sumos e mostos de uvas (9), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2838/98 (10), o
Regulamento (CEE) n.o 2391/89 do Conselho, de 24 de
Julho de 1989, que define determinados produtos do
sector vitivinícola dos códigos NC 2009 e 2204, originários de países terceiros (11), o Regulamento (CEE) n.o
2392/89 do Conselho, de 24 de Julho de 1989, que

(1) JO L 179 de 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 176 de 3.7.1984, p. 6.
(3) JO L 354 de 30.12.1998, p. 12.
(4) JO L 84 de 27.3.1987, p. 59.
(5) JO L 184 de 24.7.1996, p. 1.
(6) JO L 373 de 31.12.1988, p. 59.
(7) JO L 199 de 30.7.1999, p. 10.
(8) JO L 202 de 14.7.1989, p. 32.
(9) JO L 232 de 9.8.1989, p. 7.
(10) JO L 354 de 30.12.1998, p. 11.
(11) JO L 232 de 9.8.1989, p. 10.

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L
L

232 de 9.8.1989, p. 13.
184 de 24.7.1996, p. 3.
368 de 31.12.1991, p. 1.
231 de 13.8.1992, p. 9.
184 de 24.7.1996, p. 9.
54 de 5.3.1979, p. 1.
84 de 27.3.1987, p. 1.
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normas de execução relativas à protecção das menções
tradicionais complementares utilizadas para certos tipos
de vinhos de qualidade produzidos em regiões determinadas (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 2253/99 (2), para que todas as
medidas decorrentes da reforma da organização comum
de mercado sejam adoptadas ao mesmo tempo.
(6)

(7)

Dado que o Regulamento (CE) n.o 1493/1999 revoga os
regulamentos do Conselho atrás citados com efeitos a
partir 1 de Agosto de 2000, é imperativo que o período
transitório tenha início nessa data.
As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão do
Vinho,

L 185/25
Artigo 2.o

Nos regulamentos indicados no anexo, as referências aos Regulamentos (CEE) n.o 337/79, 822/87, 823/87 e 2332/92 devem
entender-se como referências às disposições correspondentes
do Regulamento (CE) n.o 1493/1999.

Artigo 3.o
No segundo parágrafo do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o
881/98, a data «1 de Agosto de 2000» é substituída por «30 de
Novembro de 2000».

Artigo 4.o

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Em derrogação a certas disposições do Regulamento (CE) n.
1493/1999, as disposições constantes do anexo são as únicas
que permanecem aplicáveis até 30 de Novembro de 2000.

o

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável a partir de 1 de Agosto de 2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 24 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 124 de 25.4.1998, p. 22.
(2) JO L 275 de 26.10.1999, p. 8.
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ANEXO
Lista das disposições que permanecem em vigor até 30 de Novembro de 2000
a) Artigos 1.o e 3.o e anexo do Regulamento (CEE) n.o 1873/84;
b) N.os 2 e 7 do artigo 15.o do Regulamento (CEE) n.o 823/87;
c) Regulamento (CEE) n.o 2048/89;
d) Regulamento (CEE) n.o 2390/89;
e) Artigos 1.o e 2.o do Regulamento (CEE) n.o 2391/89;
f) Regulamento (CEE) n.o 2392/89;
g) Artigo 2.o do Regulamento (CEE) n.o 3895/91;
h) Artigos 8.o, 9.o e 11.o do Regulamento (CEE) n.o 2333/92;
i) Artigos 3.o, 31.o, 71.o e 72.o do Regulamento (CEE) n.o 822/87.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1609/2000 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2000
que estabelece uma lista de produtos excluídos do âmbito de aplicação do Regulamento (CEE) n.o
737/90 do Conselho relativo às condições de importação de produtos agrícolas originários de países
terceiros na sequência do acidente ocorrido na central nuclear de Chernobil
excluídos dois outros produtos alimentares (chá e certas
ervas aromáticas).

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 737/90, de 22 de
Março de 1990, relativo às condições de importação de
produtos agrícolas originários de países terceiros na sequência
do acidente ocorrido na central nuclear de Chernobil (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
616/2000 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 6.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento
(CEE) n.o 737/90, a Comissão procederá à adopção de
uma lista de produtos excluídos do seu âmbito de aplicação.

(2)

Na sua maior parte, os produtos agrícolas actualmente
importados de países terceiros não apresentam contaminação radioactiva na sequência do acidente de Chernobil
ou apresentam uma contaminação tão ligeira que representa um risco negligenciável para a saúde.

(3)

(4)

A lista de produtos excluídos do âmbito de aplicação do
Regulamento (CEE) n.o 737/90 foi estabelecida pelo
Regulamento (CE) n.o 727/97 da Comissão (3) por forma
a ter em consideração este facto.
Os resultados de um estudo realizado pela Comissão que
avalia as possibilidades de importação pelos Estados-Membros de produtos agrícolas com níveis de césio
radioactivo superiores aos limites fixados no Regulamento (CEE) n.o 737/90 indicam que devem ser

(5)

No Regulamento (CE) n.o 1661/1999 da Comissão, de
27 de Julho de 1999, que estabelece as regras de
execução do Regulamento (CEE) n.o 737/90 do
Conselho (4), foi já introduzido um novo estilo de apresentação da lista de produtos aos quais é aplicável o
Regulamento (CEE) n.o 737/90, que facilitará a utilização
da mesma pelas estâncias aduaneiras.

(6)

As medidas previstas no presente regulamento encontram-se em conformidade com o parecer do Comité
previsto no artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 737/90,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O Regulamento (CE) n.o 727/97 é revogado.
Artigo 2.o
Todos os produtos que não sejam os que constam do anexo
são excluídos do âmbito de aplicação do Regulamento (CEE) n.o
737/90.
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 24 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Margot WALLSTRÖM

Membro da Comissão

(1) JO L 82 de 29.3.1990, p. 1.
(2) JO L 75 de 24.3.2000, p. 1.
(3) JO L 108 de 25.4.1997, p. 16.

(4) JO L 197 de 29.7.1999, p. 17.
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ANEXO
LISTA DOS PRODUTOS AOS QUAIS É APLICÁVEL O REGULAMENTO (CEE) N.o 737/90
Código NC

Descrição

0101 19 10

Animais vivos da espécie cavalar, excepto reprodutores de raça pura, destinados a abate

0102 90

Animais vivos da espécie bovina, excepto reprodutores de raça pura, das espécies
domésticas

0103 91

Animais vivos da espécie suína, excepto reprodutores de raça pura, de peso inferior a
50 kg

0103 92

Animais vivos da espécie suína, excepto reprodutores de raça pura, de peso igual ou
superior a 50 kg

0104 10

Animais vivos da espécie ovina, excepto reprodutores de raça pura

0104 20 90

Animais vivos da espécie caprina, excepto reprodutores de raça pura

0105

Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e pintadas, das espécies domésticas, vivos

0106 00

Outros animais vivos

capítulo 2

Carnes e miudezas comestíveis

ex capítulo 4

Leite e lacticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não
especificados nem compreendidos em outras posições, excepto os dos códigos NC
0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20 e 0408 99 20

ex 0709 51

Cogumelos, frescos ou refrigerados, exceptuando cogumelos de cultura

ex 0710 80 69

Cogumelos (não cozidos ou cozidos em água ou vapor), congelados, exceptuando cogumelos de cultura

ex 0711 90 60

Cogumelos conservados transitoriamente (por exemplo: com gás sulfuroso ou água
salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservação), mas impróprios para a alimentação nesse estado, excepto
cogumelos de cultura

ex 0712 30 00

Cogumelos secos, mesmo cortados em pedaços ou fatias, ou ainda triturados ou em pó,
mas sem qualquer preparo, exceptuando cogumelos de cultura

0810 40

Airelas, mirtilos e outras frutas do género Vaccinium, frescos

0811 90 50

Mirtilos (frutos do Vaccinium myrtillus), não cozidos ou cozidos em água ou vapor,
congelados, mesmo adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes

0811 90 70

Mirtilos das espécies Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium, não cozidos ou
cozidos em água ou vapor, congelados, mesmo adicionados de açúcar ou de outros
edulcorantes

0812 90 40

Mirtilos (frutos do Vaccinium myrtillus), conservados transitoriamente (por exemplo: com
gás sulfuroso ou água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a
assegurar transitoriamente a sua conservação), mas impróprias para alimentação nesse
estado

1601 00

Enchidos e produtos semelhantes, de carne, miudezas ou sangue; preparações alimentícias
à base de tais produtos
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Código NC

Descrição

1602

Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue

ex 1603 00

Extractos e sucos de carne

ex 2001 90 50

Cogumelos, preparados ou conservados em vinagre ou ácido acético, exceptuando cogumelos de cultura

ex 2003 10 80

Cogumelos, preparados ou conservados, excepto em vinagre ou em ácido acético, exceptuando cogumelos de cultura
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REGULAMENTO (CE) N.o 1610/2000 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2000
que altera o Regulamento (CEE) n. 3769/92 relativo à execução do Regulamento (CEE) n.o 3677/90
do Conselho, que estabelece as medidas a adoptar para evitar o desvio de determinadas substâncias
para o fabrico de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas
o

zação de exportação para as substâncias e países em
causa enumerados no anexo A do acordo ou constantes
dos pedidos de notificação prévia de exportação.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
(3)

A África do Sul, a Arábia Saudita, a Argentina, o Benim,
a Bolívia, o Brasil, o Chipre, a Costa Rica, a Etiópia, as
Filipinas, a Rússia, as ilhas Caimão, a Indonésia, o Japão,
a Jordânia, a Malásia, Macau, a Moldávia, a Nigéria, o
Paraguai, o Peru, a República Checa, o Sri Lanca, o
Tajiquistão, a Turquia e a Venezuela invocaram o n.o 10
do artigo 12.o da Convenção das Nações Unidas contra o
tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas ao apresentarem pedidos de notificação prévia
de exportação relativos às substâncias do quadro 1 dessa
convenção e, nalguns casos, ao ácido acético e ao
permanganato de potássio.

(4)

Os anexos II e III do presente regulamento devem ser
actualizados para garantir o pleno cumprimento das
disposições do acordo acima referido e permitir satisfazer os pedidos de notificação prévia de exportação.

(5)

Por razões de transparência, afigura-se necessário substituir esses anexos.

(6)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Precursores
de Drogas,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n. 3677/90 do
Conselho, de 13 de Dezembro de 1990, que estabelece as
medidas a adoptar para evitar o desvio de determinadas
substâncias para o fabrico ilegal de estupefacientes e de
substâncias psicotrópicas (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n.o 3769/92 da Comissão (2), e,
nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 10.o,
o

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 3769/92, com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n.o
2093/97 (3), relativo à execução do Regulamento (CEE) n.o
3677/90,
Tendo em conta o Acordo sobre precursores e substâncias
químicas celebrado entre a Comunidade Europeia e a República
do Chile (4),
Tendo em conta a subalínea i) da alínea a) da secção 7 da parte
B da Resolução S-20/4 da Assembleia Geral das Nações Unidas,
tal como adoptada na 20.a sessão especial das Nações Unidas,
graças à qual as partes contratantes da Convenção das Nações
Unidas contra o tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias
psicotrópicas podem apresentar pedidos de notificação prévia
de exportação no que respeita ao ácido acético e ao permanganato de potássio,
Considerando o seguinte:
(1)

A Comunidade é parte contratante da Convenção das
Nações Unidas contra o tráfico ilícito de estupefacientes
e substâncias psicotrópicas (5).

(2)

As obrigações decorrentes do acordo acima referido,
bem como os referidos pedidos de notificação prévia de
exportação no que respeita ao ácido acético e ao
permanganato de potássio, só podem ser cumpridas na
medida em que sejam introduzidos requisitos de autori-

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

JO L 357 de 20.12.1990, p. 1.
JO L 383 de 29.12.1992, p. 17.
JO L 292 de 25.10.1997, p. 11.
JO L 336 de 11.12.1998, p. 48.
Decisão do Conselho de 22 de Outubro de 1990 relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia, da Convenção das
Nações Unidas contra o tráfico ilícito de estupefacientes e de
substâncias psicotrópicas (JO L 326 de 24.11.1990, p. 56).

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os anexos II e III do Regulamento (CEE) n.o 3769/92 são
substituídos pelo anexo do presente regulamento.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo 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 24 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Frederik BOLKESTEIN

Membro da Comissão
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ANEXO
«ANEXO II
Substância

Destino

Ácido acético (1)

África do Sul
Arábia Saudita
Argentina
Benim
Bolívia
Brasil
Chile
Chipre
Colômbia
Costa Rica
Emirados Árabes Unidos
Equador
Etiópia
Filipinas
Rússia
Guatemala
Hong Kong
Ilhas Caimão
Índia
Indonésia

Irão
Jordânia
Líbano
Macau
Malásia
México
Mianmar Birmânia
Moldávia
Nigéria
Paraguai
Peru
República Checa
Singapura
Síria
Sri Lanca
Tailândia
Tajiquistão
Turquia
Venezuela

Ácido antranílico (1)

Bolívia
Chile
Colômbia
Emirados Árabes Unidos
Equador

Índia
México
Peru
Venezuela

Ácido fenilacético (1)
Piperidina (1)

Bolívia
Chile
Colômbia
Emirados Árabes Unidos
Equador

Estados Unidos da América
México
Peru
Venezuela

(1) Isto inclui os sais destas substâncias, excepto no que se refere ao ácido sulfúrico e ao ácido clorídrico, sempre que a existência desses sais
seja possível.
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ANEXO III
Substância

Destino

Metiletilcetona (1)
Tolueno (1)
Ácido sulfúrico (1)

Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbia
Costa Rica
El Salvador
Emirados Árabes Unidos
Equador
Guatemala

Honduras
Hong Kong
Panamá
Paraguai
Peru
Síria
Tailândia
Uruguai
Venezuela

Permanganato de potássio (1)

África do Sul
Arábia Saudita
Argentina
Benim
Bolívia
Brasil
Chile
Chipre
Colômbia
Costa Rica
El Salvador
Emirados Árabes Unidos
Equador
Etiópia
Rússia
Filipinas
Guatemala
Honduras

Hong Kong
Ilhas Caimão
Jordânia
Macau
Malásia
Moldávia
Nigéria
Panamá
Paraguai
Peru
República Checa
Síria
Sri Lanca
Tailândia
Tajiquistão
Turquia
Uruguai
Venezuela

Acetona (1)
Éter etílico (1)

Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbia
Costa Rica
El Salvador
Emirados Árabes Unidos
Equador
Guatemala
Honduras
Hong Kong
Irão

Líbano
México
Mianmar (Birmânia)
Panamá
Paraguai
Peru
Singapura
Síria
Tailândia
Turquia
Uruguai
Venezuela

Ácido clorídrico

Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbio
Costa Rica
El Salvador
Emirados Árabes Unidos
Equador
Guatemala
Honduras
Hong Kong

Irão
Líbano
Mianmar (Birmânia)
Panamá
Paraguai
Peru
Singapura
Síria
Tailândia
Turquia
Uruguai
Venezuela

(1) Isto inclui os sais destas substâncias, excepto no que se refere ao ácido sulfúrico e ao ácido clorídrico, sempre que a existência desses sais
seja possível.»
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REGULAMENTO (CE) N.o 1611/2000 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2000
que ajusta as ajudas compensatórias agromonetárias concedidas na Dinamarca
A taxa fixada para a coroa dinamarquesa revela uma
depreciação desta moeda. É, pois, conveniente reduzir o
montante da segunda fracção da ajuda compensatória
relativa à Dinamarca.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2799/98 do Conselho,
de 15 de Dezembro de 1998, que estabelece o regime agromonetário do euro (1), e, nomeadamente, o seu artigo 9.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O montante máximo da ajuda compensatória resultante
das taxas de conversão do euro em unidade monetária
nacional ou das taxas de câmbio aplicáveis em 1 de
Julho de 1999 foi fixado, em relação a diversos Estados-Membros, pelo Regulamento (CE) n.o 1639/1999 da
Comissão (2).

(2)

O Regulamento (CE) n.o 2799/98 estabelece, o n.o 4 do
seu artigo 5.o, que o montante máximo da ajuda
compensatória é reduzido ou anulado em função do
efeito no rendimento da evolução das taxas de câmbio
registadas no primeiro dia das segunda e terceira fracções.

(3)

A taxa de conversão aplicável a certas ajudas directas
com um facto gerador em 1 de Julho de 2000 foi fixada
pelo Regulamento (CE) n.o 1577/2000 da Comissão (3).

(4)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com os pareceres dos comités de gestão
em causa,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os montantes reduzidos da segunda fracção da ajuda compensatória relativa à Dinamarca, resultante dos montantes
máximos da primeira fracção previstos pelo Regulamento (CE)
n.o 1639/1999, constam em anexo.
Artigo 2.o
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 24 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 349 de 24.12.1998, p. 1.
(2) JO L 194 de 27.7.1999, p. 33.
(3) JO L 181 de 20.7.2000, p. 37.
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ANEXO
Montantes reduzidos da segunda fracção da ajuda compensatória relativa à Dinamarca, expressos em milhões de
euros
Medidas
Tipo

Regulamento

Ajuda milho «base milho» (pequena produção)

(CE) n.o 1251/1999 do Conselho (1)

0,000000

Ajuda cereal diferente «base milho» (pequena produção)

(CE) n.o 1251/1999

1,758475

Ajuda colza girassol soja (pequena produção)

(CE) n. 1251/1999

0,000000

Ajuda ervilhas favas fav. forr. (pequena produção)

(CE) n. 1251/1999

0,000000

Ajuda linho não têxtil (pequena produção)

(CE) n.o 1251/1999

0,000000

Ajuda milho «base milho» (produção profissional)

(CE) n. 1251/1999

0,000000

Ajuda cereal diferente «base milho» (produção profissional)

(CE) n.o 1251/1999

9,751541

Ajuda colza girassol soja (produção profissional)

(CE) n. 1251/1999

1,084773

Ajuda ervilhas favas fav. forr. (produção profissional)

(CE) n. 1251/1999

1,050517

Ajuda linho não têxtil (produção profissional)

(CE) n.o 1251/1999

0,074221

Ajuda complementar trigo duro (produção profissional)

(CE) n. 1251/1999

0,000000

Retirada de terras ligadas às ajudas ha

(CE) n. 1251/1999

1,347403

Ajuda ha produtos hortícolas secos

(CE) n.o 1577/96 do Conselho (2)

0,000000

Ajuda/ha lúpulo

(CEE) n. 1696/71 do Conselho ( )

0,000000

(1) JO L 160 de 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 206 de 16.8.1996, p. 4.
(3) JO L 175 de 4.8.1971, p. 1.

o
o

o

o
o

o
o

o

3

L 185/36

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

25.7.2000

REGULAMENTO (CE) N.o 1612/2000 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2000
que fixa o montante máximo da ajuda compensatória resultante das taxas de conversão da coroa
sueca e da libra esterlina aplicáveis em 1 de Julho de 2000
Dezembro de 1998, que estabelece normas de execução
do regime agromonetário do euro no sector agrícola (2),
com a redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1410/1999 (3).

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2799/98 do Conselho,
de 15 de Dezembro de 1998, que estabelece o regime agromonetário do euro (1), e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 5.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 2799/98 estabelece, no n.o 1 do
seu artigo 5.o, que pode ser concedida uma ajuda
compensatória no caso de a taxa de câmbio aplicável no
dia do facto gerador ser inferior à aplicável anteriormente. No entanto, essa disposição não se aplica relativamente aos montantes em relação aos quais foi aplicável uma taxa inferior à nova taxa durante os vinte e
quatro meses anteriores à produção de efeitos da nova
taxa.

(2)

As taxas de câmbio da coroa sueca e da libra esterlina
aplicáveis na data do facto gerador de 1 de Julho de
2000 são inferiores às taxas anteriormente aplicáveis.

(3)

As ajudas compensatórias são determinadas e concedidas em conformidade com os Regulamentos (CE) n.o
2799/98 e (CE) n.o 2808/98 da Comissão, de 22 de

(4)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com os pareceres dos comités de gestão
em causa,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os montantes máximos da primeira fracção da ajuda compensatória que pode ser concedida em consequência da baixa
constatada na data do facto gerador de 1 de Julho de 2000 das
taxas de câmbio da coroa sueca e da libra esterlina, relativamente às taxas de câmbio anteriormente aplicáveis, constam
em anexo.
Artigo 2.o
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 24 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 349 de 24.12.1998, p. 1.

(2) JO L 349 de 24.12.1998, p. 36.
(3) JO L 164 de 30.3.1999, p. 53.
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ANEXO
Montantes máximos da primeira fracção da ajuda compensatória, expressos em milhões de euros
Medidas
Suécia
Tipo

Reino Unido

Regulamento

Ajuda milho «base milho» (pequena
produção)

(CE) n.o 1251/1999 do Conselho (1)

0,000000

0,071253

Ajuda cereal diferente («base milho»
(pequena produção)

(CE) n.o 1251/1999

2,853340

1,984905

Ajuda colza girassol, soja (pequena
produção)

(CE) n.o 1251/1999

0,018690

0,000000

Ajuda ervilhas favas favas forrageiras
(pequena produção)

(CE) n.o 1251/1999

0,018690

0,000000

Ajuda linho
produção)

(pequena

(CE) n.o 1251/1999

0,006230

0,000000

Ajuda milho «base milho» (produção
profissional)

(CE) n.o 1251/1999

0,000000

0,183222

Ajuda cereal diferente «base milho»
(produção profissional)

(CE) n.o 1251/1999

13,444340

31,083273

Ajuda colza girassol, soja (produção
profissional)

(CE) n.o 1251/1999

1,495200

6,511167

Ajuda ervilhas favas fav. forr. (produção
profissional)

(CE) n.o 1251/1999

0,623000

3,175848

Ajuda linho não têxtil (produção profissional)

(CE) n.o 1251/1999

0,953190

4,682340

Ajuda complementar
(produção profissional)

duro

(CE) n.o 1251/1999

0,000000

0,020358

Retirada de terras ligadas às ajudas ha

(CE) n.o 1251/1999

4,759720

6,670638

Ajuda ha produtos hortícolas secos

(CE) n. 1577/96 do Conselho ( )

0,000000

0,000000

Ajuda/ha lúpulo

(CEE) n.o 1696/71 do Conselho (3)

0,000000

0,033930

não

têxtil

trigo

(1) JO L 160 de 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 206 de 16.8.1996, p. 4.
(3) JO L 175 de 4.8.1971, p. 1.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1613/2000 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2000
que derroga o Regulamento (CEE) n.o 2454/93 no que se refere à definição da noção de «produtos
originários» estabelecida no âmbito do sistema de preferências pautais generalizadas, a fim de ter
em conta a situação específica do Laos no que respeita a determinados produtos têxteis exportados
deste país para a Comunidade
dade de absorção pelo mercado comunitário desses
produtos provenientes do Laos, das capacidades de
exportação deste país e das realidades dos fluxos comerciais verificados, é de natureza a prevenir quaisquer
prejuízos às indústrias comunitárias correspondentes.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do
Conselho, de 12 Outubro de 1992, que estabelece o código
aduaneiro comunitário (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 955/1999 do Parlamento
Europeu e do Conselho (2), e, nomeadamente, o seu artigo
249.o,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da
Comissão, de 2 Julho de 1993, que fixa determinadas disposições de aplicação do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do
Conselho que estabelece o código aduaneiro comunitário (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1662/1999 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 76.o,

(5)

A fim de promover a cooperação regional entre os
países beneficiários, é necessário assegurar que as matérias utilizadas neste país no âmbito da presente derrogação sejam originárias dos países membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) (com
exclusão de Mianmar), da Associação de cooperação
regional da Ásia do Sul (ACRAS) ou do Acordo de
Parceria ACP-CE.

(6)

Para assegurar a gestão transparente e eficaz destas
medidas, é conveniente aplicar as disposições relativas à
gestão dos contingentes pautais que figuram nas disposições relevantes do Regulamento (CEE) n.o 2454/93, alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1427/97 (8).

(7)

A eventual necessidade de se prosseguir a aplicação da
derrogação para além das quantidades previstas deve ser
examinada em consulta com as autoridades do Laos.

(8)

Essa derrogação deve ser concedida por um período
suficientemente importante para poder ter um efeito
completo, ou seja, até dia 31 de Dezembro de 2001,
data em que termina o Regulamento (CE) n.o 2820/98.

(9)

A medida prevista no presente regulamento está em
conformidade com o parecer do Comité do Código
Aduaneiro,

Considerando o seguinte:
Através do Regulamento (CE) n.o 2820/98 do Conselho,
de 21 de Dezembro de 1998, relativo à aplicação de um
sistema plurianual de preferências pautais generalizadas
durante o período compreendido entre 1 de Julho de
1999 e 31 de Dezembro de 2001 (5), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1310/2000 da Comissão (6), a Comunidade concede o
benefício dessas preferências pautais ao Laos.

(1)

Os artigos 67.o a 97.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/
/93 determinam as condições a que deve responder a
definição da noção de produtos originários aplicável no
âmbito do sistema de preferências pautais generalizadas.
Todavia, o artigo 76.o do referido regulamento prevê que
podem ser concedidas derrogações às disposições assim
estabelecidas a favor dos países menos avançados beneficiários do sistema de preferências pautais generalizadas,
quando estes o solicitem à Comunidade.

(2)

Através do Regulamento (CE) n. 1537/1999 da
Comissão (7), o Laos obteve uma derrogação aplicável a
determinados produtos têxteis durante o período
compreendido entre 15 de Julho de 1999 e 14 de Julho
de 2000.

(3)

Esse pedido satisfaz o disposto no artigo 76.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/93. Nomeadamente, a imposição
de determinadas condições relativas às quantidades (estabelecidas anualmente), apreciadas em função da capaci-

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

o
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19.10.1992, p. 1.
7.5.1999, p. 1.
11.10.1993, p. 1.
29.7.1999, p. 25.
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22.6.2000, p. 28.
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Artigo 1.o
1.
Em derrogação ao disposto nos artigos 67.o a 97.o do
Regulamento (CEE) n.o 2454/93, os produtos enumerados no
anexo do presente regulamento fabricados no Laos a partir de
tecidos (produtos tecidos) ou de fios (malhas) importados por
este país e originários de países membros da Associação das
Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) (com exclusão de
Mianmar), da Associação de cooperação regional da Ásia do
Sul (ACRAS) ou do Acordo de Parceria ACP-CE são considerados como originários do Laos, de acordo com as regras a
seguir enunciadas.
(8) JO L 196 de 24.7.1997, p. 31.
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2.
Para efeitos da aplicação do n.o 1, são considerados como
produtos originários dos países membros da ASEAN ou da
ACRAS, por um lado, os produtos obtidos nesses países em
conformidade com as regras de origem previstas nos artigos
67.o a 97.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/93 e como
produtos originários dos países beneficiários do Acordo de
Parceria ACP-CE, por outro lado, os produtos obtidos nesses
países em conformidade com as regras de origem previstas no
Protocolo n.o 1 do Acordo de Parceria ACP-CE (1).
3.
As autoridades competentes do Laos comprometem-se a
tomar todas as medidas necessárias para fazer respeitar as
disposições do n.o 2.
Artigo 2.o
A derrogação prevista no artigo 1.o abrange os produtos
importados na Comunidade e transportados directamente do
Laos durante o período compreendido entre 15 de Julho de
2000 e 31 de Dezembro de 2001, nas quantidades anuais
indicadas no anexo relativamente a cada um desses produtos.
Artigo 3.o
As quantidades referidas no artigo 2.o são geridas pela
Comissão, de acordo com as disposições dos artigos 308.oA a
308.oC do Regulamento (CEE) n.o 2454/93.

L 185/39
Artigo 4.o

Quando os saques referidos no artigo 3.o atingirem 80 % das
quantidades indicadas no anexo, a Comissão examina, em
consulta com as autoridades do Laos, a necessidade de continuar a aplicar a derrogação para além das referidas quantidades.
Artigo 5.o
Nos certificados de origem, modelo A, emitidos pelas autoridades competentes do Laos nos termos do presente regulamento, deve constar, na casa número 4, a seguinte menção:
«Derrogação — Regulamento (CE) n.o 1613/2000.».
Artigo 6.o
Em caso de dúvida, os Estados-Membros podem exigir uma
cópia do documento que certifica a origem das matérias utilizados no Laos no âmbito da presente derrogação. O pedido
pode ser formulado quer no momento da introdução em livre
prática das mercadorias beneficiando das disposições do
presente regulamento quer no âmbito da cooperação administrativa prevista no artigo 94.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/
/93.
Artigo 7.o
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 24 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Frederik BOLKESTEIN

Membro da Comissão

(1) Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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ANEXO

Número
de ordem

Categoria
Têxtil

Nomenclatura
Combinada

Designação das mercadorias

Quantidade
(1.1-31.12)

09.8003

6

6203 41 10
6203 41 90
6203 42 31
6203 42 33
6203 42 35
6203 42 90
6203 43 19
6203 43 90
6203 49 19
6203 49 50
6204 61 10
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 63 18
6204 69 18
6211 32 42
6211 33 42
6211 42 42
6211 43 42

Calções, shorts (com excepção dos de banho) e calças,
tecidas, para homens e rapazes; calças, tecidas, para
senhoras e raparigas, de lã, de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais; partes inferiores de fatos de treino para
desporto, com forro, diferentes dos da categoria 16 ou 29,
de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais

4 068 168 peças

09.8004

7

6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00

Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros e camisas, de malha,
para senhoras e raparigas, de lã, de algodão ou de fibras
sintéticas ou artificiais

477 193 peças

09.8005

8

6205 10 00
6205 20 00
6205 30 00

Camisas, com exclusão das de malha, para homens e
rapazes, de lã, de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais

597 073 peças

09.8006

10

6111 10 10
6111 20 10
6111 30 10
ex 6111 90 00
6116 10 20
6116 10 80
6116 91 00
6116 92 00
6116 93 00
6116 99 00

09.8007

12

6115 12 00
6115 19 00
6115 20 11
6115 20 90
6115 91 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30
6115 93 99
6115 99 00

Luvas e semelhantes, de malha

1 110 pares

Meias, meias-calças (collants), meias-peúgas e artefactos
semelhantes, de malha, com exclusão das para bebés,
incluindo as meias para varizes, com exclusão dos
produtos da categoria 70

1 100 pares

25.7.2000
Número
de ordem
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Categoria
Têxtil

09.8009

14

09.8010

15

09.8011

Nomenclatura
Combinada

Designação das mercadorias

L 185/41
Quantidade
(1.1-31.12)

6201 11 00
6201 12 10
6201 12 90
6201 13 10
6201 13 90
6210 20 00

Sobretudos, impermeáveis e outros casacos compridos,
incluindo as capas, tecidos, para homens e rapazes, de lã,
de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais (com
exclusão das parkas da categoria 21)

26 112 peças

6202 11 00
6202 12 10
6202 12 90
6202 13 10
6202 13 90
6204 31 00
6204 32 90
6204 33 90
6204 39 19
6210 30 00

Casacos compridos, impermeáveis (incluindo as capas) e
casacos, tecidos, para senhoras e raparigas, de lã, de
algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais (com exclusão
das parkas da categoria 21)

268 877 peças

16

6203 11 00
6203 12 00
6203 19 10
6203 19 30
6203 21 00
6203 22 80
6203 23 80
6203 29 18
6211 32 31
6211 33 31

Fatos e conjuntos, com exclusão dos de malha, para
homens e rapazes, de lã, de algodão ou de fibras sintéticas
ou artificiais, com excepção do vestuário para a prática de
esqui; fatos de treino para desporto, com forro, para
homens e rapazes, cuja face exterior seja feita de um só e
mesmo tecido, de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais

84 516 peças

09.8012

17

6203 31 00
6203 32 90
6203 33 90
6203 39 19

Casacos e jaquetões (blazers), com exclusão dos de malha,
para homens e rapazes, de lã, de algodão ou de fibras
sintéticas ou artificiais

46 016 peças

09.8013

18

6207 11 00
6207 19 00
6207 21 00
6207 22 00
6207 29 00
6207 91 10
6207 91 90
6207 92 00
6207 99 00

Camisolas interiores sem mangas, slips e cuecas, camisas de
noite, pijamas, roupões de banho, roupões de quarto e
outro vestuário de quarto análogo, para homens e rapazes,
com exclusão dos de malha

54 toneladas

6208 11 00
6208 19 10
6208 19 90
6208 21 00
6208 22 00
6208 29 00
6208 91 11
6208 91 19
6208 91 90
6208 92 00
6208 99 00
ex 6212 10 10

Camisolas interiores sem mangas, camisas, combinações,
saiotes, slips, camisas de noite, pijamas, déshabillés, roupões
de banho, roupões de quarto e outro vestuário de quarto
análogo, para senhoras e raparigas, com exclusão dos de
malha

ex
ex
ex
ex

ex
ex
ex
ex
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Número
de ordem

09.8014
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Categoria
Têxtil

21

Nomenclatura
Combinada

ex
ex
ex
ex

ex
ex
ex
ex

Designação das mercadorias

25.7.2000
Quantidade
(1.1-31.12)

6201 12 10
6201 12 90
6201 13 10
6201 13 90
6201 91 00
6201 92 00
6201 93 00
6202 12 10
6202 12 90
6202 13 10
6202 13 90
6202 91 00
6202 92 00
6202 93 00
6211 32 41
6211 33 41
6211 42 41
6211 43 41

Parkas, anoraks, blusões e artefactos semelhantes, com
exclusão dos de malha, de lã, de algodão ou de fibras
sintéticas ou artificiais; partes superiores de fatos de treino
para desporto, com forro, diferentes dos da categoria 16 ou
29, de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais

576 236 peças

09.8016

26

6104 41 00
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00
6204 41 00
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00

Vestidos para senhoras e raparigas, de lã, de algodão ou de
fibras sintéticas ou artificiais

173 262 peças

09.8017

27

6104 51 00
6104 52 00
6104 53 00
6104 59 00
6204 51 00
6204 52 00
6204 53 00
6204 59 10

Saias, compreendendo saias-calças, para senhoras e raparigas

355 733 peças

09.8019

29

6204 11 00
6204 12 00
6204 13 00
6204 19 10
6204 21 00
6204 22 80
6204 23 80
6204 29 18
6211 42 31
6211 43 31

Saias-casacos e conjuntos, com exclusão dos de malha,
para senhoras e raparigas, de lã, de algodão ou de fibras
sintéticas ou artificiais, com exclusão do vestuário para a
prática de esqui; fatos de treino para desporto, com forro,
para senhoras e raparigas, cuja face exterior seja feita de
um só e mesmo tecido, de algodão ou de fibras sintéticas
ou artificiais

112 953 peças

09.8020

31

ex 6212 10 10
6212 10 90

09.8021

68

6111 10 90
6111 20 90
6111 30 90
6111 90 00
6209 10 00
6209 20 00
6209 30 00
6209 90 00

ex
ex
ex
ex
ex

Suspensórios para seios, tecidos ou de malha

Vestuário para bebés e acessórios de vestuário, excluindo as
luvas para bebés das categorias 10 e 87 e as meias e peúgas
tecidas para bebés, com exclusão das de malha da categoria
88

1 100 peças

443 toneladas

25.7.2000
Número
de ordem
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Categoria
Têxtil

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
Nomenclatura
Combinada

Designação das mercadorias

L 185/43
Quantidade
(1.1-31.12)

09.8023

72

6112 31 10
6112 31 90
6112 39 10
6112 39 90
6112 41 10
6112 41 90
6112 49 10
6112 49 90
6211 11 00
6211 12 00

Fatos de banho, calções e slips de banho, de lã, de algodão
ou de fibras sintéticas ou artificiais

15 196 peças

09.8027

76

6203 22 10
6203 23 10
6203 29 11
6203 32 10
6203 33 10
6203 39 11
6203 42 11
6203 42 51
6203 43 11
6203 43 31
6203 49 11
6203 49 31
6211 32 10
6211 33 10

Vestuário de trabalho, com exclusão do de malha, para
homens e rapazes

41 toneladas

6204 22 10
6204 23 10
6204 29 11
6204 32 10
6204 33 10
6204 39 11
6204 62 11
6204 62 51
6204 63 11
6204 63 31
6204 69 11
6204 69 31
6211 42 10
6211 43 10

Aventais, blusas e outro vestuário de trabalho, com
exclusão do de malha, para senhoras e raparigas

6203 41 30
6203 42 59
6203 43 39
6203 49 39
6204 61 80
6204 61 90
6204 62 59
6204 62 90
6204 63 39
6204 63 90
6204 69 39
6204 69 50
6210 40 00
6210 50 00
6211 31 00
6211 32 90
6211 33 90
6211 41 00
6211 42 90
6211 43 90

Vestuário, com exclusão do de malha, com exclusão do
vestuário das categorias 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26,
27, 29, 68, 72, 76 e 77

09.8028

78

452 toneladas

L 185/44
Número
de ordem

PT
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Têxtil
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Nomenclatura
Combinada

Designação das mercadorias
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Quantidade
(1.1-31.12)

09.8030

84

6214 20 00
6214 30 00
6214 40 00
6214 90 10

Xailes, lenços para o pescoço ou para os ombros, cachecóis
e cachenés, mantilhas, véus e artefactos semelhantes, com
exclusão dos de malha de lã, de algodão ou de fibras
sintéticas ou artificiais

1,1 toneladas

09.8031

86

6212 20 00
6212 30 00
6212 90 00

Espartilhos, cintas, cintas-espartilhos, suspensórios para
vestuário, ligas e artefactos semelhantes e respectivas peças,
mesmo de malha

1 100 peças

09.8034

159

6204 49 10
6206 10 00

Vestidos, camiseiros e blusas-camiseiros, com exclusão dos
de malha, de seda ou de desperdícios de seda

4 toneladas

6214 10 00

Xailes, écharpes, lenços de pescoço, cachecóis, cachenés,
mantilhas, véus e artefactos semelhantes, com exclusão dos
de malha, de seda ou de desperdícios de seda

6215 10 00

Gravatas, laços e plastrões, de seda ou de desperdícios de
seda
Vestuário, com exclusão do de malha, com exclusão do das
categorias 1 a 123 e da categoria 159

69 toneladas

Roupa de cama, com exclusão da de malha

1,1 toneladas

Cortinados, estores interiores, cantoneiras, guarnições de
cama, e outros artefactos para guarnição de interiores, com
exclusão dos de malha, de lã, de algodão ou de fibras
sintéticas ou artificiais

1,1 toneladas

Tendas

1,1 toneladas

09.8035

161

6201 19 00
6201 99 00
6202 19 00
6202 99 00
6203 19 90
6203 29 90
6203 39 90
6203 49 90
6204 19 90
6204 29 90
6204 39 90
6204 49 90
6204 59 90
6204 69 90
6205 90 10
6205 90 90
6206 90 10
6206 90 90
ex 6211 20 00
6211 39 00
6211 49 00

09.8036

20

6302 21 00
6302 22 90
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 90
6302 39 90

09.8037

40

ex 6303 91 00
ex 6303 92 90
ex 6303 99 90
6304 19 10
ex 6304 19 90
6304 92 00
ex 6304 93 00
ex 6304 99 00

09.8038

91

6306 21 00
6306 22 00
6306 29 00

25.7.2000
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Nomenclatura
Combinada
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Número
de ordem

Categoria
Têxtil

09.8039

109

6306 11 00
6306 12 00
6306 19 00
6306 31 00
6306 39 00

Encerados, velas para embarcações e estores interiores

1,1 toneladas

09.8040

110

6306 41 00
6306 49 00

Colchões pneumáticos, tecidos

1,1 toneladas

09.8041

111

6306 91 00
6306 99 00

Artigos de campismo, tecidos, com excepção de colchões
pneumáticos e tendas

1,1 toneladas

Designação das mercadorias

Quantidade
(1.1-31.12)
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REGULAMENTO (CE) N.o 1614/2000 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2000
que derroga o Regulamento (CEE) n.o 2454/93 no que se refere à definição da noção de «produtos
originários» estabelecida no âmbito do sistema de preferências pautais generalizadas, a fim de ter
em conta a situação específica do Camboja no que respeita a determinados produtos têxteis
exportados deste país para a Comunidade
dade de absorção pelo mercado comunitário desses
produtos provenientes do Camboja, das capacidades de
exportação deste país e das realidades dos fluxos comerciais verificados, é de natureza a prevenir quaisquer
prejuízos às indústrias comunitárias correspondentes.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do
Conselho, de 12 Outubro de 1992, que estabelece o código
aduaneiro comunitário (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 955/1999 do Parlamento
Europeu e do Conselho (2), e, nomeadamente, o seu artigo
249.o,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da
Comissão, de 2 Julho de 1993, que fixa determinadas disposições de aplicação do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do
Conselho que estabelece o código aduaneiro comunitário (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1662/1999 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 76.o,

(5)

A fim de promover a cooperação regional entre os
países beneficiários, é necessário assegurar que as matérias utilizadas neste país no âmbito da presente derrogação sejam originárias dos países membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) (com
exclusão de Mianmar), da Associação de cooperação
regional da Ásia do Sul (ACRAS) ou do Acordo de
Parceria ACP-CE.

(6)

Para assegurar a gestão transparente e eficaz destas
medidas, é conveniente aplicar as disposições relativas à
gestão dos contingentes pautais que figuram nas disposições relevantes do Regulamento (CEE) n.o 2454/93, alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1427/97 (8).

(7)

A eventual necessidade de se prosseguir a aplicação da
derrogação para além das quantidades previstas deve ser
examinada em consulta com as autoridades do Camboja.

(8)

Essa derrogação deve ser concedida por um período
suficientemente importante para poder ter um efeito
completo, ou seja, até dia 31 de Dezembro de 2001,
data em que termina o Regulamento (CE) n.o 2820/98.

(9)

A medida prevista no presente regulamento está em
conformidade com o parecer do Comité do Código
Aduaneiro,

Considerando o seguinte:
Através do Regulamento (CE) n.o 2820/98 do Conselho,
de 21 de Dezembro de 1998, relativo à aplicação de um
sistema plurianual de preferências pautais generalizadas
durante o período compreendido entre 1 de Julho de
1999 e 31 de Dezembro de 2001 (5), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1310/2000 da Comissão (6), a Comunidade concede o
benefício dessas preferências pautais ao Camboja.

(1)

Os artigos 67.o a 97.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/
/93 determinam as condições a que deve responder a
definição da noção de produtos originários aplicável no
âmbito do sistema de preferências pautais generalizadas.
Todavia, o artigo 76.o do referido regulamento prevê que
podem ser concedidas derrogações às disposições assim
estabelecidas a favor dos países menos avançados beneficiários do sistema de preferências pautais generalizadas,
quando estes o solicitem à Comunidade.

(2)

Através do Regulamento (CE) n. 1538/1999 da
Comissão (7), o Camboja obteve uma derrogação aplicável a determinados produtos têxteis durante o período
compreendido entre 15 de Julho de 1999 e 14 de Julho
de 2000.

(3)

Esse pedido satisfaz o disposto no artigo 76.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/93. Nomeadamente, a imposição
de determinadas condições relativas às quantidades (estabelecidas anualmente), apreciadas em função da capaci-

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
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Artigo 1.o
1.
Em derrogação ao disposto nos artigos 67.o a 97.o do
Regulamento (CEE) n.o 2454/93, os produtos enumerados no
anexo do presente regulamento fabricados no Camboja a partir
de tecidos (produtos tecidos) ou de fios (malhas) importados
por este país e originários de países membros da Associação
das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) (com exclusão de
Mianmar), da Associação de cooperação regional da Ásia do
Sul (ACRAS) ou do Acordo de Parceria ACP-CE são considerados como originários do Camboja, de acordo com as regras a
seguir enunciadas.
(8) JO L 196 de 24.7.1997, p. 31.
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2.
Para efeitos da aplicação do n.o 1, são considerados como
produtos originários dos países membros da ASEAN ou da
ACRAS, por um lado, os produtos obtidos nesses países em
conformidade com as regras de origem previstas nos artigos
67.o a 97.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/93 e como
produtos originários dos países beneficiários do Acordo de
Parceria ACP-CE, por outro lado, os produtos obtidos nesses
países em conformidade com as regras de origem previstas no
Protocolo n.o 1 do Acordo de Parceria ACP-CE (1).
3.
As autoridades competentes do Camboja comprometem-se a tomar todas as medidas necessárias para fazer
respeitar as disposições do n.o 2.
Artigo 2.o
A derrogação prevista no artigo 1.o abrange os produtos
importados na Comunidade e transportados directamente do
Camboja durante o período compreendido entre 15 de Julho
de 2000 e 31 de Dezembro de 2001, nas quantidades anuais
indicadas no anexo relativamente a cada um desses produtos.
Artigo 3.o
As quantidades referidas no artigo 2.o são geridas pela
Comissão, de acordo com as disposições dos artigos 308.oA a
308.oC do Regulamento (CEE) n.o 2454/93.

L 185/47
Artigo 4.o

Quando os saques referidos no artigo 3.o atingirem 80 % das
quantidades indicadas no anexo, a Comissão examina, em
consulta com as autoridades do Camboja, a necessidade de
continuar a aplicar a derrogação para além das referidas quantidades.
Artigo 5.o
Nos certificados de origem, modelo A, emitidos pelas autoridades competentes do Camboja nos termos do presente regulamento, deve constar, na casa número 4, a seguinte menção:
«Derrogação — Regulamento (CE) n.o 1614/2000.»
Artigo 6.o
Em caso de dúvida, os Estados-Membros podem exigir uma
cópia do documento que certifica a origem das matérias utilizados no Camboja no âmbito da presente derrogação. O
pedido pode ser formulado quer no momento da introdução
em livre prática das mercadorias beneficiando das disposições
do presente regulamento quer no âmbito da cooperação administrativa prevista no artigo 94.o do Regulamento (CEE) n.o
2454/93.
Artigo 7.o
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 24 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Frederik BOLKESTEIN

Membro da Comissão

(1) Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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ANEXO

Número
de ordem

Categoria
Têxtil

Nomenclatura
Combinada

Designação das mercadorias

Quantidade
(1.1-31.12)

09.8052

6

6203 41 10
6203 41 90
6203 42 31
6203 42 33
6203 42 35
6203 42 90
6203 43 19
6203 43 90
6203 49 19
6203 49 50
6204 61 10
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 63 18
6204 69 18
6211 32 42
6211 33 42
6211 42 42
6211 43 42

Calções, shorts (com excepção dos de banho) e calças,
tecidas, para homens e rapazes; calças, tecidas, para
senhoras e raparigas, de lã, de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais; partes inferiores de fatos de treino para
desporto, com forro, diferentes dos da categoria 16 ou 29,
de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais

2 746 832 peças

09.8053

7

6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00

Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros e camisas, de malha,
para senhoras e raparigas, de lã, de algodão ou de fibras
sintéticas ou artificiais

4 009 804 peças

09.8054

8

6205 10 00
6205 20 00
6205 30 00

Camisas, com exclusão das de malha, para homens e
rapazes, de lã, de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais

302 566 peças

09.8055

10

6111 10 10
6111 20 10
6111 30 10
ex 6111 90 00
6116 10 20
6116 10 80
6116 91 00
6116 92 00
6116 93 00
6116 99 00

09.8056

12

6115 12 00
6115 19 00
6115 20 11
6115 20 90
6115 91 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30
6115 93 99
6115 99 00

Luvas e semelhantes, de malha

Meias, meias-calças (collants), meias-peúgas e artefactos
semelhantes, de malha, com exclusão das para bebés,
incluindo as meias para varizes, com exclusão dos
produtos da categoria 70

2 084 846 pares

1 100 pares

25.7.2000
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Categoria
Têxtil

09.8058

14

09.8059

15

09.8060

Nomenclatura
Combinada

Designação das mercadorias

L 185/49
Quantidade
(1.1-31.12)

6201 11 00
6201 12 10
6201 12 90
6201 13 10
6201 13 90
6210 20 00

Sobretudos, impermeáveis e outros casacos compridos,
incluindo as capas, tecidos, para homens e rapazes, de lã,
de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais (com
exclusão das parkas da categoria 21)

219 931 peças

6202 11 00
6202 12 10
6202 12 90
6202 13 10
6202 13 90
6204 31 00
6204 32 90
6204 33 90
6204 39 19
6210 30 00

Casacos compridos, impermeáveis (incluindo as capas) e
casacos, tecidos, para senhoras e raparigas, de lã, de
algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais (com exclusão
das parkas da categoria 21)

1 684 566 peças

16

6203 11 00
6203 12 00
6203 19 10
6203 19 30
6203 21 00
6203 22 80
6203 23 80
6203 29 18
6211 32 31
6211 33 31

Fatos e conjuntos, com exclusão dos de malha, para
homens e rapazes, de lã, de algodão ou de fibras sintéticas
ou artificiais, com excepção do vestuário para a prática de
esqui; fatos de treino para desporto, com forro, para
homens e rapazes, cuja face exterior seja feita de um só e
mesmo tecido, de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais

85 415 peças

09.8061

17

6203 31 00
6203 32 90
6203 33 90
6203 39 19

Casacos e jaquetões (blazers), com exclusão dos de malha,
para homens e rapazes, de lã, de algodão ou de fibras
sintéticas ou artificiais

68 299 peças

09.8062

18

6207 11 00
6207 19 00
6207 21 00
6207 22 00
6207 29 00
6207 91 10
6207 91 90
6207 92 00
6207 99 00

Camisolas interiores sem mangas, slips e cuecas, camisas de
noite, pijamas, roupões de banho, roupões de quarto e
outro vestuário de quarto análogo, para homens e rapazes,
com exclusão dos de malha

683 toneladas

6208 11 00
6208 19 10
6208 19 90
6208 21 00
6208 22 00
6208 29 00
6208 91 11
6208 91 19
6208 91 90
6208 92 00
6208 99 00
ex 6212 10 10

Camisolas interiores sem mangas, camisas, combinações,
saiotes, slips, camisas de noite, pijamas, déshabillés, roupões
de banho, roupões de quarto e outro vestuário de quarto
análogo, para senhoras e raparigas, com exclusão dos de
malha

ex
ex
ex
ex

ex
ex
ex
ex
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Número
de ordem
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Categoria
Têxtil

21

Nomenclatura
Combinada

ex
ex
ex
ex

ex
ex
ex
ex

Designação das mercadorias
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Quantidade
(1.1-31.12)

6201 12 10
6201 12 90
6201 13 10
6201 13 90
6201 91 00
6201 92 00
6201 93 00
6202 12 10
6202 12 90
6202 13 10
6202 13 90
6202 91 00
6202 92 00
6202 93 00
6211 32 41
6211 33 41
6211 42 41
6211 43 41

Parkas, anoraks, blusões e artefactos semelhantes, com
exclusão dos de malha, de lã, de algodão ou de fibras
sintéticas ou artificiais; partes superiores de fatos de treino
para desporto, com forro, diferentes dos da categoria 16 ou
29, de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais

475 973 peças

09.8065

26

6104 41 00
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00
6204 41 00
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00

Vestidos para senhoras e raparigas, de lã, de algodão ou de
fibras sintéticas ou artificiais

760 932 peças

09.8066

27

6104 51 00
6104 52 00
6104 53 00
6104 59 00
6204 51 00
6204 52 00
6204 53 00
6204 59 10

Saias, compreendendo saias-calças, para senhoras e raparigas

796 790 peças

09.8068

29

6204 11 00
6204 12 00
6204 13 00
6204 19 10
6204 21 00
6204 22 80
6204 23 80
6204 29 18
6211 42 31
6211 43 31

Saias-casacos e conjuntos, com exclusão dos de malha,
para senhoras e raparigas, de lã, de algodão ou de fibras
sintéticas ou artificiais, com exclusão do vestuário para a
prática de esqui; fatos de treino para desporto, com forro,
para senhoras e raparigas, cuja face exterior seja feita de
um só e mesmo tecido, de algodão ou de fibras sintéticas
ou artificiais

620 077 peças

09.8069

31

ex 6212 10 10
6212 10 90

09.8070

68

6111 10 90
6111 20 90
6111 30 90
6111 90 00
6209 10 00
6209 20 00
6209 30 00
6209 90 00

ex
ex
ex
ex
ex

Suspensórios para seios, tecidos ou de malha

Vestuário para bebés e acessórios de vestuário, excluindo as
luvas para bebés das categorias 10 e 87 e as meias e peúgas
tecidas para bebés, com exclusão das de malha da categoria
88

1 632 263 peças

177 toneladas

25.7.2000
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de ordem
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Categoria
Têxtil

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
Nomenclatura
Combinada

Designação das mercadorias

L 185/51
Quantidade
(1.1-31.12)

09.8072

72

6112 31 10
6112 31 90
6112 39 10
6112 39 90
6112 41 10
6112 41 90
6112 49 10
6112 49 90
6211 11 00
6211 12 00

Fatos de banho, calções e slips de banho, de lã, de algodão
ou de fibras sintéticas ou artificiais

223 299 peças

09.8076

76

6203 22 10
6203 23 10
6203 29 11
6203 32 10
6203 33 10
6203 39 11
6203 42 11
6203 42 51
6203 43 11
6203 43 31
6203 49 11
6203 49 31
6211 32 10
6211 33 10

Vestuário de trabalho, com exclusão do de malha, para
homens e rapazes

562 toneladas

6204 22 10
6204 23 10
6204 29 11
6204 32 10
6204 33 10
6204 39 11
6204 62 11
6204 62 51
6204 63 11
6204 63 31
6204 69 11
6204 69 31
6211 42 10
6211 43 10

Aventais, blusas e outro vestuário de trabalho, com
exclusão do de malha, para senhoras e raparigas

6203 41 30
6203 42 59
6203 43 39
6203 49 39
6204 61 80
6204 61 90
6204 62 59
6204 62 90
6204 63 39
6204 63 90
6204 69 39
6204 69 50
6210 40 00
6210 50 00
6211 31 00
6211 32 90
6211 33 90
6211 41 00
6211 42 90
6211 43 90

Vestuário, com exclusão do de malha, com exclusão do
vestuário das categorias 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26,
27, 29, 68, 72, 76 e 77

09.8077

78

430 toneladas

L 185/52
Número
de ordem

PT

Categoria
Têxtil
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Nomenclatura
Combinada

Designação das mercadorias
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Quantidade
(1.1-31.12)

09.8079

84

6214 20 00
6214 30 00
6214 40 00
6214 90 10

Xailes, lenços para o pescoço ou para os ombros, cachecóis
e cachenés, mantilhas, véus e artefactos semelhantes, com
exclusão dos de malha de lã, de algodão ou de fibras
sintéticas ou artificiais

1,1 toneladas

09.8080

86

6212 20 00
6212 30 00
6212 90 00

Espartilhos, cintas, cintas-espartilhos, suspensórios para
vestuário, ligas e artefactos semelhantes e respectivas peças,
mesmo de malha

1 100 peças

09.8083

159

6204 49 10
6206 10 00

Vestidos, camiseiros e blusas-camiseiros, com exclusão dos
de malha, de seda ou de desperdícios de seda

1,1 toneladas

6214 10 00

Xailes, écharpes, lenços de pescoço, cachecóis, cachenés,
mantilhas, véus e artefactos semelhantes, com exclusão dos
de malha, de seda ou de desperdícios de seda

6215 10 00

Gravatas, laços e plastrões, de seda ou de desperdícios de
seda
Vestuário, com exclusão do de malha, com exclusão do das
categorias 1 a 123 e da categoria 159

64 toneladas

Roupa de cama, com exclusão da de malha

2 toneladas

Cortinados, estores interiores, cantoneiras, guarnições de
cama, e outros artefactos para guarnição de interiores, com
exclusão dos de malha, de lã, de algodão ou de fibras
sintéticas ou artificiais

24 toneladas

Tendas

826 toneladas

09.8084

161

6201 19 00
6201 99 00
6202 19 00
6202 99 00
6203 19 90
6203 29 90
6203 39 90
6203 49 90
6204 19 90
6204 29 90
6204 39 90
6204 49 90
6204 59 90
6204 69 90
6205 90 10
6205 90 90
6206 90 10
6206 90 90
ex 6211 20 00
6211 39 00
6211 49 00

09.8085

20

6302 21 00
6302 22 90
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 90
6302 39 90

09.8086

40

ex 6303 91 00
ex 6303 92 90
ex 6303 99 90
6304 19 10
ex 6304 19 90
6304 92 00
ex 6304 93 00
ex 6304 99 00

09.8087

91

6306 21 00
6306 22 00
6306 29 00
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L 185/53

Número
de ordem

Categoria
Têxtil

09.8088

109

6306 11 00
6306 12 00
6306 19 00
6306 31 00
6306 39 00

Encerados, velas para embarcações e estores interiores

1,1 toneladas

09.8089

110

6306 41 00
6306 49 00

Colchões pneumáticos, tecidos

1,1 toneladas

09.8090

111

6306 91 00
6306 99 00

Artigos de campismo, tecidos, com excepção de colchões
pneumáticos e tendas

1,1 toneladas

Designação das mercadorias

Quantidade
(1.1-31.12)
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REGULAMENTO (CE) N.o 1615/2000 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2000
que derroga o Regulamento (CEE) n.o 2454/93 no que se refere à definição da noção de «produtos
originários» estabelecida no âmbito do sistema de preferências pautais generalizadas, a fim de ter
em conta a situação específica do Nepal no que respeita a determinados produtos têxteis
exportados deste país para a Comunidade
dade de absorção pelo mercado comunitário desses
produtos provenientes do Nepal, das capacidades de
exportação deste país e das realidades dos fluxos comerciais verificados, é de natureza a prevenir quaisquer
prejuízos às indústrias comunitárias correspondentes.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do
Conselho, de 12 Outubro de 1992, que estabelece o código
aduaneiro comunitário (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 955/1999 do Parlamento
Europeu e do Conselho (2), e, nomeadamente, o seu artigo
249.o,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da
Comissão, de 2 Julho de 1993, que fixa determinadas disposições de aplicação do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do
Conselho que estabelece o código aduaneiro comunitário (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1662/1999 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 76.o,

(5)

A fim de promover a cooperação regional entre os
países beneficiários, é necessário assegurar que as matérias utilizadas neste país no âmbito da presente derrogação sejam originárias dos países membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) (com
exclusão de Mianmar), da Associação de cooperação
regional da Ásia do Sul (ACRAS) ou do Acordo de
Parceria ACP-CE.

(6)

Para assegurar a gestão transparente e eficaz destas
medidas, é conveniente aplicar as disposições relativas à
gestão dos contingentes pautais que figuram nas disposições relevantes do Regulamento (CEE) n.o 2454/93, alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1427/97 (8).

(7)

A eventual necessidade de se prosseguir a aplicação da
derrogação para além das quantidades previstas deve ser
examinada em consulta com as autoridades do Nepal.

(8)

Essa derrogação deve ser concedida por um período
suficientemente importante para poder ter um efeito
completo, ou seja, até dia 31 de Dezembro de 2001,
data em que termina o Regulamento (CE) n.o 2820/98.

(9)

A medida prevista no presente regulamento está em
conformidade com o parecer do Comité do Código
Aduaneiro,

Considerando o seguinte:
Através do Regulamento (CE) n.o 2820/98 do Conselho,
de 21 de Dezembro de 1998, relativo à aplicação de um
sistema plurianual de preferências pautais generalizadas
durante o período compreendido entre 1 de Julho de
1999 e 31 de Dezembro de 2001 (5), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1310/2000 da Comissão (6), a Comunidade concede o
benefício dessas preferências pautais ao Nepal.

(1)

Os artigos 67.o a 97.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/
/93 determinam as condições a que deve responder a
definição da noção de produtos originários aplicável no
âmbito do sistema de preferências pautais generalizadas.
Todavia, o artigo 76.o do referido regulamento prevê que
podem ser concedidas derrogações às disposições assim
estabelecidas a favor dos países menos avançados beneficiários do sistema de preferências pautais generalizadas,
quando estes o solicitem à Comunidade.

(2)

Através do Regulamento (CE) n. 1539/1999 da
Comissão (7), o Nepal obteve uma derrogação aplicável a
determinados produtos têxteis durante o período
compreendido entre 15 de Julho de 1999 e 14 de Julho
de 2000.

(3)

Esse pedido satisfaz o disposto no artigo 76.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/93. Nomeadamente, a imposição
de determinadas condições relativas às quantidades (estabelecidas anualmente), apreciadas em função da capaci-

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
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Artigo 1.o
1.
Em derrogação ao disposto nos artigos 67.o a 97.o do
Regulamento (CEE) n.o 2454/93, os produtos enumerados no
anexo do presente regulamento fabricados no Nepal a partir de
tecidos (produtos tecidos) ou de fios (malhas) importados por
este país e originários de países membros da Associação das
Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) (com exclusão de
Mianmar), da Associação de cooperação regional da Ásia do
Sul (ACRAS) ou do Acordo de Parceria ACP-CE são considerados como originários do Nepal, de acordo com as regras a
seguir enunciadas.
(8) JO L 196 de 24.7.1997, p. 31.
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2.
Para efeitos da aplicação do n.o 1, são considerados como
produtos originários dos países membros da ASEAN ou da
ACRAS, por um lado, os produtos obtidos nesses países em
conformidade com as regras de origem previstas nos artigos
67.o a 97.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/93 e como
produtos originários dos países beneficiários do Acordo de
Parceria ACP-CE, por outro lado, os produtos obtidos nesses
países em conformidade com as regras de origem previstas no
Protocolo n.o 1 do Acordo de Parceria ACP-CE (1).
3.
As autoridades competentes do Nepal comprometem-se a
tomar todas as medidas necessárias para fazer respeitar as
disposições do n.o 2.
Artigo 2.o
A derrogação prevista no artigo 1.o abrange os produtos
importados na Comunidade e transportados directamente do
Nepal durante o período compreendido entre 15 de Julho de
2000 e 31 de Dezembro de 2001, nas quantidades anuais
indicadas no anexo relativamente a cada um desses produtos.
Artigo 3.o
As quantidades referidas no artigo 2.o são geridas pela
Comissão, de acordo com as disposições dos artigos 308.oA a
308.oC do Regulamento (CEE) n.o 2454/93.

L 185/55
Artigo 4.o

Quando os saques referidos no artigo 3.o atingirem 80 % das
quantidades indicadas no anexo, a Comissão examina, em
consulta com as autoridades do Nepal, a necessidade de continuar a aplicar a derrogação para além das referidas quantidades.
Artigo 5.o
Nos certificados de origem, modelo A, emitidos pelas autoridades competentes do Nepal nos termos do presente regulamento, deve constar, na casa número 4, a seguinte menção:
«Derrogação — Regulamento (CE) n.o 1615/2000.»
Artigo 6.o
Em caso de dúvida, os Estados-Membros podem exigir uma
cópia do documento que certifica a origem das matérias utilizados no Nepal no âmbito da presente derrogação. O pedido
pode ser formulado quer no momento da introdução em livre
prática das mercadorias beneficiando das disposições do
presente regulamento quer no âmbito da cooperação administrativa prevista no artigo 94.o do Regulamento (CEE)
n.o 2454/93.
Artigo 7.o
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 24 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Frederik BOLKESTEIN

Membro da Comissão

(1) Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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ANEXO

Número
de ordem

Categoria
Têxtil

Nomenclatura
Combinada

Designação das mercadorias

Quantidade
(1.1-31.12)

09.8003

6

6203 41 10
6203 41 90
6203 42 31
6203 42 33
6203 42 35
6203 42 90
6203 43 19
6203 43 90
6203 49 19
6203 49 50
6204 61 10
6204 62 31
6204 62 33
6204 62 39
6204 63 18
6204 69 18
6211 32 42
6211 33 42
6211 42 42
6211 43 42

Calções, shorts (com excepção dos de banho) e calças,
tecidas, para homens e rapazes; calças, tecidas, para
senhoras e raparigas, de lã, de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais; partes inferiores de fatos de treino para
desporto, com forro, diferentes dos da categoria 16 ou 29,
de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais

573 674 peças

09.8004

7

6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00

Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros e camisas, de malha,
para senhoras e raparigas, de lã, de algodão ou de fibras
sintéticas ou artificiais

445 688 peças

09.8005

8

6205 10 00
6205 20 00
6205 30 00

Camisas, com exclusão das de malha, para homens e
rapazes, de lã, de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais

97 747 peças

09.8006

10

6111 10 10
6111 20 10
6111 30 10
ex 6111 90 00
6116 10 20
6116 10 80
6116 91 00
6116 92 00
6116 93 00
6116 99 00

09.8007

12

6115 12 00
6115 19 00
6115 20 11
6115 20 90
6115 91 00
6115 92 00
6115 93 10
6115 93 30
6115 93 99
6115 99 00

Luvas e semelhantes, de malha

Meias, meias-calças (collants), meias-peúgas e artefactos
semelhantes, de malha, com exclusão das para bebés,
incluindo as meias para varizes, com exclusão dos
produtos da categoria 70

1 246 351 pares

553 615 pares

25.7.2000
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Categoria
Têxtil

09.8009

14

09.8010

15

09.8011

Nomenclatura
Combinada

Designação das mercadorias

L 185/57
Quantidade
(1.1-31.12)

6201 11 00
6201 12 10
6201 12 90
6201 13 10
6201 13 90
6210 20 00

Sobretudos, impermeáveis e outros casacos compridos,
incluindo as capas, tecidos, para homens e rapazes, de lã,
de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais (com
exclusão das parkas da categoria 21)

55 003 peças

6202 11 00
6202 12 10
6202 12 90
6202 13 10
6202 13 90
6204 31 00
6204 32 90
6204 33 90
6204 39 19
6210 30 00

Casacos compridos, impermeáveis (incluindo as capas) e
casacos, tecidos, para senhoras e raparigas, de lã, de
algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais (com exclusão
das parkas da categoria 21)

380 049 peças

16

6203 11 00
6203 12 00
6203 19 10
6203 19 30
6203 21 00
6203 22 80
6203 23 80
6203 29 18
6211 32 31
6211 33 31

Fatos e conjuntos, com exclusão dos de malha, para
homens e rapazes, de lã, de algodão ou de fibras sintéticas
ou artificiais, com excepção do vestuário para a prática de
esqui; fatos de treino para desporto, com forro, para
homens e rapazes, cuja face exterior seja feita de um só e
mesmo tecido, de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais

32 985 peças

09.8012

17

6203 31 00
6203 32 90
6203 33 90
6203 39 19

Casacos e jaquetões (blazers), com exclusão dos de malha,
para homens e rapazes, de lã, de algodão ou de fibras
sintéticas ou artificiais

123 685 peças

09.8013

18

6207 11 00
6207 19 00
6207 21 00
6207 22 00
6207 29 00
6207 91 10
6207 91 90
6207 92 00
6207 99 00

Camisolas interiores sem mangas, slips e cuecas, camisas de
noite, pijamas, roupões de banho, roupões de quarto e
outro vestuário de quarto análogo, para homens e rapazes,
com exclusão dos de malha

252 toneladas

6208 11 00
6208 19 10
6208 19 90
6208 21 00
6208 22 00
6208 29 00
6208 91 11
6208 91 19
6208 91 90
6208 92 00
6208 99 00
ex 6212 10 10

Camisolas interiores sem mangas, camisas, combinações,
saiotes, slips, camisas de noite, pijamas, déshabillés, roupões
de banho, roupões de quarto e outro vestuário de quarto
análogo, para senhoras e raparigas, com exclusão dos de
malha

ex
ex
ex
ex

ex
ex
ex
ex
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Número
de ordem

09.8014
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Categoria
Têxtil

21

Nomenclatura
Combinada

ex
ex
ex
ex

ex
ex
ex
ex

Designação das mercadorias

25.7.2000
Quantidade
(1.1-31.12)

6201 12 10
6201 12 90
6201 13 10
6201 13 90
6201 91 00
6201 92 00
6201 93 00
6202 12 10
6202 12 90
6202 13 10
6202 13 90
6202 91 00
6202 92 00
6202 93 00
6211 32 41
6211 33 41
6211 42 41
6211 43 41

Parkas, anoraks, blusões e artefactos semelhantes, com
exclusão dos de malha, de lã, de algodão ou de fibras
sintéticas ou artificiais; partes superiores de fatos de treino
para desporto, com forro, diferentes dos da categoria 16 ou
29, de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais

30 083 peças

09.8016

26

6104 41 00
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00
6204 41 00
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00

Vestidos para senhoras e raparigas, de lã, de algodão ou de
fibras sintéticas ou artificiais

1 615 767 peças

09.8017

27

6104 51 00
6104 52 00
6104 53 00
6104 59 00
6204 51 00
6204 52 00
6204 53 00
6204 59 10

Saias, compreendendo saias-calças, para senhoras e raparigas

349 416 peças

09.8019

29

6204 11 00
6204 12 00
6204 13 00
6204 19 10
6204 21 00
6204 22 80
6204 23 80
6204 29 18
6211 42 31
6211 43 31

Saias-casacos e conjuntos, com exclusão dos de malha,
para senhoras e raparigas, de lã, de algodão ou de fibras
sintéticas ou artificiais, com exclusão do vestuário para a
prática de esqui; fatos de treino para desporto, com forro,
para senhoras e raparigas, cuja face exterior seja feita de
um só e mesmo tecido, de algodão ou de fibras sintéticas
ou artificiais

135 935 peças

09.8020

31

ex 6212 10 10
6212 10 90

09.8021

68

6111 10 90
6111 20 90
6111 30 90
6111 90 00
6209 10 00
6209 20 00
6209 30 00
6209 90 00

ex
ex
ex
ex
ex

Suspensórios para seios, tecidos ou de malha

1 100 peças

Vestuário para bebés e acessórios de vestuário, excluindo as
luvas para bebés das categorias 10 e 87 e as meias e peúgas
tecidas para bebés, com exclusão das de malha da categoria
88

19 toneladas

25.7.2000
Número
de ordem
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Categoria
Têxtil

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
Nomenclatura
Combinada

Designação das mercadorias

L 185/59
Quantidade
(1.1-31.12)

09.8023

72

6112 31 10
6112 31 90
6112 39 10
6112 39 90
6112 41 10
6112 41 90
6112 49 10
6112 49 90
6211 11 00
6211 12 00

Fatos de banho, calções e slips de banho, de lã, de algodão
ou de fibras sintéticas ou artificiais

7 112 peças

09.8027

76

6203 22 10
6203 23 10
6203 29 11
6203 32 10
6203 33 10
6203 39 11
6203 42 11
6203 42 51
6203 43 11
6203 43 31
6203 49 11
6203 49 31
6211 32 10
6211 33 10

Vestuário de trabalho, com exclusão do de malha, para
homens e rapazes

6 toneladas

6204 22 10
6204 23 10
6204 29 11
6204 32 10
6204 33 10
6204 39 11
6204 62 11
6204 62 51
6204 63 11
6204 63 31
6204 69 11
6204 69 31
6211 42 10
6211 43 10

Aventais, blusas e outro vestuário de trabalho, com
exclusão do de malha, para senhoras e raparigas

6203 41 30
6203 42 59
6203 43 39
6203 49 39
6204 61 80
6204 61 90
6204 62 59
6204 62 90
6204 63 39
6204 63 90
6204 69 39
6204 69 50
6210 40 00
6210 50 00
6211 31 00
6211 32 90
6211 33 90
6211 41 00
6211 42 90
6211 43 90

Vestuário, com exclusão do de malha, com exclusão do
vestuário das categorias 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26,
27, 29, 68, 72, 76 e 77

09.8028

78

95 toneladas

L 185/60
Número
de ordem

PT

Categoria
Têxtil
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Nomenclatura
Combinada

Designação das mercadorias
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Quantidade
(1.1-31.12)

09.8030

84

6214 20 00
6214 30 00
6214 40 00
6214 90 10

Xailes, lenços para o pescoço ou para os ombros, cachecóis
e cachenés, mantilhas, véus e artefactos semelhantes, com
exclusão dos de malha de lã, de algodão ou de fibras
sintéticas ou artificiais

75 toneladas

09.8031

86

6212 20 00
6212 30 00
6212 90 00

Espartilhos, cintas, cintas-espartilhos, suspensórios para
vestuário, ligas e artefactos semelhantes e respectivas peças,
mesmo de malha

1 100 peças

09.8034

159

6204 49 10
6206 10 00

Vestidos, camiseiros e blusas-camiseiros, com exclusão dos
de malha, de seda ou de desperdícios de seda

5 toneladas

6214 10 00

Xailes, écharpes, lenços de pescoço, cachecóis, cachenés,
mantilhas, véus e artefactos semelhantes, com exclusão dos
de malha, de seda ou de desperdícios de seda

6215 10 00

Gravatas, laços e plastrões, de seda ou de desperdícios de
seda
Vestuário, com exclusão do de malha, com exclusão do das
categorias 1 a 123 e da categoria 159

62 toneladas

Roupa de cama, com exclusão da de malha

3 toneladas

Cortinados, estores interiores, cantoneiras, guarnições de
cama, e outros artefactos para guarnição de interiores, com
exclusão dos de malha, de lã, de algodão ou de fibras
sintéticas ou artificiais

80 toneladas

Tendas

1,1 toneladas

09.8035

161

6201 19 00
6201 99 00
6202 19 00
6202 99 00
6203 19 90
6203 29 90
6203 39 90
6203 49 90
6204 19 90
6204 29 90
6204 39 90
6204 49 90
6204 59 90
6204 69 90
6205 90 10
6205 90 90
6206 90 10
6206 90 90
ex 6211 20 00
6211 39 00
6211 49 00

09.8036

20

6302 21 00
6302 22 90
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 90
6302 39 90

09.8037

40

ex 6303 91 00
ex 6303 92 90
ex 6303 99 90
6304 19 10
ex 6304 19 90
6304 92 00
ex 6304 93 00
ex 6304 99 00

09.8038

91

6306 21 00
6306 22 00
6306 29 00
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Número
de ordem

Categoria
Têxtil

09.8039

109

6306 11 00
6306 12 00
6306 19 00
6306 31 00
6306 39 00

Encerados, velas para embarcações e estores interiores

1,1 toneladas

09.8040

110

6306 41 00
6306 49 00

Colchões pneumáticos, tecidos

1,1 toneladas

09.8041

111

6306 91 00
6306 99 00

Artigos de campismo, tecidos, com excepção de colchões
pneumáticos e tendas

1,1 toneladas

Designação das mercadorias

Quantidade
(1.1-31.12)
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REGULAMENTO (CE) N.o 1616/2000 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2000
que altera o Regulamento (CEE) n. 94/92 que estatui as regras do regime de importação de países
terceiros previsto no Regulamento (CEE) n.o 2092/91
o

de animais e de produtos animais nesses países são
equivalentes às estabelecidas no Regulamento (CEE) n.o
2092/91. No entanto, são esperadas certas garantias das
autoridades argentinas, pelo que a equivalência relativa a
animais e produtos animais deve ser limitada a um
período de seis meses.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2092/91 do
Conselho, de 24 de Junho de 1991, relativo ao modo de
produção biológico de produtos agrícolas e à sua indicação nos
produtos agrícolas e nos géneros alimentícios (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1437/
/2000 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo
11.o,

(4)

Israel solicitou à Comissão uma alteração dos termos da
sua inclusão na lista, a fim de permitir a importação de
matérias-primas obtidas em conformidade com o modo
de produção biológico. Israel apresentou as informações
necessárias em conformidade com o n.o 5 do artigo 2.o
do Regulamento (CEE) n.o 94/92. O exame das informações apresentadas permitiu concluir que os requisitos
são equivalentes aos que resultam da legislação comunitária.

(5)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do comité referido no
artigo 14.o do Regulamento (CEE) n.o 2092/91,

Considerando o seguinte:
O n.o 1 do artigo 11.o do Regulamento (CEE) n.o 2092/
/91 estabelece que os produtos importados de um país
terceiro só podem ser comercializados desde que sejam
originários de um país terceiro que figure numa lista a
elaborar no respeito das condições enunciadas no n.o 2
do mesmo artigo. Essa lista consta do anexo do Regulamento (CEE) n.o 94/92 da Comissão (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
548/2000 (4).

(1)

A Argentina e a Suíça requereram à Comissão uma
extensão das categorias de produtos constantes da lista
prevista no n.o 1 do artigo 11.o do Regulamento (CEE)
n.o 2092/91 a fim de nela incluir os animais e os
produtos animais. Estes países apresentaram as informações necessárias em conformidade com o n.o 2 do artigo
2.o do Regulamento (CEE) n.o 94/92.

(2)

O exame dessas informações e a discussão subsequente
com as autoridades respectivas permitiram concluir que
as normas que regulamentam a produção e o controlo

(3)

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O anexo do Regulamento (CEE) n.o 94/92 é alterado, no que
diz respeito à Argentina, a Israel e à Suíça, em conformidade
com o anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 24 de Agosto de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 24 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
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ANEXO
ARGENTINA
1. Categorias de produtos:
a) Produtos vegetais não transformados e animais e produtos animais não transformados, na acepção do n.o 1, alínea
a), do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 2092/91, com excepção de:
— animais e produtos animais que ostentem ou destinados a ostentar indicações referentes à conversão;
b) Produtos vegetais e animais transformados e destinados a consumo humano, na acepção do n.o 1, alínea b), do
artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 2092/91, com excepção de:
— produtos animais que ostentem ou destinados a ostentar indicações referentes à conversão.
2. Origem: Produtos da categoria 1 a) e ingredientes dos produtos da categoria 1 b) obtidos em confromidade com o
modo de produção biológico que tenham sido produzidos na Argentina.
3. Organismos de controlo: «Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL» (Argencert) e Organización Internacional Agropecuaria (OIA).
4. Organismos encarregados da emissão do certificado: como no ponto 3.
5. Prazo da inclusão para os produtos vegetais: 30.6.2003. Prazo da inclusão para os animais e produtos animais:
28.2.2001.
ISRAEL
O ponto 2 do texto relativo a Israel passa ter a seguinte redacção:
«Origem: Produtos da categoria 1 a) e ingredientes dos produtos da categoria 1 b) obtidos em conformidade com o
modo de produção biológico que tenham sido produzidos em Israel ou importados para Israel:
— quer da Comunidade Europeia,
— quer de um país terceiro, no âmbito de um regime reconhecido como equivalente em conformidade com o
disposto no n.o 1 do artigo 11.o do Regulamento (CEE) n.o 2092/91.».
SUÍÇA
1. Categorias de produtos:
a) Produtos vegetais não transformados e animais e produtos animais não transformados, na acepção do n.o 1, alínea
a), do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 2092/91, com excepção de:
— produtos produzidos durante o período de conversão, como referido no n.o 5 do artigo 5.o do mesmo
regulamento,
— produtos da apicultura;
b) Produtos vegetais e animais transformados e destinados a consumo humano, na acepção do n.o 1, alínea b), do
artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 2092/91, com excepção de:
— produtos, como referido no n.o 5 do artigo 5.o do mesmo regulamento, que contenham um ingrediente de
origem agrícola produzido durante o período de conversão,
— produtos que contenham produtos da apicultura, produzidos na Suíça, entre os ingredientes obtidos em
conformidade com o modo de produção biológico.
2. Origem: Produtos da categoria 1 a) e ingredientes dos produtos da categoria 1 b) obtidos em conformidade com o
modo de produção biológico que tenham sido produzidos na Suíça ou importados para a Suíça:
— quer da Comunidade Europeia,
— quer de um país terceiro, no âmbito de um regime reconhecido como equivalente em conformidade com o
disposto no n.o 1 do artigo 11.o do Regulamento (CEE) n.o 2092/91,
— quer de um país terceiro em relação ao qual um Estado-Membro da CE tenha reconhecido, em conformidade com
o disposto no n.o 6 do artigo 11.o do Regulamento (CEE) n.o 2092/91, que o mesmo produto foi obtido e
controlado nesse país ao abrigo de modalidades idênticas às admitidas pelo Estado-Membro da CE.
3. Organismos de controlo: Institut für Marktökologie (IMO), bio.inspecta AG e Schweizerische Vereinigung für Qualitäts
und Management-Systeme (SQS).
4. Organismo encarregado da emissão do certificado: como no ponto 3.
5. Prazo da inclusão: 31.12.2002.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1617/2000 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2000
que altera os Regulamentos (CEE) n.os 3105/88 e 2721/88, a fim de fixar os prazos de certas
destilações no sector vitivinícola
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 822/87 do Conselho,
de 16 de Março de 1987, que estabelece a organização comum
do mercado vitivinícola (1), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CE) n.o 1677/1999 (2), e, nomeadamente, o n.o 8 do seu artigo 35.o, o n.o 6 do seu artigo 36.o e o
n.o 5 do seu artigo 38.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1493/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola (3), e, nomeadamente, o
seu artigo 80.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

No âmbito da gestão do mercado vitivinícola estão
previstas certas medidas de destilação do vinho. Para
assegurar o seu bom funcionamento, foram fixados
prazos para a execução das destilações.
Em Dezembro de 1999, a França foi vítima de condições
climáticas extraordinárias. Tempestades e inundações
provocaram graves estragos materiais, principalmente
nas instalações dos viticultores e destiladores. Por essa
razão, os operadores económicos de França não estão
em condições de cumprir as suas obrigações de destilações nos prazos previstos. É, por conseguinte, conveniente, prolongar esses prazos para o território da República Francesa.
As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão dos
Vinhos,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
No n.o 1 do artigo 12.o do Regulamento (CEE) n.o 3105/88 da
Comissão (4) que estabelece as regras de execução das destilações obrigatórias referidas nos artigos 35.o e 36.o do Regulamento (CEE) n.o 822/87, é aditada a frase seguinte:
«Para a campanha 1999/2000, no que respeita às destilações previstas pelos artigos 35.o e 36.o do Regulamento
(CEE) n.o 822/87 e unicamente em relação à França, o
prazo para a destilação dos produtos em causa é prorrogado até 20 de Setembro.»
Artigo 2.o
No n.o 1 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 2721/88 da
Comissão (5) que estabelece as regras de execução das destilações voluntárias previstas nos artigos 38.o, 41.o e 42.o do
Regulamento (CEE) n.o 822/87, é aditada a frase seguinte:
«Para a campanha 1999/2000, no que respeita à destilação
prevista pelo artigo 38.o do Regulamento (CEE) n.o 822/87
e unicamente em relação à França, o prazo para a destilação dos produtos em causa é prorrogado até 20 de
Setembro.».
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 24 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 84 de 27.3.1987, p. 1.
(2) JO L 199 de 30.7.1999, p. 8.
(3) JO L 179 de 14.7.1999, p. 1.

(4) JO L 277 de 8.10.1988, p. 21.
(5) JO L 241 de 1.9.1988, p. 88.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1618/2000 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2000
que determina a medida em que podem ser aceites os pedidos de certificados de importação
introduzidos em Julho de 2000 para determinados produtos do sector de leite e dos produtos
lácteos no âmbito dos regimes previstos nos acordos europeus entre a Comunidade e a República
da Hungria, a República da Polónia, a República Checa, a República Eslovaca, a Bulgária, a Roménia
e a Eslovénia e do regime previsto nos acordos sobre comércio livre entre a Comunidade e os
países bálticos
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector do leite e dos produtos
lácteos (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1526/2000 da Comissão (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2508/97 da
Comissão, de 15 de Dezembro de 1997, que estabelece as
regras de execução, no sector do leite e dos produtos lácteos,
dos regimes previstos nos acordos europeus entre a Comunidade e a República da Hungria, a República da Polónia, a
República Checa, a República Eslovaca, a Bulgária, a Roménia e
a Eslovénia e do regime previsto nos acordos sobre comércio
livre entre a Comunidade e os países bálticos (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1431/
/2000 (4), e, nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo 4.o,
Considerando que os pedidos de certificados de importação
introduzidos para os produtos citados no Regulamento (CE)
n.o 2508/97 incidem, no que se refere a determinados

produtos, sobre quantidades superiores às disponíveis; que, por
conseguinte, é conveniente fixar coeficientes de atribuição para
determinadas quantidades pedidas para o período compreendido entre 1 de Julho e 31 de Dezembro de 2000,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os pedidos de certificados de importação introduzidos para o
período compreendido entre 1 de Julho e 31 de Dezembro de
2000 ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 2508/97 serão
aceites, por país de origem e por produto do código NC que
constam do anexo, para as quantidades pedidas, afectadas do
coeficiente de atribuição indicado.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 25 de Julho de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 24 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

160
175
345
161

de
de
de
de

26.6.1999, p. 48.
14.7.2000, p. 55.
16.12.1997, p. 31.
1.7.2000, p. 53.

Coeficiente
de atribuição

Códigos NC

País

0,0062

0402 10 19
0402 21 19

—

0,0051

0405 10 11
0405 10 19

0,0078

0406 90

República da Lituânia

0,0050

—

0402 99 11

0,0701

0,0519

Coeficiente
de atribuição

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19

0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

0402 10 19
0402 21 19

0,0048

0401 30

0,5714

Códigos NC

0,0066

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

República da Estónia

0,0048

0406

0,8726

0406

Roménia

0,0049

0405 10 11
0405 10 19

0,0047

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90

República Checa

—

0406

Bulgária

0,0139

0406

0,0109

0406

0,0236

0402 10
0402 21

0,2000

0406 10

0,0051

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 91

—

0403 10

Eslovénia

0,0056

0402 10 19
0402 21 19

0,0048

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90

República Eslovaca

0,0072

0402 10

0,0413

0406 90

0,0049

0405 10

0,0068

0406

República da Letónia

0,0091

0406

—

ex 0402 29

—

0406 90 29

Hungria

0,0076

0406

(em %)

PT

País

Coeficiente
de atribuição

0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 90

Códigos NC

0402 10 19
0402 21 19
0402 21 99

Polónia

País
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REGULAMENTO (CE) N.o 1619/2000 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2000
que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de importação
apresentados em Julho de 2000 para certos produtos lácteos no âmbito de determinados
contingentes pautais abertos pelo Regulamento (CE) n.o 1374/98
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,

Artigo 1.o

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1255/1999 do
Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector do leite e dos produtos
lácteos (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1526/2000 da Comissão (2),

1.
As quantidades de certificados de importação pedidas
para os produtos dos números de ordem do anexo III B do
Regulamento (CE) n.o 1374/98 que constam do anexo I, apresentados relativamente ao período compreendido entre 1 de
Julho e 31 de Dezembro de 2000, por força do Regulamento
(CE) n.o 1374/98, são afectadas pelos coeficientes de atribuição
indicados.

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1374/98 da Comissão,
de 29 de Junho de 1998, que estabelece regras de execução do
regime de importação e que abre contingentes pautais no
sector do leite e dos produtos lácteos (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1491/2000 (4), e,
nomeadamente, o n.o 4 do seu artigo 14.o,
Considerando o seguinte:
Os pedidos apresentados relativamente aos produtos citados no
anexo III do Regulamento (CE) n.o 1374/98 incidem em quantidades superiores às disponíveis. Por conseguinte, é conveniente
fixar os coeficientes de atribuição para as quantidades pedidas,

2.
As quantidades de certificados de importação pedidas
para os produtos dos números de ordem no anexo III C do
Regulamento (CE) n.o 1374/98 que constam do anexo II apresentados relativamente ao período compreendido entre 1 de
Julho e 31 de Dezembro de 2000, por força do Regulamento
(CE) n.o 1374/98, são afectadas pelos coeficientes de atribuição
indicados.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 25 de Julho de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 24 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

160
175
185
168

de
de
de
de

26.6.1999, p. 48.
14.7.2000, p. 55.
30.6.1998, p. 21.
8.7.2000, p. 10.
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ANEXO I

Número de ordem
no anexo III B
do Regulamento
(CE) n.o 1374/98

Número de ordem
TARIC

PERÍODO:
Julho a Dezembro de 2000
Coeficiente de atribuição

13

09.4101

—

ANEXO II

Número de ordem
no anexo III C
do Regulamento
(CE) n.o 1374/98

Número de ordem
TARIC

PERÍODO:
Julho a Dezembro de 2000
Coeficiente de atribuição

15

09.4151

0,0666
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REGULAMENTO (CE) N.o 1620/2000 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2000
que fixa os preços comunitários de produção e os preços comunitários de importação para os
cravos e as rosas em aplicação do regime de importação de determinados produtos de floricultura
originários de Chipre, de Israel, da Jordânia, de Marrocos, bem como da Cisjordânia e da Faixa de
Gaza
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 4088/87 do
Conselho, de 21 de Dezembro de 1987, que determina as
condições de aplicação dos direitos aduaneiros preferenciais na
importação de determinados produtos da floricultura originários de Chipre, Israel, Jordânia e Marrocos, bem como da
Cisjordânia e da Faixa de Gaza (1), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1300/97 (2), e, nomeadamente, o n.o 2, alínea a), do seu artigo 5.o,
Considerando o seguinte:
Em aplicação do n.o 2 do artigo 2.o, e do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 4088/87 acima referido, os preços comunitários de importação e os preços comunitários de produção são
fixados de 15 dias para os cravos unifloros (standard) e cravos
multiflores (spray), as rosas de flor grande e as rosas de flor
pequena, aplicáveis durante períodos de duas semanas. Que,
em conformidade com o artigo 1.oB do Regulamento (CEE) n.o
700/88 da Comissão, de 17 de Março de 1988, que estabelece
determinadas normas de execução do regime aplicável na
importação na Comunidade de determinados produtos da floricultura originários de Chipre, de Israel, da Jordânia, de
Marrocos, bem como da Cisjordânia e da Faixa de Gaza (3),

com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2062/97 (4), estes preços são fixados para períodos de duas
semanas com base nos dados ponderados fornecidos pelos
Estados-Membros. É importante que os referidos preços sejam
fixados sem atrasos a fim de determinar os direitos alfandegários a aplicar. Para o efeito, é oportuno prever a aplicação
imediata do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os preços comunitários de produção e os preços comunitários
de importação para os cravos unifloros (standard), os cravos
multifloros (spray), as rosas de flor grande e as rosas de flor
pequena referidos no artigo 1.oB do Regulamento (CEE) n.o
700/88, relativos a um período de duas semanas, são fixados
em anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 25 de Julho de
2000.
É aplicável de 26 de Julho a 8 de Agosto de 2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 24 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 382 de 31.12.1987, p. 22.
(2) JO L 177 de 5.7.1997, p. 1.
(3) JO L 72 de 18.3.1988, p. 16.

(4) JO L 289 de 22.10.1997, p. 1.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 24 de Julho de 2000, que fixa os preços comunitários de produção e os preços
comunitários de importação para os cravos e as rosas em aplicação do regime de importação de determinados
produtos de floricultura originários de Chipre, de Israel, da Jordânia, de Marrocos, bem como da Cisjordânia e da
Faixa de Gaza
(em EUR por 100 unidades)
Período: de 26 de Julho a 8 de Agosto de 2000
Cravos
unifloros
(standard)

Cravos
multifloros
(spray)

Rosas de
flor grande

Rosas de
flor pequena

17,58

13,77

24,69

13,52

Cravos
unifloros
(standard)

Cravos
multifloros
(spray)

Rosas de
flor grande

Rosas de
flor pequena

—

—

12,66

10,02

11,35

16,22

—

—

Chipre

—

—

—

—

Jordânia

—

—

—

—

Cisjordânia e
Faixa de Gaza

—

—

—

—

Preço comunitário
de produção

Preço comunitário
de importação

Israel
Marrocos
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REGULAMENTO (CE) N.o 1621/2000 DA COMISSÃO
de 24 de Julho de 2000
que altera os preços representativos e os direitos adicionais de importação de determinados
produtos do sector do açúcar
Comissão (5), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 1568/2000 (6).

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 2038/1999 do
Conselho, de 13 de Setembro de 1999, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1), alterado pelo
Regulamento (CE) n.o 1527/2000 da Comissão (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1423/95 da Comissão,
de 23 de Junho de 1995, que estabelece as regras de aplicação
relativas à importação dos produtos do sector do açúcar,
excluindo o melaço (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.o 624/98 (4), e, nomeadamente, o n.o
2, segundo parágrafo, do seu artigo 1.o e o n.o 1 do seu artigo
3.o,
Considerando o seguinte:
Os montantes dos preços representativos e dos direitos
adicionais aplicáveis na importação de açúcar branco, de
açúcar em bruto e de determinados xaropes foram
fixados pelo Regulamento (CE) n.o 1441/1999 da

(1)

(2)

A aplicação das regras e modos de fixação referidos no
Regulamento (CE) n.o 1423/95 aos dados de que a
Comissão tem conhecimento implica que os citados
montantes actualmente em vigor sejam alterados em
conformidade com o anexo do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os preços representativos e os direitos adicionais aplicáveis na
importação dos produtos referidos no artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1423/95 são fixados conforme indicado no
anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 25 de Julho de
2000.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 24 de Julho de 2000.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

252 de 25.9.1999, p. 1.
175 de 14.7.2000, p. 59.
141 de 24.6.1995, p. 16.
85 de 20.3.1998, p. 5.

(5) JO L 166 de 1.7.1999, p. 77.
(6) JO L 180 de 19.7.2000, p. 20.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 24 de Julho de 2000, que modifica os preços representativos e os montantes
dos direitos adicionais aplicáveis na importação do açúcar branco, do açúcar em bruto e dos produtos do código
NC 1702 90 99
(em EUR)
Código NC

Montante do preço representativo
por 100 quilogramas
líquidos do produto em causa

Montante do direito adicional
por 100 quilogramas
líquidos do produto em causa

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

27,45
27,45
27,45
27,45
26,38
26,38
26,38
0,26

3,05
7,81
2,92
7,38
12,04
7,52
7,52
0,39

(1) Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 431/68 do Conselho, (JO L 89 de 10.4.1968,
p. 3), alterado.
(2) Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 793/72 do Conselho, (JO L 94 de 21.4.1972,
p. 1).
(3) Fixação por 1 % de teor de sacarose.

