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

DECISÃO N.o 1753/2000/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 22 de Junho de 2000
que estabelece um regime de vigilância das emissões específicas médias de CO2 dos automóveis
novos de passageiros
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO
EUROPEIA,

(4)

A Decisão 93/389/CEE (4) estabeleceu um mecanismo de
vigilância das emissões comunitárias de CO2 e de outros
gases responsáveis pelo efeito de estufa.

(5)

Reconhecendo a importância dos automóveis de passageiros como fonte de emissões de CO2, a Comissão
propôs uma estratégia comunitária para reduzir as emissões de CO2 provenientes dos automóveis de passageiros
e melhorar a economia de combustível. A abordagem
sugerida pela Comissão foi favoravelmente acolhida pelo
Conselho nas suas conclusões de 25 de Junho de 1996.

(6)

O Parlamento Europeu e o Conselho formularam um
objectivo de 120 g/km (5 litros/100 km para motores a
gasolina e 4,5 litros/100 km para motores a gasóleo)
como nível médio para as emissões de CO2 em 2005
(2010 o mais tardar).

(7)

A Comissão está a realizar estudos com vista à elaboração, com a maior brevidade, de propostas adequadas
em matéria de harmonização dos procedimentos de
medição das emissões específicas de CO2 provenientes
dos veículos da categoria N1 definida no anexo II da
Directiva 70/156/CEE do Conselho, de 6 de Fevereiro de
1970, relativa à aproximação das legislações dos
Estados-Membros respeitantes à homologação dos
veículos a motor e seus reboques (5).

(8)

A medição das emissões específicas de CO2 dos automóveis novos de passageiros está harmonizada na Comunidade, segundo a metodologia prevista na Directiva 80/
/1268/CEE do Conselho, de 16 de Dezembro de 1980,
relativa às emissões de dióxido de carbono e ao
consumo de combustível dos veículos a motor (6).

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 175.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (2),
Consultado o Comité das Regiões,
Deliberando nos termos do 251.o do Tratado (3), tendo em
conta o projecto comum aprovado pelo Comité de Conciliação
em 9 de Março de 2000,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

O objectivo final da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre as alterações climáticas é conseguir a estabilização das concentrações na atmosfera de gases com
efeito de estuda a um nível que evite uma interferência
antropogénica perigosa com o sistema climático; o
Protocolo de Quioto à dita convenção-quadro, adoptado
em Dezembro de 1997, prevê a redução do nível de
concentração dos gases com efeito de estufa.
No âmbito do Protocolo de Quioto, a Comunidade
aceitou o objectivo de redução das suas emissões de um
conjunto de gases com efeito de estufa em 8 % em
relação aos níveis de 1990 durante o período de 2008 a
2012.
O Protocolo de Quioto exige que as partes a que se
refere o seu anexo I efectuem, até 2005, progressos
comprováveis na realização dos compromissos que assumiram.

(1) JO C 231 de 23.7.1998, p. 6, e
JO C 83 de 25.3.1999, p. 9.
(2) JO C 40 de 15.2.1999, p. 8.
3
( ) Parecer do Parlamento Europeu de 17 de Dezembro de 1998 (JO C
98 de 9.4.1999, p. 240), posição comum do Conselho de 23 de
Fevereiro de 1999 (JO C 123 de 4.5.1999, p. 13), e decisão do
Parlamento Europeu de 2 de Dezembro de 1999 (JO C 194 de
11.7.2000, p. 46). Decisão do Conselho de 16 de Maio de 2000 e
decisão do Parlamento Europeu de 17 de Maio de 2000.

(4) Decisão 93/389/CEE do Conselho, de 24 de Junho de 1993, relativa
a um mecanismo de vigilância das emissões comunitárias de CO2 e
de outros gases responsáveis pelo efeito de estufa (JO L 167 de
9.7.1993, p. 31).
(5) JO L 42 de 23.2.1970, p. 1. Directiva com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 98/91/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho (JO L 11 de 16.1.1999, p. 25).
6
( ) JO L 375 de 31.12.1980, p. 36. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 93/116/CE da Comissão (JO L 329
de 30.12.1993, p. 39).
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É necesário definir procedimentos objectivos para a vigilância das emissões específicas de CO2 dos automóveis
novos de passageiros vendidos na Comunidade, a fim de
verificar a eficácia da estratégia comunitária, tal como
referido na comunicação da Comissão de 20 de
Dezembro de 1995, assim como o respeito de compromissos assumidos formalmente pelas organizações de
fabricantes de automóveis. A presente decisão prevê um
regime deste tipo. A Comissão anunciou que analisará,
logo que possível, a necessidade de um enquadramento
jurídico para os futuros acordos a celebrar com as organizações de fabricantes de automóveis, incluindo as
medidas a adoptar em caso de não funcionamento dos
ditos acordos.

(10)

Para efeitos da presente decisão, os Estados-Membros só
devem recolher dados oficiais compatíveis com a Directiva 70/156/CEE do Conselho.

(11)

A Directiva 70/156/CEE prevê que os fabricantes devem
emitir um certificado de conformidade que acompanhará
cada automóvel novo de passageiros e que os Estados-Membros só permitirão o registo e a entrada em circulação de um automóvel novo de passageiros se o mesmo
for acompanhado de um certificado de conformidade
válido.

(12)

A presente decisão não pretende harmonizar os sistemas
nacionais de registo de veículos mas sim utilizá-los
como base para garantir a recolha da quantidade mínima
de dados necessária para permitir o funcionamento
adequado de um regime comunitário de vigilância das
emissões médias específicas de CO2 dos automóveis
novos de passageiros.

(13)

É conveniente incluir igualmente todos os automóveis
novos de passageiros com formas de propulsão alternativas e aos quais seja aplicável a Directiva 70/156/CEE.

(14)

Esse regime de vigilância só será aplicável aos automóveis novos de passageiros a registar pela primeira vez na
Comunidade e que nunca tenham sido anteriormente
registados noutro local.

(15)

É necessário manter contactos entre a Comissão e os
Estados-Membros no que se refere ao controlo da qualidade dos dados, a fim de garantir uma aplicação
adequada do mecanismo de decisão,

ADOPTARAM A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A presente decisão estabelece um regime de vigilância das
emissões específicas médias de CO2 dos automóveis novos de
passageiros registados na Comunidade. A presente decisão é
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aplicável apenas aos automóveis de passageiros a registar pela
primeira vez na Comunidade, que não tenham sido anteriormente registados noutro local.
Artigo 2.o
Para efeitos da presente decisão, entende-se por:
1. «Automóvel de passageiros», qualquer veículo a motor da
categoria M1 tal como definido no anexo II da Directiva
70/156/CEE e abrangido pela Directiva 80/1268/CEE.
Estão excluídos os veículos abrangidos pela Directiva 92/
/61/CEE (1), os veículos para fins especiais, tal como definidos no n.o 1, alínea a), segundo travessão, do artigo 4.o
da Directiva 70/156/CEE.
2. «Automóvel de primeiro registo», um automóvel de passageiros registado pela primeira vez na Comunidade. Esta
definição exclui especificamente os veículos registados pela
segunda vez noutro Estado-Membro ou que tenham sido
anteriormente registados fora da Comunidade.
3. «Certificado de conformidade», o certificado especificado
no artigo 6.o da Directiva 70/156/CEE.
4. «Emissões específicas de CO2» de um dado automóvel de
passageiros, as respectivas emissões de CO2 medidas nos
termos da Directiva 80/1268/CEE e fixadas no anexo VIII
da Directiva 70/156/CEE e que constam da documentação
de homologação.
5. «Fabricante», a pessoa ou organismo responsável perante a
autoridade de homologação por todos os aspectos do
processo de homologação e pela garantia da conformidade
da produção. Não é essencial que essa pessoa ou organismo esteja directamente envolvido em todas as fases da
construção do veículo, sistema, componente ou unidade
técnica separada objecto do processo de homologação.
6. «Marca», o nome comercial do fabricante que consta do
certificado de conformidade e da documentação de homologação.
7. «Potência útil máxima dos automóveis novos de passageiros», a potência máxima do motor indicada no certificado de conformidade e na documentação de homologação, e medida nos termos da Directiva 80/1269/CEE (2).
8. «Massa», a massa do automóvel com a carroçaria em
ordem de marcha, tal como indicada no certificado de
conformidade e na documentação de homologação e definida no ponto 2.6 do anexo I da Directiva 70/156/CEE.
9. «Cilindrada do motor», a cilindrada do motor tal como
indicada no certificado de conformidade e na documentação de homologação.
10. «Tipo de combustível», o combustível para o qual o automóvel foi originalmente homologado e que consta do
certificado de conformidade e da documentação de homologação.
(1) Directiva 92/61/CEE do Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativa
à homologação dos veículos a motor de duas ou três rodas (JO L
225 de 10.8.1992, p. 72). Directiva com a última redacção que lhe
foi dada pelo Acto de Adesão de 1994.
2
( ) Directiva 80/1269/CEE do Conselho, de 16 de Dezembro de 1980,
relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes às potências dos veículos a motor (JO L 375 de 31.12.1980,
p. 46). Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 97/21/CE (JO L 125 de 16.5.1997, p. 31).
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11. «Processo de matrícula», um ficheiro electrónico que
contém as informações referentes ao registo de um determinado automóvel de passageiros.
12. «Tipo», «variante» e «versão», os diferentes veículos de uma
determinada marca que são declarados pelo fabricante, tal
como descritos no anexo IIB da Directiva 70/156/CEE,
identificados de forma exclusiva pelos caracteres alfanuméricos de tipo, variante e versão.
13. «Veículo de propulsão alternativa», qualquer veículo a
motor da categoria M1, na definição do anexo II B da
Directiva 70/156/CEE, não abrangido pela Directiva
80/1268/CEE.
14. «Documentação de homologação», o processo de homologação composto pelo processo de fabrico, pelo certificado
de homologação e pelos resultados dos ensaios, que é
distribuído às autoridades nacionais de homologação nos
termos dos nos n.os 5 e 6 do artigo 4.o da Directiva
70/156/CEE.

Artigo 3.o
1.
Para efeitos da criação do regime previsto no artigo 1.o,
os Estados-Membros recolherão as informações descritas no
anexo I em relação a cada automóvel referido naquele artigo
registado no seu território.
2.
Os Estados-Membros serão autorizados a obter as informações referidas no n.o 1 a partir da documentação de homologação comunitária ou do certificado de conformidade.
3.
Os Estados-Membros são responsáveis pela validação e
qualidade dos dados que recolherem. Assim, atenderão às
potenciais fontes de erro descritas no anexo II, adoptarão
medidas para minimizar esses erros e comunicarão à Comissão
uma avaliação, por análise estatística ou outra, da proporção de
dados incorrectos, juntamente com as informações referidas no
n.o 4 do artigo 4.o
4.
Os Estados-Membros tomarão medidas para melhorar a
qualidade dos dados que recolherem e, a pedido da Comissão,
informá-la-ão dessas medidas. Com base nessas informações, a
Comissão pode, em cooperação com o Estado-Membro em
causa, propor-lhe providências para melhorar ainda mais a
qualidade dos dados que o Estado-Membro deverá ter em
conta. Nesta base, o Estado-Membro informará a Comissão das
novas medidas que tomar, sempre que apropriado, para
melhorar a qualidade dos dados.

Artigo 4.

o

1.
Em cada ano civil, os Estados-Membros determinarão,
para cada fabricante e para o conjunto dos fabricantes, de
acordo com os métodos descritos no anexo III, os seguintes
valores:

L 202/3

a) Para cada tipo de combustível:
i) o número total de automóveis de passageiros de
primeiro registo, nos termos do ponto 1 do anexo III;
ii) as emissões específicas médias de CO2 dos automóveis
de passageiros de primeiro registo, nos termos do ponto
2 do anexo III;
b) Para cada tipo de combustível e para cada categoria de
emissão de CO2 especificada no ponto 3 do anexo III:
i) o número de automóveis de passageiros de primeiro
registo;
ii) as emissões específicas médias de CO2, nos termos do
segundo parágrafo do ponto 3 do anexo III;
c) Para cada tipo de combustível e para cada categoria de
massa especificada no ponto 4 do anexo III:
i) o número de automóveis de passageiros de primeiro
registo;
ii) as emissões específicas médias de CO2, nos termos do
terceiro parágrafo do ponto 4 do anexo III;
iii) a massa média, nos termos do segundo parágrafo do
ponto 4 do anexo III (1);
d) Para cada tipo de combustível e categoria de potência útil
do motor especificada no ponto 5 do anexo III:
i) o número de automóveis de passageiros de primeiro
registo;
ii) as emissões específicas médias de CO2, nos termos do
terceiro parágrafo do ponto 5 do anexo III;
iii) a potência útil máxima média, nos termos do segundo
parágrafo do ponto 5 do anexo III;
e) Para cada tipo de combustível e cada categoria de cilindrada
do motor especificada no ponto 6 do anexo III:
i) o número de automóveis de passageiros de primeiro
registo;
ii) as emissões específicas médias de CO2, nos termos do
terceiro parágrafo do ponto 6 do anexo III;
iii) a cilindrada média dos respectivos motores, nos termos
do segundo parágrafo do ponto 6 do anexo III.
2.
Além disso e no que se refere aos veículos de propulsão
alternativa, os Estados-Membros determinarão o número de
veículos registados no seu território.
3.
Se o modo de medição da massa cos veículos registados
no seu território for alterado, os Estados-Membros informarão
do facto a Comissão.
4.
Os Estados-Membros transmitirão anualmente à
Comissão as informações referidas nos n.os 1 e 2. A primeira
dessas transmissões deverá ser efectuada até 1 de Julho de
2001. As transmissões subsequentes deverão estar concluídas
até 1 de Abril de cada ano, em relação aos dados de vigilância
recolhidas no ano civil anterior. Os dados serão transmitidos
segundo o formato do anexo IV.
5.
A pedido da Comissão, os Estados-Membros transmitirão
igualmente a totalidade dos dados recolhidos, nos termos do
artigo 3.o
(1) Se a massa de um automóvel de passageiros indicada na documentação de homologação ou no certificado de conformidade for
expressa por um valor máximo e um valor mínimo, os Estados-Membros apenas deverão comunicar o valor que representar a
massa máxima do automóvel em causa.
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Artigo 5.o
Os Estados-Membros designarão uma autoridade competente
para a recolha e transmissão das informações de vigilância e do
facto informarão a Comissão, o mais tardar no prazo de seis
meses a contar da data de entrada em vigor da presente
decisão.
Artigo 6.o
Os Estados-Membros apresentarão à Comissão, no prazo de
seis meses a contar da data de entrada em vigor da presente
decisão, um relatório sobre a forma como tencionam dar-lhe
execução. Com base nesse relatório, a Comissão pode solicitar
mais informações ou exigir, após consulta aos Estados-Membros, que sejam alteradas as regras de execução
propostas.

à Comissão no sentido de reduzir as emissões de CO2 dos
veículos automóveis e, eventualmente, a revisão desse compromisso.
Artigo 9.o
A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e ao Conselho
um relatório, por ano civil, baseado nos dados de vigilância
recebidos dos Estados-Membros.
Artigo 10.o
Os relatórios sobre os anos de referência intermédios e os anos
de referência finais (1) determinarão se as reduções se devem a
medidas técnicas tomadas pelos fabricantes ou a outros
factores, tais como mudanças no comportamento dos consumidores.

Artigo 7.o
A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e ao Conselho,
o mais tardar em 31 de Dezembro de 2002, um relatório sobre
o funcionamento do regime de vigilância instituído pela
presente decisão.
Artigo 8.o
Os dados apurados a partir do ano de 2003 no âmbito do
regime de vigilância servirão de base para controlar o compromisso voluntariamente assumido pela indústria automóvel face

10.8.2000

Artigo 11.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito no Luxemburgo, em 22 de Junho de 2000.
Pelo Parlamento Europeu

Pelo Conselho

A Presidente

O Presidente

N. FONTAINE

J. SÓCRATES

(1) Recomendação 1999/125/CE da Comissão (JO L 40 de 13.2.1999,
p. 49).
Recomendação 2000/303/CE da Comissão (JO L 100 de 20.4.2000,
p. 55) e
Recomendação 2000/304/CE da Comissão (JO L 100 de 20.4.2000,
p. 57).
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ANEXO I
Dados a recolher e transmitir pelos Estados-Membros para efeitos do regime de vigilância das emissões de CO2
dos automóveis novos de passageiros
Para efeitos de funcionamento de um regime comunitário de vigilância das emissões específicas de CO2 dos automóveis
novos de passageiros, os Estados-Membros devem recolher um mínimo de informações respeitantes a cada automóvel
novo de passageiros registado na Comunidade pela primeira vez. Só devem ser tomados em consideração os combustíveis
e modalidades de propulsão incluídos na legislação comunitária de homologação.
Quando um automóvel novo de passageiros for registado pela primeira vez na Comunidade, os Estados-Membros devem
recolher e armazenar os seguintes dados:
— emissões específicas de CO2 (g/km),
— tipo de combustível (por exemplo, gasolina ou combustível para motores diesel),
— fabricante,
— massa (kg),
— potência útil máxima (kW),
— cilindrada do motor (cm3).

L 202/5
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ANEXO II
Qualidade e exactidão dos dados
1. Introdução
Os fabricantes podem diferenciar os seus tipos de automóveis de passageiros em variantes e ainda em versões. Os
dados mais exactos em relação às emissões de CO2 são, para todos os automóveis, os referidos para a versão específica
a que o automóvel pertence. Por conseguinte, para efeitos do regime de vigilância, os Estados-Membros só devem
recolher os dados específicos da versão em causa.
2. Utilização da documentação de homologação como fonte de dados de vigilância
a) As informações a utilizar para efeitos da vigilância do CO2/automóveis (ou a incluir em bases de dados electrónicas
para utilização subsequente num regime de monitorização do CO2/automóveis) devem ser extraídas do «processo de
homologação» oficial que acompanha a notificação da concessão da homologação, distribuído pelas autoridades de
homologação nacionais nos Estados-Membros, tal como definido na Directiva 70/156/CEE;
b) O processo de homologação distribuído pelas autoridades de homologação nacionais pode conter dados específicos
de várias versões diferentes. É importante, por conseguinte, que os dados adequados respeitantes a um automóvel
novo de passageiros abrangido pela presente decisão sejam correctamente identificados no processo de homologação. Os dados respeitantes a uma determinada versão devem, portanto, ser seleccionados com base nos números
de «tipo», «variante» e «versão» do veículo em causa, tal como referidos no certificado de conformidade. O
certificado de conformidade inclui necessariamente dados referentes a qualquer versão específica de um determinado tipo de automóvel.
3. Fontes potenciais de erro
a) E x t r a c ç ã o d a d o c u m e n t a ç ã o d e h o m o l o g a ç ã o d o s d a d o s e s p e c í f i c o s a u m a d a d a v e r s ã o
Há duas importantes fontes potenciais de erro associadas à utilização da documentação de homologação como
fonte de dados de vigilância para efeitos do disposto na presente decisão. Em primeiro lugar, podem surgir erros na
conversão dos dados contidos no formulário de papel do processo de informação para o formulário electrónico a
utilizar na base de dados de homologação, sendo a sua causa mais provável o erro humano. O segundo caso
prende-se com a correcta extracção dos dados a partir das bases de dados electrónicas de homologação. Os dados
para a versão correcta devem ser identificados nessas bases de dados pela combinação específica dos números de
tipo, variante e versão indicados no certificado de conformidade;
b) T r a n s f e r ê n c i a d o s d a d o s d o c e r t i f i c a d o d e c o n f o r m i d a d e p a r a u m f i c h e i r o e l e c t r ó n i c o d e
registos
Quando os dados são retirados do certificado de conformidade (em papel) e inscritos num ficheiro electrónico de
registos durante o processo de registo de um automóvel novo de passageiros, existe o risco de que possam ser
inscritos dados incorrectos, sendo a sua causa mais provável o erro humano;
c) T r a n s f e r ê n c i a a u t o m á t i c a d e d a d o s p e l o s f a b r i c a n t e s p a r a a s a u t o r i d a d e s d e r e g i s t o
Alguns Estados-Membros solicitam aos fabricantes que transfiram directamente os dados contidos no certificado de
conformidade para as autoridades de registo (ou directamente para os ficheiros de registos) por via electrónica.
Existe naturalmente a possibilidade de serem transferidos dados incorrectos, pelo que os sistemas devem ser
validados.
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ANEXO III
Metodologia para a determinação das informações de vigilância das emissões de CO2 dos automóveis novos de
passageiros
No presente anexo descrevem-se as informações de vigilância que devem ser comunicadas à Comissão. As informações de
vigilância devem ser geradas a partir dos dados brutos recolhidos durante o primeiro registo dos automóveis novos de
passageiros (descritos no anexo I), de acordo com os métodos a seguir descritos. O formulário exacto em que essas
informações devem ser comunicadas à Comissão é descrito no anexo IV.
Só devem ser tomados em consideração os combustíveis e sistemas de propulsão actualmente referidos na legislação
comunitária de homologação. Só as informações relativas a automóveis de passageiros novos que não tenham sido
anteriormente registados na Comunidade devem ser incluídas neste regime de vigilância. Os automóveis de passageiros
anteriormente registados na Comunidade ou noutro país estão especificamente excluídos do disposto na presente decisão.
1. Número de automóveis de passageiros de primeiro registo, discriminado por tipo de combustível (Nf)
Para cada tipo de combustível (por exemplo, gasolina e gasóleo), os Estados-Membros somarão o número de
automóveis novos de passageiros registados no seu território pela primeira vez. Para cada tipo de combustível, f, o
número de automóveis novos de passageiros registados pela primeira vez é representado por Nf.
2. Emissões específicas médias de CO2 dos automóveis de primeiro registo de um determinado combustível (Sf,

)

ave

As emissões específicas médias de todos os automóveis de primeiro registo para um determinado tipo de combustível
(designadas Sf, ave) são calculadas pela soma das emissões específicas de CO2 de cada automóvel de primeiro registo de
um determinado combustível, Sf, dividida pelo número de automóveis de primeiro registo desse mesmo tipo de
combustível recentemente matriculados, Nf.
Sf,ave = (1/Nf ) · Σ Sf

3. Distribuição das emissões de CO2 dos automóveis novos de passageiros
Deve registar-se o número de automóveis de passageiros de primeiro registo para cada tipo de combustível incluídos
em cada uma das categorias de emissão de CO2 a seguir indicadas. As categorias de emissão de CO2 são < 60, 60-80,
81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-450 e > 450 g/km.
Se o número de automóveis novos para uma dada categoria de emissão de CO2, c, e para um dado tipo de
combustível, f, é dado por Nf, c, então as emissões médias desses veículos, Cf,c,ave, são calculadas a partir do somatório
das emissões de CO2 de cada automóvel novo, Cf,c, dividido por Nf,c.
Cf,c,ave = (1/Nf,c ) · Σ Cf,c

4. Distribuição das massas dos automóveis novos de passageiros
Deve registar-se o número de automóveis de passageiros de primeiro registo para cada tipo de combustível, a massa
média desses veículos e ainda as respectivas emissões específicas médias de CO2 para cada uma das seguintes categorias
de massa: < 650, 650-750, 751-850, 851-950, 951-1 050, 1 051-1 150, 1 151-1 250, 1 251-1 350, 1 351-1 550,
1 551-1 750, 1 751-2 000, 2 001-2 250, 2 251-2 500, 2 501-2 800 e > 2 800 kg.
Se o número de automóveis novos de uma determinada categoria de massa, m, e tipo de combustível, f, for dado por
Nf,m, a massa média desses veículos, Mf, m,ave, é calculada pelo somatório das massas Mf,m, de cada automóvel novo
dividido por Nf,m.
Mf,m,ave = (1/Nf,m ) · Σ Mf,m

Se Sf,m for a emissão específica de CO2 de cada automóvel de uma determinada categoria de massa e tipo de
combustível, então, por analogia, as emissões específicas médias de CO2 desses veículos é dada por
Sf,m,ave = (1/Nf,m ) · Σ Sf,m
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5. Distribuição das potências úteis máximas dos automóveis de passageiros de primeiro registo
Deve registar-se o número de automóveis de passageiros de primeiro registo para cada tipo de combustível, a média
das potências úteis máximas desses veículos e ainda as respectivas emissões específicas médias de CO2 para cada uma
das seguintes categorias de potência máxima < 30, 30-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110,
111-120, 121-130, 131-140, 141-150, 151-160, 161-170, 171-180, 181-200, 201-250, 251-300 e > 300 kW.
Se o número de automóveis novos de uma determinada categoria de potência útil máxima p e tipo de combustível f
for dado por Nf,p, a potência útil máxima média desses veículos, Pf,p,ave, é calculada pelo somatório das potências úteis
máximas Pf,p de cada automóvel novo dividido por Nf,p.
Pf,p,ave = (1/Nf,p ) · Σ Pf,p

Se Sf,p for a emissão específica de CO2 de cada automóvel de uma determinada categoria de potência do motor e tipo
de combustível, então, por analogia, as emissões específicas médias de CO2 para esses veículos são dadas por
Sf,p,ave = (1/Nf,p ) · Σ Sf,p

6. Distribuição das cilindradas dos motores dos automóveis de passageiros de primeiro registo
Deve registar-se o número de automóveis de passageiros de primeiro registo para cada tipo de combustível, a
cilindrada média do motor desses veículos e ainda as respectivas emissões específicas médias de CO2 para cada uma
das seguintes categorias de cilindrada do motor: < 700, 700-800, 801-900, 901-1 000, 1 001-1 100, 1 101-1 200,
1 201-1 300, 1 301-1 400, 1 401-1 500, 1 501-1 600, 1 601-1 700, 1 701-1 800, 1 801-1 900, 1 901-2 000,
2 001-2 100, 2 101-2 200, 2 201-2 400, 2 401-2 600, 2 601-2 800, 2 801-3 000, 3 001-3 500, 3 501-4 500 e
> 4 500 cm3.
Se o número de automóveis novos de uma determinada categoria de cilindrada do motor c e tipo de combustível f for
dado por Nf,c, a cilindrada média desses automóveis, Cf,c,ave, é calculada pelo somatório das cilindradas Cf,c, de cada
automóvel novo dividido por Nf,c.
Cf,c,ave = (1/Nf,c ) · Σ Cf,c

Se Sf,c, for a emissão específica de CO2 de cada automóvel de uma determinada categoria de cilindrada do motor e tipo
de combustível, então, por analogia, as emissões específicas médias de CO2 desses veículos são dadas por
Sf,c,ave = (1/Nf,c ) . Σ Sf,c
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ANEXO IV
Formato para as informações de vigilância a transmitir à Comissão
Apresenta-se em seguida, em linhas gerais, o formato em que os Estados-Membros devem comunicar à Comissão as
informações de vigilância determinadas segundo a metodologia descrita no anexo III.
1. Emissões específicas médias de CO2 de todos os automóveis de passageiros de primeiro registo para um determinado combustível
Para cada tipo de combustível, os Estados-Membros devem fornecer o número de automóveis de passageiros de
primeiro registo e as emissões específicas médias de CO2 desses automóveis. Os dados devem ser apresentados sob a
forma de um quadro, tal como se indica a seguir, devendo os valores das emissões de CO2 ser arredondados ao
número inteiro mais próximo.
Tipo de combustível

Emissão específica média de CO2
(g/km)

Número de automóveis de primeiro registo

Gasolina

…

…

Gasóleo

…

…

…

…

2. Emissões específicas médias de CO2 por fabricante e tipo de combustível
Os dados referentes a todos os automóveis de passageiros de primeiro registo devem ser agrupados por fabricantes e
discriminados por combustível (ou seja, gasolina e combustível para motores diesel). Para cada um desses grupos, os
Estados-Membros devem comunicar todas as emissões específicas médias de CO2 e número de automóveis de
passageiros nas quais se baseia o cálculo dessas emissões. As informações exigidas devem ser transmitidas sob a forma
de um quadro, tal como se indica a seguir. Mais uma vez, os valores das emissões CO2 devem ser arredondados ao
número inteiro mais próximo.
Fabricante

Emissão específica
média de CO2
(g/km)

Número de automóveis de
primeiro registo

Tipo de combustível

…

Gasolina

…

…

…

Gasóleo

…

…

…

…

…
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3. Distribuição das emissões de CO2 da frota de automóveis novos de passageiros
Para cada tipo de combustível, os Estados-Membros devem fornecer o número de automóveis novos de passageiros
registados em cada categoria de emissão de CO2, por fabricante e para a totalidade dos fabricantes, de acordo com o
seguinte formato.
Fabricante
Número de automóveis de passageiros de primeiro registo por categoria de emissão de CO2 (g/km)

Tipo de combustível
< 60

60-80

81-100

101-120

121-140

141-160

161-180

181-200

201-250

251-300

301-350

351-450

>450

351-450

>450

Gasolina
Emissão média
de CO2
Gasóleo
Emissão média
de CO2

Totalidade dos fabricantes
Número de automóveis de passageiros de primeiro registo por categoria de emissão CO2 (g/km)

Tipo de combustível
< 60

60-80

81-100

101-120

121-140

141-160

161-180

181-200

201-250

251-300

301-350

Gasolina
Emissão média
de CO2
Gasóleo
Emissão média
de CO2

4. Distribuição das massas, potências e cilindradas dos automóveis novos de passageiros
As características do automóvel de passageiros em termos de massa, potência e cilindrada do motor são divididas em
classes, devendo ser comunicados dados agregados para cada uma dessas classes. Os dados exigidos, por fabricante e
para a totalidade dos fabricantes, dizem respeito ao registo, às suas características médias (massa, potência, cilindrada
do motor) e às emissões específicas médias de CO2 dos automóveis de passageiros da classe. Os valores da massa, da
potência, da cilindrada do motor e das emissões específicas de CO2 devem ser arredondados ao número inteiro mais
próximo.

Emissão média
de CO2

Massa média

Número de
automóveis

Emissão média
de CO2

Massa média

Número de
automóveis

Gasóleo

Gasolina

Emissão média
de CO2

Massa média

Número de
automóveis

Emissão média
de CO2

Massa média

Número de
automóveis

< 650

< 650

650-750

650-750

751-850

751-850

851-950

851-950

951-1 050

951-1 050

1 051-1 151 1 151-1 250 1 251-1 350 1 351-1 550 1 551-1 750 1 751-2 000 2 001-2 250 2 251-2 500 2 501-2 800

Massa dos automóveis novos de passageiros (em kg)

Totalidade dos fabricantes

1 051-1 151 1 151-1 250 1 251-1 350 1 351-1 550 1 551-1 750 1 751-2 000 2 001-2 250 2 251-2 500 2 501-2 800

Massa dos automóveis novos de passageiros (em kg)

>2 800

>2 800

PT

Tipo de combustível/
/parâmetro

Gasóleo

Gasolina

Tipo de combustível/
/parâmetro

Fabricante
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Emissões
médias de CO2

Potência média

Número de
automóveis

Emissões
médias de CO2

Potência média

Número de
automóveis

Diesel

Gasolina

Emissões
médias de CO2

Potência média

Número de
automóveis

Emissões
médias de CO2

Potência média

Número de
automóveis

< 30

< 30

30-40

30-40

41-50

41-50

51-60

51-60

61-70

61-70

71-80

71-80

101-110

111-120

Totalidade dos fabricantes

91-100

121-130

131-140

141-150

151-160

81-90

91-100

101-110

111-120

121-130

131-140

141-150

151-160

Potência máxima dos motores dos automóveis novos de passageiros (em kW)

81-90

Potência máxima dos motores dos automóveis novos de passageiros (em kW)

161-170

161-170

171-180

171-180

181-200

181-200

201-250

201-250

251-300

251-300

> 300

> 300

PT

Tipo de combustível/
/parâmetro

Diesel

Gasolina

Tipo de combustível/
/parâmetro

Fabricante
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Emissões
médias de CO2

Cilindrada
média

Número de
automóveis

Emissões
médias de CO2

Cilindrada
média

Número de
automóveis

Diesel

Gasolina

700-800 801-900

700-800 801-900

9011 000

9011 000

1 0011 100

1 0011 100

1 1011 200

1 1011 200

1 2011 300

1 2011 300

1 3011 400

1 3011 400

1 5011 600

1 6011 700

1 7011 800

1 8011 900

1 9012 000

2 0012 100

1 4011 500

1 5011 600

1 6011 700

1 7011 800

1 8011 900

1 9012 000

2 0012 100

Cilindrada do motor dos automóveis novos de passageiros, em cm3

Totalidade dos fabricantes

1 4011 500

2 1012 200

2 1012 200

2 2012 400

2 2012 400

2 4012600

2 4012600

2 6012 800

2 6012 800

2 8013 000

2 8013 000

3 0013 500

3 0013 500

3 5014 500

3 5014 500

> 4 500

> 4 500

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Emissões
médias de CO2

Cilindrada
média

Número de
automóveis

Emissões
médias de CO2

Cilindrada
média

Número de
automóveis

< 700

< 700

Cilindrada do motor dos automóveis novos de passageiros, em cm3

PT

Tipo de combustível/
/parâmetro

Diesel

Gasolina

Tipo de combustível/
/parâmetro

Fabricante
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REGULAMENTO (CE) N.o 1754/2000 DA COMISSÃO
de 9 de Agosto 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 10 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 9 de Agosto de 2000.
Pela Comissão
Philippe BUSQUIN

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 9 de Agosto 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 20 95

0809 30 10, 0809 30 90

0809 40 05

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

052
999
052
999
388
524
528
999
052
400
508
600
624
999
388
400
508
512
528
800
804
999
052
064
388
512
528
720
804
999
028
052
400
404
616
999
052
068
999
064
066
093
624
999

95,1
95,1
79,6
79,6
57,0
83,0
71,1
70,4
87,3
190,9
135,1
91,7
197,7
140,5
82,0
70,0
60,1
75,4
77,8
165,5
73,4
86,3
98,2
63,3
94,4
48,7
74,5
112,9
116,8
87,0
427,1
527,6
189,4
407,2
336,2
377,5
127,6
104,9
116,3
55,2
40,2
36,2
150,3
70,5

(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 1755/2000 DA COMISSÃO
de 9 de Agosto de 2000
que fixa o montante máximo da restituição à exportação do açúcar branco para o segundo concurso
público parcial efectuado no âmbito do concurso público permanente referido no Regulamento
(CE) n.o 1531/2000
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Após exame das ofertas, é conveniente adoptar, para o
segundo concurso público parcial, as disposições referidas no artigo 1.o

(4)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em contra o Regulamento (CE) 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) 1527/2000 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 5, segunda alínea, do seu artigo 18.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Por força do Regulamento (CE) n.o 1531/2000 da
Comissão, de 13 de Julho de 2000, respeitante a um
concurso público permanente para a determinação de
direitos niveladores e/ou de restituições à exportação de
açúcar branco (3), procedeu-se a concursos públicos
parciais para a exportação desse açúcar.
Nos termos do n.o 1 do artigo 9.o do Regulamento (CE)
n.o 1531/2000, é fixado um montante máximo da restituição à exportação, eventualmente, para o concurso
público parcial em causa, tendo em conta, nomeadamente, a situação e a evolução previsível do mercado do
açúcar na Comunidade e no mercado mundial.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Para o segundo concurso público parcial de açúcar branco,
efectuado no âmbito do Regulamento (CE) n.o 1531/2000, o
montante máximo da restituição à exportação é fixado em
39,775 EUR/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 10 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 9 de Agosto de 2000.
Pela Comissão
Philippe BUSQUIN

Membro da Comissão

(1) JO L 252 de 25.9.1999, p. 1.
(2) JO L 175 de 14.7.2000, p. 59.
(3) JO L 175 de 14.7.2000, p. 69.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1756/2000 DA COMISSÃO
de 9 de Agosto de 2000
que fixa os preços representativos e os montantes dos direitos adicionais aplicáveis na importação
dos melaços no sector do açúcar
mercado; os preços de oferta que possam ser considerados não representativos da tendência efectiva do
mercado devem igualmente ser excluídos.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) 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 1422/95 da Comissão,
de 23 de Junho de 1995, que estabelece as regras de aplicação
relativas à importação de melaços no sector do açúcar e que
altera o Regulamento (CEE) n.o 785/68 (3), e, nomeadamente, o
n.o 2 do seu artigo 1.o e o n.o 1 do seu artigo 3.o,

(5)

A fim de se obterem dados comparáveis relativos ao
melaço da qualidade-tipo, é necessário, consoante a
qualidade do melaço objecto de oferta, aumentar ou
diminuir os preços em função dos resultados obtidos
mediante aplicação do artigo 6.o do Regulamento (CEE)
n.o 785/68.

(6)

Um preço representativo pode ser excepcionalmente
mantido a um nível constante durante um período limitado se o preço de oferta que serviu de base para o
estabelecimento anterior do preço representativo não
tiver chegado ao conhecimento da Comissão e se os
preços de oferta disponíveis, afigurando-se insuficientemente representativos da tendência efectiva do mercado,
implicarem alterações bruscas e consideráveis do preço
representativo.

(7)

Quando o preço de desencadeamento relativo ao
produto em causa e o preço representativo forem diferentes, devem ser fixados direitos de importação adicionais nas condições referidas no artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1422/95. No caso de suspensão dos
direitos de importação em aplicação do artigo 5.o do
Regulamento (CE) n.o 1422/95, devem ser fixados
montantes específicos para esses direitos.

(8)

A aplicação dessas disposições conduz à fixação dos
preços representativos e dos direitos adicionais de
importação dos produtos em causa conforme indicado
no anexo do presente regulamento.

(9)

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

Considerando o seguinte:
O Regulamento (CE) n.o 1422/95 prevê que o preço CIF
de importação do melaço, a seguir designado «preço
representativo», é estabelecido em conformidade com o
Regulamento (CEE) n.o 785/68 da Comissão (4); este
preço se entende fixado para a qualidade-tipo definida
no artigo 1.o do citado regulamento.

(1)

O preço representativo do melaço é calculado relativamente a um local de passagem da fronteira da Comunidade, que é Amesterdão; esse preço deve ser calculado a
partir das possibilidades de compra mais favoráveis no
mercado mundial estabelecidas com base nas cotações
ou preços desse mercado ajustados em função das eventuais diferenças de qualidade relativamente à qualidade-tipo. A qualidade-tipo do melaço foi definida pelo
Regulamento (CEE) n.o 785/68.

(2)

Para a determinação das possibilidades de compra mais
favoráveis no mercado mundial, devem ser tidas em
conta todas as informações relativas às ofertas feitas no
mercado mundial, aos preços registados nos mercados
importantes de países terceiros e às operações de venda
concluídas no âmbito do comércio internacional, de que
a Comissão tem conhecimento, quer através dos
Estados-Membros quer pelos seus próprios meios.
Aquando dessa determinação, se pode tomar por base,
nos termos do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o
785/68, uma média de vários preços, desde que essa
média possa ser considerada representativa da tendência
efectiva do mercado.

(3)

Aquelas informações não são tidas em conta quando a
mercadoria não tiver qualidade sã, leal e comerciável ou
quando o preço de oferta indicado apenas se referir a
uma pequena quantidade não representativa do

(4)

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

252
175
141
145

de
de
de
de

25.9.1999,
14.7.2000,
24.6.1995,
27.6.1968,

p.
p.
p.
p.

1.
59.
12.
12.

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 1422/95 são fixados conforme indicado no
anexo.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 10 de Agosto de
2000.
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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 9 de Agosto de 2000.
Pela Comissão
Philippe BUSQUIN

Membro da Comissão

ANEXO
do regulamento que fixa os preços representativos e os montantes dos direitos adicionais à importação dos
melaços no sector do açúcar
(em EUR)
Montante do direito
a aplicar na importação
devido à suspensão
referida no artigo 5.o do
Regulamento (CE) n.o 1422/95
por 100 kg líquido
do produto em causa (2)

Montante do preço
representativo
por 100 kg líquido
do produto em causa

Montante do direito
adicional
por 100 kg líquido
do produto em causa

1703 10 00 (1)

8,58

—

0

1703 90 00 (1)

9,40

—

0

Código NC

(1) Fixação para a qualidade-tipo tal como definida no artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 785/68, alterado.
(2) Este montante substitui, nos termos do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1422/95, a taxa dos direitos da pauta aduaneira comum fixada
para esses produtos.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1757/2000 DA COMISSÃO
de 9 de Agosto de 2000
que altera as restituições à exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal qual
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) 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), e, nomeadamente, o n.o 5, terceiro parágrafo, do seu artigo 18.o,
Considerando o seguinte:
(1)

As restituições aplicáveis à exportação para o açúcar
branco e para o açúcar em bruto foram fixadas pelo
Regulamento (CE) n.o 1722/2000 da Comissão (3), alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1731/2000 (4).

(2)

A aplicação das modalidades estabelecidas no Regulamento (CE) n.o 1722/2000, dados de que a Comissão
tem conhecimento, conduz à alteração das restituições à

exportação, actualmente em vigor, em conformidade
com o anexo do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação dos produtos referidos na alínea a)
do n.o 1 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 2038/1999, tal
qual e não desnaturados, fixadas no anexo do Regulamento
(CE) n.o 1722/2000 alterado, são modificadas de acordo com
os montantes referidos no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 10 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 9 de Agosto de 2000.
Pela Comissão
Philippe BUSQUIN

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

252
175
197
198

de
de
de
de

25.9.1999, p. 1.
14.7.2000, p. 59.
3.8.2000, p. 6.
4.8.2000, p. 24.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 9 de Agosto de 2000, que altera as restituições à exportação do açúcar branco e
do açúcar em bruto puro
Código do produto

Montante da restituição
— EUR/100 kg —

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950

33,34
30,62
33,34
30,62

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

— EUR/1 % de sacarose × 100 kg —

1701 91 00 9000

0,3624
— EUR/100 kg —

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

36,24
36,75
36,75
— EUR/1 % de sacarose × 100 kg —

1701 99 90 9100

0,3624

( ) O presente montante é aplicável ao açúcar em bruto de um rendimento de
92 %. Se o rendimento do açúcar em bruto exportado se afastar de 92 %, o
montante da restituição aplicável será calculado em conformidade com as
disposições do n.o 4 do artigo 19.o do Regulamento (CE) n.o 2038/1999.
2
( ) Fixação suspensa pelo Regulamento (CEE) n.o 2689/85 da Comissão (JO L 255 de
26.9.1985, p. 12), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n.o 3251/85 (JO L 309 de 21.11.1985, p. 14).
1
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DECISÃO N.o 1758/2000/CECA DA COMISSÃO
de 9 de Agosto de 2000
que cria um direito anti-dumping definitivo sobre as importações de determinados produtos planos
laminados a quente, de aço não ligado, originários da República Popular da China, da Índia e da
Roménia, que aceita compromissos no que respeita à Índia e à Roménia e que estabelece a cobrança
definitiva dos direitos definitivos criados
ex 7208 51 30
(código
Taric
7208 51 30 10),
ex 7208 51 50
(código
Taric
7208 51 50 10),
ex 7208 51 91 (código Taric 7208 51 91 10) e
ex 7208 51 99 (código Taric 7208 51 99 10), ou de
espessura igual ou superior a 4,75 mm mas não superior a 10 mm e de largura igual ou superior a
2 050 mm do código NC ex 7208 52 91 (código Taric
7208 52 91 10), originários da República Popular da
China, da Índia e da Roménia.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
do Carvão e do Aço,
Tendo em conta a Decisão n.o 2277/96/CECA da Comissão, de
28 de Novembro de 1996, relativa à defesa contra as importações que são objecto de dumping por parte de países não
membros da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (1),
alterada pela Decisão n.o 1000/1999/CECA (2), e, nomeadamente, os seus artigos 8.o e 9.o,

(5)

Após consultas no âmbito do Comité Consultivo,
Considerando o seguinte:
A. MEDIDAS PROVISÓRIAS
(1)

(2)

(3)

Na sequência da instituição do direito anti-dumping
provisório, os produtores-exportadores e a autora da
denúncia apresentaram comentários por escrito. Às
partes interessadas que o solicitaram foi concedida uma
audição. As partes foram informadas dos factos e considerações essenciais com base nos quais se tencionava
recomendar a instituição de um direito anti-dumping
definitivo e a cobrança definitiva dos montantes garantes
do direito provisório. Beneficiaram igualmente de um
prazo dentro do qual puderam apresentar as suas observações após a divulgação desses factos e considerações.
Os comentários orais e escritos apresentados pelas
partes interessadas foram tomados em consideração,
tendo, sempre que adequado, as conclusões definitivas
sido alteradas por forma a que fossem tidos em conta.
C. PRODUTO CONSIDERADO E PRODUTO SIMILAR

(4)

Importa referir que no considerando 9 da decisão provisória os produtos considerados foram descritos como
produtos planos de aço não ligado, não enrolados,
simplesmente laminados a quente, não apresentando
motivos em relevo, de espessura superior a 10 mm e de
largura igual ou superior a 600 mm dos códigos NC

( ) JO L 308 de 29.11.1996, p. 11.
(2) JO L 122 de 12.5.1999, p. 35.
(3) JO L 36 de 11.2.2000, p. 4.
1

D. DUMPING

Pela Decisão n.o 307/2000/CECA (3) (a «decisão provisória»), a Comissão criou um direito anti-dumping provisório sobre as importações comunitárias de determinados produtos planos laminados a quente, de aço não
ligado, originários da República Popular da China, da
Índia e da Roménia, dos códigos NC ex 7208 51 30,
ex 7208 51 50, ex 7208 51 91, ex 7208 51 99 e
ex 7208 52 91.
B. PROCESSO SUBSEQUENTE

Na falta de novos argumentos relativamente à definição
do produto considerado e do produto similar, a
Comissão confirma as conclusões enunciadas nos considerandos 9 a 11 da decisão provisória.

1. Valor normal
REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, ÍNDIA E ROMÉNIA

Determinação do valor normal
(6)

Dado que não foram apresentadas quaisquer observações
relativamente ao valor normal, confirmam-se as conclusões apresentadas nos considerandos 12 a 25 da decisão
provisória.
2. Preço de exportação
REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, ÍNDIA E ROMÉNIA

(7)

Dado que não foram apresentadas quaisquer observações
relativamente ao preço de exportação, confirmam-se as
conclusões apresentadas nos considerandos 26 a 29 da
decisão provisória.
3. Comparação

(8)

O produtor-exportador romeno alegou que o preço CIF,
fronteira comunitária, não havia sido calculado de forma
correcta, uma vez que os encargos com o seguro e o
frete marítimo haviam sido indevidamente tidos em
conta. Uma vez que se verificou que esta alegação era
justificada, o preço de exportação foi ajustado em
função destes elementos com base nos elementos de
prova obtidos.
Dado que não foram apresentadas quaisquer observações
relativamente à comparação, confirmam-se as conclusões apresentadas nos considerandos 30 a 31 da decisão
provisória.
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4. Margens de dumping

Método
(9)

(10)

(11)

Vários produtores-exportadores chineses solicitaram
explicações adicionais quanto à decisão da Comissão de
não lhes conceder um tratamento individual. A este
respeito, importa salientar que todas as empresas eram
total ou maioritariamente detidas pelo Estado, que a
independência em relação à interferência do Estado não
pôde ser garantida e que existia, por conseguinte, um
risco de evasão das medidas. Por conseguinte, em
conformidade com a prática constante das instituições
comunitárias, foi decidido não lhes conceder um tratamento individual.
Os produtores-exportadores chineses, que representam
74 % das exportações totais para a Comunidade registadas pelo Eurostat, contestaram o cálculo da margem de
dumping utilizando uma categorização do produto em
questão com base nos códigos NC, tendo solicitado a
utilização de um método mais apurado que estabelecesse
uma diferenciação entre as diferentes qualidades de aço.
Este pedido foi atendido. Cada tipo de produto exportado pelos produtores-exportadores chineses que cooperaram no inquérito foi, por conseguinte, comparado
com os valores normais indianos dos tipos de produto
correspondentes (tendo igualmente em consideração a
qualidade do aço).
Relativamente às restantes vendas chinesas, que representam 26 % das vendas totais de exportação para a
Comunidade registadas pelo Eurostat, as conclusões
foram estabelecidas com base nos dados disponíveis, em
conformidade com o n.o 1 do artigo 18.o da decisão de
base. Neste caso, verificou-se que a abordagem mais
razoável consistia em utilizar o método que já havia sido
aplicado para a determinação da margem de eliminação
do prejuízo. Assim, a margem de dumping residual foi
determinada utilizando as mesmas categorias de produto
e os mesmos trimestres utilizados para a determinação
da margem de eliminação de prejuízo (ver considerando
59 infra). Considerou-se que esta abordagem era
adequada porque não havia razões para pensar que um
produtor-exportador que não cooperou no inquérito
tivesse praticado dumping a um nível inferior ao dos
produtores-exportadores que nele colaboraram. Além
disso, a não-cooperação não deve ser recompensada.

(13)

Após uma revisão dos cálculos, as margens de dumping
definitivamente estabelecidas, expressas em percentagem
do preço CIF, fronteira comunitária, são as seguintes:

55,5 %

Índia
— Steel Authority of India Ltd
— Residual

51,1 %
51,1 %

Roménia
— Sidex SA
— Residual

12,1 %
52,6 %

1. Indústria comunitária
(14)

A Comissão não recebeu qualquer nova informação relativamente à definição da indústria comunitária. Por
conseguinte, confirmam-se as conclusões enunciadas nos
considerandos 39 a 44 da decisão provisória.
2. Consumo

(15)

Dado que a Comissão não recebeu qualquer nova informação relativamente aos dados respeitantes ao consumo
estabelecidos no âmbito da fase provisória,
confirmam-se as conclusões enunciadas nos considerandos 45 e 46 da decisão provisória.
3. Importações dos países em questão
Cumulação

(16)

Os produtores-exportadores chineses e romenos
voltaram a repetir as alegações apresentadas no âmbito
da fase provisória segundo as quais as suas exportações
para a Comunidade não deveriam ser avaliadas de forma
cumulativa com as dos outros países em questão, não
fornecendo, no entanto, quaisquer outras informações
ou elementos de prova. As conclusões enunciadas nos
considerandos 47 e 48 da decisão provisória no que
respeita à cumulação das importações em dumping originária da República Popular da China, da Índia e da
Roménia são, por conseguinte confirmadas.
Volume, partes de mercado

(17)

Dado que a Comissão não recebeu novas informações
no que respeita aos volumes e partes de mercado das
importações em dumping, confirmam-se as conclusões
apresentadas no considerando 49 da decisão provisória.
Subcotação dos preços

(18)

O valor normal médio ponderado por tipo de produto
foi comparado com o preço de exportação médio
ponderado, numa base à saída da fábrica e no mesmo
estádio comercial, em conformidade com o n.o 11 do
artigo 2.o da Decisão n.o 2277/96/CECA (a «Decisão de
base»).

República Popular da China

E. PREJUÍZO

Nível de dumping
(12)

10.8.2000

Os exportadores romenos alegaram que o cálculo da
subcotação dos preços deveria ser revisto no que
respeita ao cálculo do preço CIF, fronteira comunitária,
bem como às diferenças físicas entre os produtos importados da Roménia e os produtos da indústria comunitária.
Os produtores-exportadores chineses também alegaram
que a margem do importador utilizada pela Comissão na
fase provisória era demasiado baixa. Além disso, solicitaram que a subcotação dos preços fosse calculada tendo
em conta a qualidade do aço.

10.8.2000
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Preço CIF fronteira comunitária
(19)

negócios hipotético obtido, multiplicando o preço
médio relativamente a cada categoria da indústria comunitária pelas toneladas das categorias comparáveis
importadas. Este método foi considerado adequado na
medida em que toma em consideração tanto a quantidade importada como o nível de variação dos preços
entre as diferentes categorias do produto comunitário
similar.

No tocante ao cálculo da margem de dumping (ver considerando 10 supra), os preços de importação, CIF fronteira comunitária dos produtos de origem romena foram
revistos por forma a ter em conta as informações
complementares apresentadas.
O pedido chinês respeitante à subcotação dos preços foi
aceite, tendo os cálculos sido ajustados em conformidade com o método descrito no considerando 59 infra.

(23)

Relativamente à margem do importador, na fase preliminar, o preço CIF fronteira comunitária, foi majorado
de 8 % a fim de cobrir as despesas de desalfandegamento
e os custos posteriores à importação. Este valor traduzia
o lucro de 4 % do importador, bem como várias
despesas de importação, tendo, tal como referido no
considerando 50 da decisão provisória, tido por base as
informações recolhidas no decurso do inquérito junto de
importadores não ligados.
Ao alegarem que a margem acima referida era demasiado baixa, os produtores-exportadores chineses
basearam-se nas informações fornecidas por dois importadores não ligados aos exportadores, que não haviam
cooperado no inquérito e que se haviam dado a
conhecer numa fase muito avançada do processo. Dado
que, nessas circunstâncias, a Comissão não estava em
condições de verificar as informações fornecidas, que,
em qualquer caso, respeitavam ao período posterior ao
período de inquérito (o «PI»), confirmam-se as conclusões enunciadas no considerando 50 da decisão provisória.

(24)

O produtor-exportador romeno solicitou um ajustamento para ter em conta alegadas diferenças físicas entre
os produtos romenos e comunitários. A análise efectuada dos elementos de prova disponíveis não justifica,
no entanto, um ajustamento, na medida em que tanto os
produtos romenos como os comunitários satisfazem as
normas internacionais. Por conseguinte, não existem
quaisquer razões para conceder um ajustamento no que
respeita às diferenças a nível das características físicas.

Conclusão sobre a subcotação dos preços
(22)

À luz do que precede, os cálculos da subcotação dos
preços foram alterados de forma adequada. Importa
referir que, na fase provisória, as margens de subcotação
dos preços foram estabelecidas por trimestre relativamente a cada categoria, tendo em seguida sido ponderadas por toneladas importadas. Na fase definitiva, verificou-se que a ponderação entre as categorias deveria ser
expressa de forma mais acurada com base no volume de

7,5 %

Índia
— Steel Authority of India Ltd
— Outras empresas

12,9 %
12,9 %

Roménia
— Sidex SA
— Outras empresas

7,1 %
14,7 %

4. Situação da indústria comunitária

Ajustamento a título das diferenças físicas
(21)

As margens definitivas de subcotação dos preços são,
por conseguinte, as seguintes:
República Popular da China

Margem do importador
(20)
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Determinados produtores-exportadores alegaram que os
dados anuais analisados pela Comissão no âmbito da sua
decisão provisória não permitiam concluir a existência
de uma deterioração da situação da indústria comunitária. Além disso, a pertinência da análise trimestral
subsequentemente efectuada pela Comissão foi contestada à luz dos excelentes resultados registados pela
indústria comunitária no conjunto do período de inquérito. Em especial, foi alegado que uma tendência verificada durante o período de inquérito não poderia prevalecer sobre os resultados efectivos registados durante
esse períodos. A compatibilidade do método utilizado
pela Comissão no que respeita ao n.o 1 do artigo 6.o da
decisão de base foi contestada, em especial no que
respeita à análise trimestral do período de inquérito.
Além disso, foi alegado que a Comissão havia tido em
conta informações posteriores ao período de inquérito,
sem explicar suficientemente a razão pela qual havia
derrogado à sua prática normal. Tal abordagem foi igualmente considerada contrária às disposições previstas no
n.o 1 do artigo 6.o da decisão de base.

(25)

A Comissão analisou estas alegações, especialmente no
que respeita às disposições pertinentes tanto do artigo
3.o como do artigo 6.o da decisão de base. Efectivamente,
a análise provisória tomou em consideração o volume
das importações em dumping e o seu efeito sobre os
preços no mercado comunitário, bem como o consequente impacto dessas importações na indústria comunitária. O exame deste último impacto incluiu uma avaliação de todos os factores e índices económicos pertinentes relacionados com a situação da indústria.
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Na fase provisória, a análise da Comissão utilizou dados
anuais relativamente a uma vasta gama de indicadores
durante o período considerado, tendo sido complementada com um exame baseado em informações semestrais
relativas aos volumes e aos preços das importações em
dumping e aos preços e rendibilidade da indústria comunitária, durante o período considerado. Finalmente, uma
análise trimestral dos preços e da rendibilidade da indústria comunitária durante o período de inquérito
completou o exame. Tal como explicado no considerando 59 da decisão provisória, seguiu-se este método
porque se considerou que um exame dos preços e da
rendibilidade durante o conjunto do período de inquérito (um período de 15 meses) teria conduzido a conclusões inadequadas uma vez que o mercado comunitário
sofreu profundas alterações durante este período.

(27)

Nas suas alegações, os produtores-exportadores não
forneceram quaisquer informações que contradissessem
o facto de o mercado comunitário ter sofrido uma
profunda alteração durante o período de inquérito e de
esta situação ser excepcional relativamente a períodos
anteriores. Com efeito, os produtores-exportadores limitaram-se a contestar a análise da Comissão e a fornecer
informações complementares muito gerais. Estas informações não permitiram concluir que os indicadores
económicos apresentados na decisão provisória tivessem
sido avaliados de forma inadequada.

(28)

Efectivamente, nenhuma disposição do n.o 1 do artigo
6.o da decisão de base, impede a análise trimestral dos
dados no que respeita ao período de inquérito. Além
disso, foi necessário tomar em consideração um período
de inquérito mais longo (15 meses) por forma a reflectir
tão precisamente quanto possível as circunstâncias da
indústria comunitária. Em qualquer caso, importa referir
que um período de inquérito de seis meses, uma duração
que está prevista no n.o 1 do artigo 6.o da decisão de
base, teria conduzido às mesmas conclusões sobre a
existência de um prejuízo importante neste caso.

(29)

A análise da Comissão na fase provisória tomou em
consideração todos os indicadores económicos pertinentes disponíveis. É evidente que certos indicadores,
isoladamente considerados, poderiam conduzir a conclusões diferentes. No entanto, se, tal como sugerido por
certos produtores-exportadores, o exame se tivesse limitado exclusivamente a uma análise dos indicadores
económicos anuais, daí teriam resultado conclusões efectivamente incompletas no presente caso. Com base no
que precede e na ausência de novos elementos que
indiciem que os indicadores económicos estabelecidos e
avaliados na fase provisória são inadequados,
confirmam-se as conclusões apresentadas no considerando 68 da decisão provisória sobre a deterioração da
situação da indústria comunitária.

F. NEXO DE CAUSALIDADE

1. Efeito das importações em dumping
(31)

Os produtores-exportadores alegaram que não havia
sido estabelecido um nexo de causalidade entre as
importações em dumping, que cumulativamente atingiram os seus volumes mais elevados nos dois primeiros
trimestres do período de inquérito, e a situação da indústria comunitária, cuja deterioração foi mais acentuada
nos dois últimos trimestres do período de inquérito.

(32)

Neste contexto, importa referir que, na primeira parte do
período de inquérito, o consumo aparente era bom o
que explica os preços relativamente elevados praticados
na Comunidade. No entanto, cedo se tornou claro, tal
como referido nos considerandos 75 a 77 da decisão
provisória, que este aumento do consumo aparente e do
volume significativo das importações em dumping era
desproporcionado relativamente ao consumo efectivo
nessa altura. Efectivamente, as existências atingiram
níveis importantes. Quando, na segunda parte do
período de inquérito, a disparidade se tornou demasiado
importante, o mercado sofreu uma deterioração significativa. Com efeito, nessa altura, o nível de preços da
indústria comunitária diminuiu aproximadamente 25 %.
Tal como referido no considerando 71 da decisão provisória, é necessário que decorra um certo período de
tempo antes que o efeito das importações de produtos
em dumping na situação da indústria comunitária seja
claro. Para além do efeito a nível das existências acima
referido, existe, por conseguinte, um nexo entre o
aumento das importações e a deterioração da situação
da indústria comunitária, na medida em que as mesmas
afectaram os preços e as quantidades no mercado comunitário. A existência de elevados níveis de existências
provocou uma depreciação dos preços no mercado
comunitário e esteve na origem da diminuição das encomendas efectuadas à indústria comunitária, de que
resultou a deterioração financeira registada.
Além disso, este fenómeno foi reforçado pelo facto de as
importações em dumping originárias dos países em
questão, embora tivessem diminuído na parte final do
período de inquérito, têm permanecido a níveis sustentados.

(33)

Com base na análise que precede, confirma-se a
conclusão provisória enunciada no considerando 79 da
decisão provisória. É evidente que as importações em
dumping originárias dos países em questão, que atingiram quantidades bastante desproporcionais em relação
à capacidade de absorção do mercado, provocando uma
subcotação significativa dos preços, causaram um
prejuízo importante à indústria comunitária.

5. Conclusão sobre o prejuízo
(30)

Tendo em conta a forte subcotação dos preços provocada pelas importações objecto de dumping e o aumento
dos seus volumes e parte de mercado, bem como a
deterioração da situação da indústria comunitária,
confirma-se que a indústria comunitária sofreu um
prejuízo importante na acepção do n.o 1 do artigo 3.o da
decisão de base.

10.8.2000

2. Efeito de outros factores
Consumo
(34)

Os produtores-exportadores alegaram que a diminuição
da procura por parte das indústrias de tubos e da construção naval era responsável pelo prejuízo sofrido pela
indústria comunitária.
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Convém referir em primeiro lugar que os produtores-exportadores em questão não forneceram quaisquer
elementos em apoio desta alegação. Além disso, apesar
do envio de questionários no âmbito dos aspectos do
interesse comunitário do inquérito, não foi recebida
qualquer informação sobre a situação em qualquer
destas indústrias a jusante.

consumo entre dois períodos consecutivos evoluiu do
seguinte modo:

No entanto, as indústrias de tubos e da construção naval
são importantes consumidores do produto em questão,
pelo que pode existir um elemento de prejuízo em
consequência da diminuição da procura por parte
daquelas indústrias. Contudo, esse facto não é de molde
a quebrar o nexo de causalidade existente entre o
prejuízo sofrido e as importações em dumping, sobretudo tendo em conta o aumento do consumo verificado
entre 1995 e o período de inquérito (ver considerando
80 da decisão provisória).

(41)

Situação dos outros produtores comunitários
(37)

Certos produtores-exportadores alegaram que outros
produtores comunitários eram responsáveis pela perda
de parte de mercado da indústria comunitária e pela
deterioração da sua situação. No entanto, não foram
fornecidas informações em apoio desta alegação.

(38)

A situação dos outros produtores comunitários é referida nos considerandos 82 e 83 da decisão provisória. É
evidente a partir dos dados avançados que, em certa
medida, se verificou um aumento da parte de mercado
destes produtores entre 1997 e o período de inquérito;
quando a parte de mercado da indústria comunitária
diminuiu. A partir das informações a que a Comissão
teve acesso, foi igualmente possível concluir que a diminuição junto dos volumes de vendas destes produtores,
verificada no período considerado, como da sua parte de
mercado entre 1995 e o período de inquérito ocorreu
numa altura em que se verificou um aumento das
importações em dumping.

Excesso de oferta

(40)

Os produtores-exportadores alegaram que um certo
prejuízo pode ter sido causado pelo excesso de produção
da indústria comunitária de que resultou um excesso de
oferta em relação ao consumo.
Um exame das tendências a nível da produção da indústria comunitária e do consumo demonstra, no entanto,
que não se verificou qualquer situação de excesso de
oferta por parte da indústria comunitária. Expressa em
toneladas por mês, a variação da produção e do

Variação

1996/1995

1997/1996

PI/1997

Produção

– 9 673

+ 31 114

– 28 746

Consumo

– 50 748

+ 36 220

+ 46 360

É claro dos elementos que precedem que a produção da
indústria comunitária não excedeu a procura do
mercado, tendo efectivamente sido inferior ao crescimento do mercado verificado entre 1997 e o período de
inquérito. Estes dados indiciam que qualquer excesso de
oferta, bem como o consequente excesso de existências,
se devem claramente às importações em dumping, não
resultando do comportamento da indústria comunitária.
Comportamento anticoncorrencial da indústria comunitária

(42)

A alegação de comportamento anticoncorrencial por
parte da indústria comunitária apresentada nos considerandos 85 a 87 da decisão provisória, voltou a ser
avançada, sem que, no entanto, fossem fornecidas informações ou elementos de prova adicionais.
Confirmam-se por conseguinte as conclusões provisórias.
Importações originárias de outros países terceiros

(43)

Os produtores-exportadores alegaram que a instituição
de direitos unicamente em relação aos países objecto do
inquérito era discriminatória e suscitava importantes
questões a nível do nexo de causalidade. Em apoio desta
alegação, referiram que as importações originárias de
outros países, designadamente a antiga República Jugoslava da Macedónia, a Polónia, a República Checa, a
Bulgária e a Ucrânia, também haviam atingido volumes
importantes durante o período de inquérito. A parte de
mercado destes últimos países, durante o período de
inquérito foi de 10,5 % em comparação com a parte de
13,6 % dos países objecto do inquérito, enquanto que os
seus preços se situaram em média em 325 euros/tonelada a comparar com 317 euros/tonelada no caso das
importações em dumping. Em suma, alegaram que os
resultados de exportação destes outros países era similar
ao dos países objecto do inquérito.

(44)

Convém recordar que esta questão foi analisada de
forma aprofundada nos considerandos 88 a 96 da
decisão provisória e que esta alegação dos produtores-exportadores não elucidou qualquer novo elemento a
este respeito.

(45)

Confirmam-se, por conseguinte, as conclusões apresentadas no considerando 96 da decisão provisória. Ainda
que as importações originárias de outros países terceiros
possam ter contribuído para o prejuízo sofrido pela
indústria comunitária, só por si, esse elemento é considerado insuficiente para quebrar o nexo de causalidade
estabelecido entre as importações em dumping em
questão e o prejuízo sofrido pela indústria comunitária.

Em qualquer caso, embora não se possa excluir que
outros produtores comunitários possam ter contribuído
para a deterioração da indústria comunitária, tendo em
conta o seu volume de vendas e parte de mercado
durante o período de inquérito, tal não é suficiente para
quebrar o nexo de causalidade existente entre o prejuízo
sofrido e as importações em dumping.

(39)
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Situação do mercado mundial
(46)

(47)

mento de um ambiente concorrencial que não seja afectado por práticas de dumping.

Determinados produtores-exportadores continuaram a
alegar que a instabilidade do mercado siderúrgico
mundial, e em especial a crise asiática, havia perturbado
o mercado comunitário, sendo responsável pela situação
da indústria comunitária.
É indubitável que as flutuações dos preços mundiais e a
evolução do comércio internacional tiveram um efeito
negativo na situação da indústria comunitária. No
entanto, convém recordar que, tal como referido no
considerando 101 da decisão provisória, só por si esse
facto não pode explicar a brusca depreciação dos preços
e a consequente deterioração da rendibilidade da indústria comunitária. Além disso, a evolução da situação
internacional não pode justificar trocas comerciais a
preços não equitativos que se verificou causarem um
prejuízo à indústria comunitária.

I. MEDIDAS DEFINITIVAS

1. Nível de eliminação do prejuízo
(52)

O produtor-exportador indiano alegou que o direito
anti-dumping deveria ser estabelecido ao nível da margem
de subcotação estabelecida, isto é, 12,6 % no caso da
Índia, um nível bastante inferior ao nível do direito
criado na fase provisória (21,8 %).

(53)

Convém ter presente que, em conformidade com a jurisprudência pertinente, a margem de subcotação dos
preços exprime, em termos de preços, o efeito das
importações em dumping sobre a indústria comunitária,
tal como previsto no artigo 3.o da decisão de base. A
margem de subcotação constitui, por conseguinte, um
indicador de prejuízo, entre outros, que tem de ser
tomada em consideração na análise do prejuízo.

(54)

Uma vez determinada a existência de um prejuízo
importante e a fim de dar cumprimento à regra do
direito inferior, a Comissão estabelecerá uma margem de
eliminação do prejuízo, examinando se um direito
baseado num nível inferior à margem de dumping será
suficiente para eliminar o prejuízo causado pelas importações objecto de dumping. O objectivo da determinação
da margem de eliminação do prejuízo é, por conseguinte, completamente diferente do cálculo da margem
de subcotação.

Confirmam-se, por conseguinte, as conclusões apresentadas nos considerandos 100 e 101 da decisão provisória.
3. Conclusão sobre o nexo de causalidade
(48)

À luz do que precede, confirma-se a conclusão sobre o
nexo de causalidade apresentada no considerando 102
da decisão provisória. Em suma, embora outros factores,
tais como as importações originárias de outros países
terceiros, o comportamento de outros produtores comunitários e a instabilidade mundial do mercado siderúrgico, possam ter contribuído para a difícil situação da
indústria comunitária, não deixa de ser verdade que as
importações do produto em questão originárias da
República Popular da China, da Índia e da Roménia,
isoladamente consideradas, causaram um prejuízo
importante à indústria comunitária.

Este argumento é, por conseguinte, irrelevante.
(55)

O produtor-exportador indiano também contestou o
método utilizado para calcular a margem de eliminação
do prejuízo e, por conseguinte, o direito instituído na
fase provisória, tendo igualmente proposto um método
alternativo para calcular a margem de eliminação do
prejuízo.

(56)

Neste contexto, convém recordar que o cálculo da
margem de eliminação do prejuízo tem de ser efectuado
em função das circunstâncias de cada caso e se destina a
eliminar o prejuízo sofrido pela indústria comunitária.

(57)

Na fase provisória, a Comissão calculou a margem de
eliminação do prejuízo relativamente a cada categoria do
produto em questão e a cada trimestre do período de
inquérito. Estas margens correspondiam às diferenças
entre os preços não prejudiciais da indústria comunitária
e os preços CIF de importação, fronteira comunitária,
expressos em percentagem destes últimos. Em seguida,
foram calculadas margens individuais para cada categoria relativamente ao conjunto do período de inquérito,
ponderando os resultados da análise trimestral de acordo
com as toneladas importadas em cada trimestre.
Procedeu-se deste modo para eliminar as distorções
decorrentes da brusca diminuição dos preços (– 25 %
como referido no considerando 66 da decisão provisória) ocorrida entre o primeiro e o último trimestres do
período de inquérito. Finalmente, a margem de eliminação do prejuízo para o produto considerado foi calculada ponderando, em toneladas, as margens individuais
calculadas para cada categoria no decurso do período de
inquérito.

G. INTERESSE DA COMUNIDADE
(49)

Desde a publicação da decisão provisória, a Comissão
não recebeu comentários sobre o interesse comunitário
quer da indústria comunitária quer dos utilizadores ou
importadores/operadores comerciais do produto em
questão. Confirmam-se as conclusões apresentadas nos
considerandos 103 a 109 da decisão provisória.
H. CONSIDERAÇÕES GERAIS

(50)

Os produtores-exportadores romenos alegaram que a
instituição de medidas anti-dumping no âmbito deste
processo atrasaria o processo de reestruturação da indústria romena e comprometeria o processo de adesão à
Comunidade.

(51)

Neste contexto, a Comissão nota que a Comunidade
prosseguirá o objectivo fixado de intensificar as suas
relações económicas com a Roménia. No entanto, paralelamente, espera que os produtores-exportadores
romenos operem no mercado comunitário em conformidade com os compromissos internacionais.
Importa salientar que as medidas anti-dumping não se
destinam a retirar os produtos originários da Roménia
do mercado comunitário mas a assegurar o restabeleci-
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Caso fosse adoptado, o cálculo sugerido pelo produtor-exportador indiano minimizaria o efeito da brusca
diminuição dos preços verificada. Além disso, caso o
período de inquérito fosse considerado como um todo
daí resultariam distorções de preços que o cálculo da
Comissão permite evitar. Este método também não
permitiria reflectir de forma acurada o prejuízo a
eliminar. O pedido indiano não pôde, por conseguinte.
ser aceite.

2. Nível dos direitos definitivos
(61)

Dado que as margens acima calculadas são inferiores às
margens de dumping finalmente estabelecidas, considera-se que o direito anti-dumping definitivo deveria ser
instituído ao nível das margens de eliminação do
prejuízo, em conformidade com o n.o 4 do artigo 9.o da
decisão de base.

(62)

As taxas individuais do direito anti-dumping aplicáveis às
empresas especificadas na presente decisão foram estabelecidas com base nas conclusões do presente inquérito.
Por conseguinte, reflectem a situação estabelecida
durante o inquérito relativamente a estas empresas. Estas
taxas do direito (por oposição ao direito nacional aplicável a «todas as outras empresas» é, por conseguinte,
exclusivamente aplicável às importações dos produtos
originários do país em questão, produzidos pelas
empresas em causa e, por conseguinte, pelas entidades
jurídicas específicas mencionadas. Os produtos importados fabricados por qualquer outra empresa cuja designação e endereço não sejam especificamente precisados
no dispositivo da presente decisão, incluindo as entidades ligadas às especificamente mencionadas, não
podem beneficiar desta taxa, ficando sujeitos à taxa do
direito aplicável a «todas as outras empresas».

(63)

Qualquer pedido de aplicação da taxa do direito anti-dumping específica de uma empresa (por exemplo, na
sequência de uma alteração de designação da entidade
ou da criação de novas entidades de produção ou de
venda) deverá ser imediatamente dirigido à Comissão (1)
acompanhado de todas as informações pertinentes,
designadamente qualquer modificação relativamente às
actividades da empresa ligadas à produção e às vendas
internas e de exportação relacionadas, por exemplo, com
essa alteração de designação ou qualquer alteração relativa às entidades de produção e de venda. Se for caso
disso, a Comissão, após consulta do Comité Consultivo,
alterará a decisão nessa conformidade actualizando a
lista das empresas que beneficiam de taxas de direito
individuais.

Quanto à determinação da subcotação dos preços (ver
considerando 18 supra), os produtores-exportadores
chineses e romenos também solicitaram que o cálculo da
margem de eliminação do prejuízo fosse revisto com
base nas informações complementares por eles fornecidas. Sempre que adequado, foram devidamente introduzidas as alterações necessárias.
No que respeita à margem de eliminação do prejuízo
respeitante aos produtores-exportadores chineses, a
mesma foi calculada utilizando as informações fornecidas pelos produtores-exportadores que cooperaram no
inquérito, tendo em conta a qualidade do aço.
Convém recordar que as exportações destas empresas
que cooperaram no inquérito representaram aproximadamente 74 % das exportações totais registadas pelo
Eurostat (ver considerando 10 supra). Relativamente a
estes 74 %, foi calculada uma margem utilizando o
método aplicado aos produtores-exportadores romenos
e indianos. Relativamente aos restante 26 %, foi calculada uma margem utilizando as margens de eliminação
do prejuízo mais elevadas estabelecidas no decurso do
período de inquérito, por trimestre e por categoria do
produto, relativamente aos produtores-exportadores que
cooperaram no inquérito. Estas margens de eliminação
do prejuízo foram em seguida ponderadas de acordo
com as toneladas correspondentes aos 74 % e 26 %
acima referidos.

(60)

Finalmente, a ponderação das margens de prejuízo
também foi revista em conformidade com o método
descrito no considerando 22 para a subcotação dos
preços.
Com base no que precede, as margens definitivas de
eliminação do prejuízo são as seguintes:
República Popular da China

8,1 %

Índia
— Steel Authority of India Ltd

22,3 %

Roménia
— Sidex SA
— Outras empresas

5,7 %
11,5 %

No caso da Roménia, devido ao baixo nível de cooperação, a margem de prejuízo residual foi calculada
tomando como referência a categoria de produtos
exportada em quantidades representativas relativamente
à qual se verificou a margem mais elevada.
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3. Compromissos
(64)

As empresas de exportação romenas seguidamente indicadas ofereceram um compromisso de preços comum,
em conformidade com o n.o 1 do artigo 8.o da decisão
de base: Sidex SA, Sidex Trading SRL, Metalexportimport SA, Metanef SA, Metagrimex Business Group SA,
Uzinsider SA, Uzinexport SA, Shiral Trading Impex SRL,
Metaltrade International ‘97 SRL, Romilexim Trading
Limited SRL e Metal SA. O compromisso de preços
oferecido respeita às vendas dos produtos abrangidos
pelo compromisso que são produzidos pela Sidex SA e
vendidos directamente (isto é, facturados e expedidos)
pela Sidex SA, ou um dos outros signatários, a um
cliente não ligado na Comunidade. No caso da Índia, foi
igualmente oferecido um compromisso pela Steel
Authority of India Ltd relativamente aos produtos por
ela produzidos e vendidos directamente para a Comunidade.

(1) Comissão Europeia
Direcção-Geral do Comércio
Direcção C
DM 24 — 8/38
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelas
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(65)

A Comissão considera que os compromissos oferecidos por estas empresas podem ser aceites, na
medida em que eliminarão o efeito prejudicial do dumping. Além disso, os relatórios regulares e
pormenorizados que as empresas se comprometeram a fornecer à Comissão permitirão um controlo
efectivo dos compromissos.

(66)

A fim de assegurar o respeito dos compromissos, aquando da apresentação do pedido de introdução
em livre prática em conformidade com os compromissos, a isenção do direito está subordinada à
apresentação às autoridades aduaneiras competentes dos Estados-Membros de uma «factura
conforme ao compromisso» que identifique claramente o produtor e que contenha as informações
enumeradas no anexo da presente decisão. Sempre que tal factura não seja apresentada ou não
corresponda ao produto apresentado aos serviços aduaneiros, deve ser cobrada a taxa do direito
anti-dumping aplicável a fim de evitar a evasão do compromisso.

(67)

Em caso de violação ou denúncia do compromisso, pode ser instituído um direito anti-dumping, em
conformidade com o disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 8.o da decisão de base.

J. COBRANÇA DOS DIREITOS PROVISÓRIOS
(68)

Dada a importância das margens de dumping estabelecidas relativamente aos produtores-exportadores
e tendo em conta o nível do prejuízo causado à indústria comunitária, considera-se necessário que os
montantes garantes do direito anti-dumping provisório em conformidade com a decisão provisória
sejam definitivamente cobrados à taxa do direito definitivo instituído. Sempre que a taxa do direito
definitivo instituído seja superior à taxa do direito provisório, só será, definitivamente cobrado o
montante garantido pelo direito provisório,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
1.
É criado um direito anti-dumping definitivo sobre as importações de produtos planos de aço não
ligado, não folheados, chapeados ou revestidos; não enrolados, simplesmente laminados a quente, não
apresentando motivos em relevo, de largura igual ou superior a 600 mm e de espessura superior a 10 mm
ou de largura igual ou superior a 2 050 mm e de espessura igual ou superior a 4,75 mm mas não superior
a 10 mm, originários da República Popular da China, da Índia e da Roménia, correspondentes aos códigos
NC ex 7208 51 30, ex 7208 51 50, ex 7208 51 91, ex 7208 51 99 e ex 7208 52 91 (códigos Taric:
7208 51 30 10, 7208 51 50 10, 7208 51 91 10, 7208 51 99 10 e 7208 52 91 10).
2.
As taxas do direito aplicável ao preço líquido, franco-fronteira comunitária, do produto não desalfandegado, relativamente aos produtos fabricados pelas empresas abaixo indicadas são as seguintes:
País

Empresa

Taxa do direito anti-dumping

Código adicional Taric

República Popular da China

Todas as empresas

8,1 %

—

Índia

Todas as empresas

22,3 %

A999

Roménia

Sidex SA

5,7 %

A069

Todas as outras empresas

11,5 %

A999

3.
Os direitos não são aplicáveis às importações do produto em questão, fabricado pela Steel Authority
of India Ltd, originário da Índia ou fabricado pela Sidex SA, originário da Roménia, quando os produtos
forem directamente exportados (isto é, expedidos e facturados) pelas empresas referidas no n.o 1 do artigo
2.o para o importador na Comunidade e estiverem reunidas as condições previstas no n.o 2 do artigo 2.o
4.
Salvo especificação em contrário, são aplicáveis as disposições em vigor em matéria de direitos
aduaneiros.
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Artigo 2.o
1.
São aceites os compromissos oferecidos no âmbito deste processo anti-dumping pelas empresas abaixo
indicadas.
País

Empresa

Código adicional Taric

Índia

Steel Authority of India Ltd,
Nova Deli

A178

Roménia

Sidex SA,
Galati

A069

Sidex Trading SRL,
Galati

A179

Metalexportimport SA,
Bucareste

A179

Metanef SA,
Bucareste

A179

Metagrimex Business Group SA,
Bucareste

A179

Uzinsider SA,
Bucareste

A179

Uzinexport SA,
Bucareste

A179

Shiral Trading Impex SRL,
Bucareste

A179

Metaltrade International '97 SRL,
Bucareste

A179

Romilexim Trading Limited SRL,
Bucareste

A179

Metal SA,
Galati

A179

2.
No momento da apresentação do pedido de introdução em livre prática em conformidade com um
compromisso, a isenção do direito está subordinada à apresentação às autoridades aduaneiras competentes
do Estado-Membro em questão de uma factura conforme ao compromisso válida emitida pelas empresas
mencionadas no n.o 1 do artigo 2.o Os elementos essenciais da factura no âmbito do compromisso são
enumerados no anexo da presente decisão. As importações acompanhadas de tal factura deverão ser
declaradas ao abrigo do código adicional Taric previsto no n.o 1 do artigo 2.o
Para beneficiarem da isenção do direito as mercadorias declaradas e apresentadas à alfândega devem ainda
corresponder de forma precisa à descrição que figura na factura conforme ao compromisso.

Artigo 3.o
Os montantes garantes do direito anti-dumping provisório aplicável às importações originárias da República
Popular da China, da Índia e da Roménia em conformidade com a Decisão n.o 307/2000/CECA serão
cobrados à taxa do direito definitivo instituído pela presente decisão. São liberados os montantes garantes
que excedam a taxa do direito anti-dumping definitivo. Sempre que a taxa do direito definitivo instituído seja
superior à taxa do direito provisório, só será definitivamente cobrado o montante correspondente ao direito
provisório.

Artigo 4.o
A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
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A presente decisão é obrigatória em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 9 de Agosto de 2000.
Pela Comissão
Pascal LAMY

Membro da Comissão

ANEXO
Elementos a indicar na factura conforme ao compromisso referida no n.o 2 do artigo 2.o:
1. A data e o número da factura.
2. O número da licença de exportação.
3. O código NC, o código Taric e o código adicional Taric ao abrigo do qual as mercadorias que constam da factura são
desalfandegadas nas fronteiras comunitárias (tal como especificado no n.o 1 do artigo 2.o).
4. A designação exacta das mercadorias, incluindo:
— o número de código do produto que figura no compromisso oferecido pelo produtor-exportador em questão,
incluindo a qualidade do aço, a largura e a espessura das chapas facturadas,
— a quantidade (em toneladas).
5. A descrição das condições de venda, incluindo:
— o preço por tonelada,
— as condições de pagamento,
— as condições de entrega,
— o montante total dos descontos e abatimentos.
6. O nome do funcionário e da empresa que emitiu a factura conforme ao compromisso e a seguinte declaração assinada:
«Eu, abaixo assinado, certifico que a venda para exportação directa para a Comunidade Europeia das mercadorias
cobertas pela presente factura é efectuada no âmbito e ao abrigo do compromisso oferecido por … [empresa], aceite
pela Comissão Europeia através da Decisão n.o 1758/2000/CECA. Declaro que as informações que constam da
presente factura são completas e exactas.».

10.8.2000
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REGULAMENTO (CE) N.o 1759/2000 DA COMISSÃO
de 9 de Agosto de 2000
relativo à entrega de certificados de importação para carne de bovino de alta qualidade, fresca,
refrigerada ou congelada
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 936/97 da Comissão,
de 27 de Maio de 1997, relativo à abertura e modo de gestão
dos contingentes pautais para carnes de bovino de alta qualidade, fresca, refrigerada ou congelada (1), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 134/
/1999 (2),
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

O Regulamento (CE) n.o 936/97 prevê nos seus artigos
4.o e 5.o as condições dos pedidos e a emissão dos
certificados de importação da carne referida na alínea f)
do seu artigo 2.o
O Regulamento (CE) n.o 936/97, na alínea f) do seu
artigo 2.o, fixou em 11 500 toneladas a quantidade de
carne de bovino de alta qualidade, fresca, refrigerada ou
congelada, originária e proveniente dos Estados Unidos
da América e do Canadá, que pode ser importada em
condições especiais para o período de 1 de Julho de
2000 a 30 de Junho de 2001.

(3)

É importante lembrar que os certificados previstos pelo
presente regulamento só podem ser utilizados durante
todo o seu período de validade sem prejuízo dos regimes
existentes em matéria veterinária,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
Todos os pedidos de certificado de importação apresentados de 1 a 5 de Agosto de 2000 em relação à carne de
bovino de alta qualidade, fresca, refrigerada ou congelada, referida na alínea f) do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 936/97,
serão satisfeitos na íntegra.
2.
Os pedidos de certificados podem ser depositados, nos
termos do artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 936/97, no
decurso dos cincos primeiros dias do mês de Setembro de
2000 para 2 649,839 toneladas.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 11 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 9 de Agosto de 2000.
Pela Comissão
Philippe BUSQUIN

Membro da Comissão

(1) JO L 137 de 28.5.1997, p. 10.
(2) JO L 17 de 22.1.1999, p. 22.
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CE) n.o 1477/2000 da Comissão, de 10 de Julho de 2000, que determina os
montantes dos elementos agrícolas reduzidos e os direitos adicionais aplicáveis a partir de 1 de Julho de 2000 na
importação na Comunidade das mercadorias abrangidas pelo Regulamento (CE) n.o 3448/93 do Conselho no
âmbito de acordos europeus preferenciais
(«Jornal Oficial das Comunidades Europeias» L 171 de 11 de Julho de 2000)
Na página 75, no anexo VII, parte 2, o conteúdo do quadro é substituído por:
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Código adicional
Yderligere kodenummer
Zusatzcode
Πρόσθετος κωδικός
Additional code
Code additionnel
Codice complementare
Aanvullende code
Código adicional
Lisäkoodi
Tilläggskod

EUR/
100 kg

Código adicional
Yderligere kodenummer
Zusatzcode
Πρόσθετος κωδικός
Additional code
Code additionnel
Codice complementare
Aanvullende code
Código adicional
Lisäkoodi
Tilläggskod

7000

0

7052

77,65

7109

48,84

EUR/
100 kg

Código adicional
Yderligere kodenummer
Zusatzcode
Πρόσθετος κωδικός
Additional code
Code additionnel
Codice complementare
Aanvullende code
Código adicional
Lisäkoodi
Tilläggskod

EUR/
100 kg

7001

10,06

7053

76,05

7110

14,57

7002

18,87

7055

53,9

7111

24,63

7003

27,25

7056

63,96

7112

33,44

7004

38,99

7057

72,77

7005

4,16

7113

41,82

7060

89,1

7006

14,22

7115

19,67

7061

99,16

7007

23,03

7116

29,73

7008

31,41

7062

107,97

7117

38,54

7009

43,15

7063

93,53

8,88

110,27

22,32

7010

7064

7120

32,38

18,95

93,26

7121

7011

7065

27,75

103,32

41,19

7012

7066

7122

46,25

36,14

112,13

7123

7013

7067

13,99

102,69

57,99

7015

7068

7124

24,05

114,43

26,48

7016

7069

7125

36,54

32,85

97,98

7126

7017

7070

16,63

108,05

45,34

7020

7071

7127

50,4

26,69

116,85

7128

7021

7072

35,5

107,42

62,14

7022

7073

7129

7075

85,27

7130

31,2

7076

95,33

7131

41,26

7077

104,13

7132

50,07

7080

173,45

7133

55,13

7081

183,51

7135

32,98

7082

192,32

7136

43,04

7083

166,01

7137

51,85

7084

177,75

7140

55,58

7085

177,61

7141

65,65

7086

187,67

7142

74,45

7087

196,47

7143

72,86

7088

170,17

7144

84,6

7090

182,33

7145

59,74

7091

192,39

7146

69,8

7092

201,2

7147

78,61

7095

152,74

7148

77,01

7096

162,81

7149

88,75

5,69

7150

64,47
74,53

7023

40,56

7024

52,3

7025

20,79

7026

30,85

7027

39,66

7028

44,72

7029

56,46

7030

25,51

7031

35,58

7032

44,38

7033

49,44

7035

27,29

7036

37,35

7037

46,16

7040

49,9

7041

59,96

7042

68,76

7043

67,17

7100

7044

78,91

7101

15,75

7151

7045

54,05

7102

24,55

7152

83,33

7046

64,12

7103

32,94

7153

81,74

7047

72,92

7104

44,68

7155

59,59

7048

71,33

7105

9,84

7156

69,65

7049

83,07

7106

19,91

7157

78,46

7050

58,78

7107

28,71

7160

94,79

7051

68,84

7108

37,1

7161

104,85
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Código adicional
Yderligere kodenummer
Zusatzcode
Πρόσθετος κωδικός
Additional code
Code additionnel
Codice complementare
Aanvullende code
Código adicional
Lisäkoodi
Tilläggskod

EUR/
100 kg

Código adicional
Yderligere kodenummer
Zusatzcode
Πρόσθετος κωδικός
Additional code
Code additionnel
Codice complementare
Aanvullende code
Código adicional
Lisäkoodi
Tilläggskod

EUR/
100 kg

10.8.2000

Código adicional
Yderligere kodenummer
Zusatzcode
Πρόσθετος κωδικός
Additional code
Code additionnel
Codice complementare
Aanvullende code
Código adicional
Lisäkoodi
Tilläggskod

EUR/
100 kg

7162

113,65

7260

78,85

7371

105,38

7163

104,22

7261

88,91

7372

114,18

7164

115,96

7262

97,72

7373

122,57

7165

98,94

7263

106,11

7375

100,42

7166

109,1

7264

117,85

7167

117,81

7376

110,48

7265

83,01

7168

108,38

7378

105,52

7169

120,12

7266

93,07

7400

64,64

7170

103,67

7267

101,88

7401

74,7

7171

113,73

7268

110,26

122,54

122

83,51

7172

7269

7402

7173

113,1

7175

90,95

7176

101,01

7177

109,82

7180

179,13

7181

189,2

7182

198

7183

171,7

7185

183,29

7186

193,36

7187

202,16

7188

175,86

7190

188,02

7191

198,08

7192

206,89

7195

158,43

7196

168,49

7200

37,49

7201

47,55

7202

56,36

7203

64,74

7204

76,48

7205

41,65

7206

51,71

7207

60,52

7208

68,9

7209

80,64

7210

46,37

7211

7270

87,73

7271

97,8

7272

106,6

7273

114,99

7275

92,84

7276

102,9

7300

51,24

7301

61,3

7302

70,11

7303

78,5

7304

90,24

7305

55,4

7306

65,46

7307

74,27

7308

82,65

7309

94,39

7310

60,12

7311

70,19

7312

78,99

7313

87,38

7315

65,23

7316

75,29

7317

84,1

7320

70,33

7321

80,39

7360

86,43

7361

96,5

7362

56,44

7363

7212

65,24

7364

7213

73,63

7365

51,48

7366

7215

7403

91,89

7404

103,63

7405

68,8

7406

78,86

7407

87,66

7408

96,05

7409

107,79

7410

73,52

7411

83,58

7412

92,39

7413

100,78

7415

78,62

7416

88,69

7417

97,49

7420

83,73

7421

93,79

7460

93,07

7461

103,13

7462

111,93

7463

120,32

7464

132,06

7465

97,22

7466

107,29

7467

116,09

7468

124,48

7470

101,95

7471

112,01

105,3

7472

120,82

113,69

7475

107,05

125,43

7476

117,11

90,59

7500

76,83

100,66

7501

86,9
95,7

7216

61,54

7367

109,46

7502

7217

70,34

7368

117,85

7503

104,09

7220

56,58

7369

129,59

7504

115,83

7221

66,64

7370

95,32

7505

80,99
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Código adicional
Yderligere kodenummer
Zusatzcode
Πρόσθετος κωδικός
Additional code
Code additionnel
Codice complementare
Aanvullende code
Código adicional
Lisäkoodi
Tilläggskod

EUR/
100 kg

Código adicional
Yderligere kodenummer
Zusatzcode
Πρόσθετος κωδικός
Additional code
Code additionnel
Codice complementare
Aanvullende code
Código adicional
Lisäkoodi
Tilläggskod
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EUR/
100 kg

Código adicional
Yderligere kodenummer
Zusatzcode
Πρόσθετος κωδικός
Additional code
Code additionnel
Codice complementare
Aanvullende code
Código adicional
Lisäkoodi
Tilläggskod

EUR/
100 kg

7506

91,05

7703

148,67

7785

225,94

7507

99,88

7705

125,58

7786

236,01

7508

108,24

7706

135,64

7788

90,37

7509

119,98

7707

144,44

7510

85,72

7789

100,43

7708

152,83

7511

95,78

7798

24,78

7710

130,3

7512

104,58

7799

34,84

7513

112,97

7711

140,36

7800

247,1

7515

90,82

7712

149,17

7801

257,17

7516

100,88

7715

135,4

109,69

145,47

265,97

7517

7716

7802

251,26

95,92

119,42

7805

7520

7720

105,98

129,49

261,32

7521

7721

7806

270,13

99,69

138,29

7807

7560

7722

109,75

146,68

38,08

7561

7723

7808

118,56

123,58

48,14

7562

7725

7809

255,99

126,94

133,64

7810

7563

7726

138,68

142,45

266,05

7564

7727

7811

64,69

103,85

150,83

7818

7565

7728

7566

113,91

7730

128,31

7567

122,71

7731

138,37

7568

131,1

7732

147,17

7570

108,57

7735

133,41

7571

118,63

7736

143,47

7572

127,44

7740

153,54

7575

113,67

7741

163,61

7576

123,74

7742

172,41

7600

102,49

7745

157,7

7601

112,56

7746

167,77

7602

121,36

7747

176,57

7603

129,75

7750

162,43

7604

141,49

7751

172,49

7605

106,65

7758

19,09

7606

116,71

7759

29,15

7607

125,52

7760

187,67

7608

133,9

7761

197,73

7609

145,64

7762

206,53

7610

111,38

7765

191,82

7611

121,44

7766

7612

130,24

7768

7613

138,63

7615
7616

7819

74,75

7820

252,79

7821

262,85

7822

271,66

7825

256,95

7826

267,01

7827

275,82

7828

96,06

7829

106,12

7830

261,67

7831

271,74

7838

97,94

7840

11,37

7841

21,43

7842

30,24

7843

38,63

7844

50,37

7845

15,53

7846

25,59

201,89

7847

34,4

32,39

7848

42,78

7769

42,46

7849

54,52

116,48

7770

196,55

7850

20,26

126,54

7771

206,61

7851

30,32

59

7852

39,12

7620

121,58

7778

7700

121,42

7779

69,07

7853

47,51

7701

131,48

7780

221,79

7855

25,36

7702

140,29

7781

231,85

7856

35,42
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Código adicional
Yderligere kodenummer
Zusatzcode
Πρόσθετος κωδικός
Additional code
Code additionnel
Codice complementare
Aanvullende code
Código adicional
Lisäkoodi
Tilläggskod

7857
7858
7859
7860
7861
7862
7863
7864
7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7872
7873
7875
7876
7877
7878
7879
7900
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
7908
7909

EUR/
100 kg

44,23
30,46
40,52
18,96
29,02
37,82
46,21
57,95
23,11
33,18
41,98
50,37
62,11
27,84
37,9
46,71
55,09
32,94
43
51,81
38,04
48,11
26,54
36,6
45,41
53,79
65,53
30,7
40,76
49,56
57,95
69,69

Código adicional
Yderligere kodenummer
Zusatzcode
Πρόσθετος κωδικός
Additional code
Code additionnel
Codice complementare
Aanvullende code
Código adicional
Lisäkoodi
Tilläggskod

7910
7911
7912
7913
7915
7916
7917
7918
7919
7940
7941
7942
7943
7944
7945
7946
7947
7948
7949
7950
7951
7952
7953
7955
7956
7957
7958
7959
7960
7961
7962

EUR/
100 kg

35,42
45,48
54,29
62,67
40,52
50,59
59,39
45,63
55,69
37,91
47,98
56,78
65,17
76,91
42,07
52,13
60,94
69,32
81,06
46,79
56,86
65,66
74,05
51,9
61,96
70,77
57
67,06
54,97
65,04
73,84

10.8.2000

Código adicional
Yderligere kodenummer
Zusatzcode
Πρόσθετος κωδικός
Additional code
Code additionnel
Codice complementare
Aanvullende code
Código adicional
Lisäkoodi
Tilläggskod

EUR/
100 kg

7963
7964
7965
7966
7967
7968
7969
7970
7971
7972
7973
7975
7976
7977
7978
7979
7980
7981
7982
7983
7984
7985
7986
7987
7988
7990
7991
7992
7995
7996

82,23
93,97
59,13
69,19
78
86,38
98,12
63,86
73,92
82,72
91,11
68,96
79,02
87,83
74,06
84,12
85,3
95,37
104,17
112,55
124,3
89,46
99,52
108,33
116,71
94,19
104,25
113,05
99,29
109,35
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Na página 81, no anexo VIII, parte 2, o conteúdo do quadro é substituído por:

Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa
Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose
Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose
Περιεκτικότητα σε ζαχαρόζη, ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη
Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose
Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose
Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio
Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose
Teor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicose
Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi
Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos

> = 00 — < 05
> = 05 — < 30
> = 30 — < 50
> = 50 — < 70
> = 70

Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa
Indhold af stivelse og/eller glucose
Gehalt an Stärke und/oder Glucose
Περιεκτικότητα σε παντός είδους άµυλα ή/και γλυκόζη
Weight of starch or glucose
Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose
Tenore dell'amido, della fecola e/o del glucosio
Gehalte aan zetmeel en/of glucose
Teor de amido ou de fécula e/ou glicose
Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus
Halt av stärkelse och/eller glukos

> = 00 — < 05
> = 05 — < 25
> = 25 — < 50
> = 50 — < 75
> = 75

AD S/Z

EUR/100 kg

0
10,06
18,87
27,25
38,99

AD F/M

EUR/100 kg

0
4,16
8,88
13,99
19,09

