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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N.o 1407/2002 DO CONSELHO
de 23 de Julho de 2002
relativo aos auxílios estatais à indústria do carvão
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

acepção mais ampla ao conceito de segurança do abastecimento. Neste contexto, há que proceder a uma
avaliação regular dos riscos relacionados com a estrutura
do abastecimento energético da União Europeia.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, a alínea e) do n.o 3 do seu artigo 87.o e o seu
artigo 89.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),

(5)

Segundo o livro verde «Para uma estratégia europeia de
segurança do aprovisionamento energético», torna-se por
conseguinte necessário, com base nos actuais parâmetros
energéticos, tomar medidas que permitam garantir o
acesso às reservas de carvão e, desta forma, uma disponibilidade potencial do carvão comunitário.

(6)

Neste contexto, em 16 de Outubro de 2001, o Parlamento Europeu adoptou uma resolução sobre o livro
verde da Comissão «Para uma segurança estratégica europeia de segurança do aprovisionamento energético», que
reconhece o importante papel do carvão como fonte
endógena de energia. O Parlamento refere que deve ser
previsto um apoio financeiro à produção de carvão,
reconhecendo simultaneamente a necessidade de uma
melhoria da eficácia deste sector e de uma diminuição
dos subsídios que lhe são atribuídos.

Tendo em conta o parecer do Comité Consultivo criado nos
termos do Tratado que institui a Comunidade Europeia do
Carvão e do Aço (3),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (4),
Considerando o seguinte:
(1)

O Tratado CECA, e as regras adoptadas em sua execução,
nomeadamente a Decisão n.o 3632/93/CECA da
Comissão, de 28 de Dezembro de 1993, relativa ao
regime comunitário das intervenções dos Estados-Membros a favor da indústria do carvão (5), caducam em
23 de Julho de 2002.

(2)

O desequilíbrio concorrencial do carvão comunitário em
relação ao carvão importado levou a indústria do carvão
a ter de proceder a importantes medidas de reestruturação e de redução de actividade no decurso das últimas
décadas.

(3)

A Comunidade está cada vez mais dependente do abastecimento externo em fontes de energia primária. Segundo
o livro verde «Para uma estratégia europeia de segurança
do aprovisionamento energético», adoptado pela
Comissão em 29 de Novembro de 2000, a diversificação
das fontes de energia, não só em termos de zonas
geográficas como de produtos, permitirá a criação de
condições de abastecimento mais seguras. Essa estratégia
inclui o desenvolvimento de fontes endógenas de energia
primária e, mais particularmente, de fontes de energia
que intervêm na produção de electricidade.

(7)

O reforço da segurança energética da União, subjacente
ao princípio geral da precaução, justifica por isso a
manutenção de capacidades de produção de carvão
apoiadas por auxílios estatais. No entanto, a realização
deste objectivo não põe em causa a necessidade de prosseguir o processo de reestruturação da indústria do
carvão dado que, no futuro, a maior parte da produção
do carvão comunitário deixará provavelmente de ser
concorrencial em relação ao carvão importado.

(4)

Além disso, a situação política mundial dá uma
dimensão inteiramente nova à avaliação dos riscos
geopolíticos e de segurança em matéria energética e uma

(8)

Uma produção mínima de carvão contribuirá, juntamente com outras medidas, nomeadamente as que visam
promover fontes de energia renováveis, para manter um
número suficiente de fontes endógenas de energia
primária que permita reforçar de forma significativa a
segurança energética da União Europeia. Por outro lado,
um número suficiente de fontes endógenas de energia
primária contribuirá para a promoção dos objectivos
ambientais, no quadro do desenvolvimento sustentável.

(1) JO C 304 E de 30.10.2001, p. 202.
(2) Parecer emitido em 30 de Maio de 2002 (ainda não publicado no
Jornal Oficial).
(3) JO C 321 de 16.11.2001, p. 2.
4
( ) JO C 48 de 21.2.2002, p. 49.
(5) JO L 329 de 30.12.1993, p. 12.
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(9)

O contexto estratégico da segurança energética é de
carácter evolutivo, o que justifica a médio prazo uma
avaliação do presente regulamento, tendo em conta as
contribuições de todas as fontes endógenas de energia
primária.

(10)

O presente regulamento não afecta a liberdade de
escolha dos Estados-Membros quanto às fontes de
energia que contribuem para o seu abastecimento. A
concessão de auxílios, bem como o volume dos mesmos,
obedecerão às regras aplicáveis a cada categoria de fontes
energéticas, de acordo com os méritos próprios de cada
uma delas.

(11)

De acordo com o princípio da proporcionalidade, a
produção de carvão subvencionado deve limitar-se ao
estritamente necessário para contribuir eficazmente para
o objectivo de segurança energética. Os auxílios concedidos pelos Estados limitar-se-ão assim à cobertura dos
custos de investimento ou das perdas da produção
corrente, desde que a exploração faça parte de um plano
de acesso às reservas de carvão.

(12)

Os auxílios estatais que contribuirão para a manutenção
do acesso a reservas de carvão, no âmbito da segurança
energética, devem ser reservados às unidades de
produção que possam contribuir para este objectivo em
condições económicas satisfatórias. A aplicação destes
princípios permitirá contribuir para a degressividade dos
auxílios à indústria do carvão.

(13)

Dados os riscos relacionados com as contingências
geológicas, os auxílios destinados à cobertura dos custos
de investimento inicial permitem às unidades de
produção que são viáveis, ou que estão próximas da
viabilidade económica, realizar os investimentos técnicos
necessários para manter a sua capacidade de concorrência.

(14)

A reestruturação da indústria do carvão tem repercussões
sociais e regionais importantes que estão ligadas às
reduções de actividade. As unidades de produção que
não possam beneficiar de auxílios ao abrigo do objectivo
da manutenção do acesso às reservas de carvão deverão
por isso beneficiar temporariamente de auxílios destinados a atenuar as consequências sociais e regionais
decorrentes do seu encerramento. Esses auxílios permitirão, nomeadamente, aos Estados-Membros levar a cabo
as medidas adequadas para proceder a uma reconversão
social e económica das regiões afectadas por essas reestruturações.

(15)

(16)

As empresas poderão além disso beneficiar de auxílios
destinados à cobertura de custos que, de acordo com as
práticas contabilísticas habituais, não afectam o custo de
produção. Esses auxílios destinam-se à cobertura de
encargos excepcionais, mais especificamente os encargos
herdados do passado.
A degressividade dos auxílios à indústria do carvão
permitirá aos Estados-Membros, no respeito dos seus
imperativos orçamentais, efectuar uma nova repartição
dos auxílios destinados ao sector energético, com base
no princípio da transferência progressiva dos auxílios
concedidos tradicionalmente às energias convencionais,
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especialmente ao sector do carvão, para fontes de energia
renováveis. A concessão de auxílios às fontes de energia
renováveis far-se-á segundo as regras e critérios previstos
no enquadramento comunitário dos auxílios estatais a
favor do ambiente (1).
(17)

No cumprimento da sua missão, a Comunidade deve
assegurar o estabelecimento, a manutenção e o respeito
de condições normais de concorrência. No que diz mais
especialmente respeito ao mercado da electricidade, os
auxílios à indústria do carvão não podem ser de molde a
afectar a escolha, pelos produtores de electricidade, das
suas fontes de abastecimento de energias primárias. Por
conseguinte, os preços e as quantidades de carvão devem
ser acordados livremente pelas partes contratantes em
função das condições prevalecentes no mercado
mundial.

(18)

Uma produção mínima de carvão subvencionado contribuirá além disso para a manutenção da posição privilegiada da tecnologia europeia em matéria de extracção e
combustão limpa do carvão, permitindo nomeadamente
a sua transferência para regiões grandes produtoras de
carvão fora da União. Uma tal política contribuirá para
uma redução significativa das emissões de poluentes e de
gases com efeito de estufa a nível mundial.

(19)

A competência da Comissão em matéria de autorizações
deve exercer-se com base num conhecimento exacto e
completo das medidas que os governos tencionam
tomar. É por conseguinte necessário que os Estados-Membros notifiquem a Comissão, sob uma forma consolidada, de todos os dados relativos às intervenções que se
propõem efectuar, directa ou indirectamente, a favor da
indústria do carvão, expondo os motivos e o alcance das
intervenções previstas, bem como a sua relação com os
planos de acesso às reservas de carvão e, caso necessário,
com os planos de encerramento apresentados por outras
vias.

(20)

A fim de ter em conta o prazo estabelecido na Directiva
2001/80/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
23 de Outubro de 2001 (2), para as grandes instalações
de combustão, os Estados-Membros deverão ter a possibilidade de notificar a Comissão da identificação de cada
unidade de produção inscrita nos planos de encerramento ou nos planos de acesso de reservas de carvão, o
mais tardar até Junho de 2004.

(21)

Na medida em que sejam compatíveis com o presente
regime, os Estados-Membros podem igualmente
conceder à indústria do carvão auxílios à investigação e
ao desenvolvimento, à protecção do ambiente e à
formação. A sua concessão processar-se-á no respeito
das condições e critérios estabelecidos pela Comissão
para essas categorias de auxílios.

(22)

A execução do disposto no presente regulamento após o
termo da vigência do Tratado CECA e da Decisão n.o
3632/93/CECA poderá criar dificuldades às empresas,
devido à aplicação de dois regimes de auxílios durante o
mesmo ano civil. Importa portanto prever um período
transitório até 31 de Dezembro de 2002.

(1) JO C 37 de 3.2.2001, p. 3.
(2) JO L 309 de 27.11.2001, p. 1.
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(24)
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O regime de auxílios estatais proposto tem em conta
factores muito diversos que caracterizam o actual sector
do carvão, bem como o mercado energético da Comunidade no seu conjunto. Torna-se necessário reavaliar, ao
longo da vigência do regime e através de um relatório,
os factores sujeitos a modificações mais ou menos
importantes, algumas das quais não são previsíveis, e,
nomeadamente, a contribuição efectiva do carvão comunitário para a segurança energética da União Europeia
no contexto do desenvolvimento sustentável. Com base
nesse relatório, e tendo em conta os diferentes tipos de
combustíveis fósseis disponíveis no território da Comunidade, a Comissão formulará propostas ao Conselho, que
terão em conta a evolução e as perspectivas a prazo do
presente regime e, nomeadamente, os aspectos sociais e
regionais ligados à reestruturação da indústria do carvão.
O presente regulamento deve entrar em vigor o mais
rapidamente possível após o termo de vigência do
Tratado CECA e deve ser aplicado retroactivamente a fim
de assegurar o pleno benefício das suas disposições,
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d) «Custos de investimento inicial», os custos em capital fixo
directamente respeitantes aos trabalhos de infra-estruturas
ou aos equipamentos necessários para a exploração de
recursos de carvão necessários para a exploração de recursos
de carvão nas minas existentes;
e) «Custos de produção», os custos ligados à produção corrente,
calculados em conformidade com o disposto no n.o 3 do
artigo 9.o Estão cobertas, para além das operações de
extracção, as operações de preparação do carvão, nomeadamente as operações de lavagem, calibragem e triagem e o
transporte para o ponto de entrega;
f) «Perdas na produção corrente», a diferença positiva entre o
custo de produção do carvão e o preço de venda livremente
acordado pelas partes contratantes em função das condições
prevalecentes no mercado mundial.

Artigo 3.o
Auxílios

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS E DEFINIÇÕES

Artigo 1.o
Objecto
O presente regulamento estabelece regras relativas à concessão
de auxílios estatais que tenham por objecto contribuir para a
reestruturação da indústria do carvão. As regras do presente
regulamento tomam em consideração os seguintes aspectos:

1. Os auxílios à indústria do carvão só podem ser considerados compatíveis com o bom funcionamento do mercado
comum quando preencham o disposto no capítulo 2, sem
prejuízo dos regimes de auxílios estatais relativos à investigação
e ao desenvolvimento tecnológico, ao ambiente e à formação.
2. Os auxílios abrangem exclusivamente os custos ligados ao
carvão destinado à produção de electricidade, à produção
combinada de calor e electricidade, à produção de coque, bem
como à alimentação dos altos fornos do sector siderúrgico,
desde que a sua utilização tenha lugar na Comunidade.

CAPÍTULO 2

— os aspectos sociais e regionais ligados à reestruturação do
sector;

CATEGORIAS DE AUXÍLIOS

— a necessidade da manutenção, a título de medida de
precaução, da produção endógena de uma quantidade
mínima de carvão que permita garantir o acesso a reservas.

Artigo 4.o

Artigo 2.o
Definições
Para efeitos do presente regulamento entende-se por:
a) «Carvão», os carvões de nível alto, médio ou baixo da classe
«A» e «B», na acepção da classificação estabelecida pela
Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas no
Sistema Internacional de Codificação dos Carvões (1);
b) «Plano de acesso às reservas de carvão» o plano, elaborado
por um Estado-Membro, que prevê a produção de uma
quantidade mínima de carvão endógeno que permita
garantir o acesso a reservas de carvão;

Auxílios à redução de actividade
Os auxílios a uma empresa destinados especificamente à cobertura das perdas na produção corrente das unidades de produção
só podem ser considerados compatíveis com o mercado
comum se respeitarem as seguintes condições:
a) A exploração das unidades de produção em causa deve fazer
parte de um plano de encerramento cujo prazo-limite não
se prolongue para além de 31 de Dezembro de 2007;

c) «Plano de encerramento», o plano estabelecido por um
Estado-Membro prevendo medidas que levem ao encerramento definitivo de unidades de produção de carvão;

b) Os auxílios notificados por tonelada de equivalente-carvão
não devem exceder a diferença entre os custos de produção
previsíveis e a receita previsível de um exercício carbonífero.
Os auxílios efectivamente pagos devem ser sujeitos a uma
correcção anual, com base nos custos e nas receitas reais, o
mais tardar até ao final do exercício carbonífero seguinte ao
ano para o qual os auxílios foram concedidos;

(1) Sistema Internacional de Classificação dos Carvões de Grau Médio e
Elevado (1998); Classificação internacional do carvão em filão
(1998) Sistema Internacional de Classificação dos Carvões de Baixo
Grau (1999).

c) O montante do auxílio por tonelada de equivalente-carvão
não pode resultar em preços do carvão comunitário inferiores aos praticados para os carvões de qualidade semelhante provenientes de países terceiros;
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d) Os auxílios não devem provocar distorções da concorrência
entre os compradores e os utilizadores de carvão na Comunidade;
e) Os auxílios não devem provocar distorções da concorrência
no mercado da electricidade, no mercado da produção
combinada de calor e electricidade, no mercado da produção
de coque e no mercado do aço.
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b) Os auxílios serem concedidos às unidades de produção que,
tendo nomeadamente em conta o nível e a evolução dos
custos de produção, e dentro dos limites da quantidade de
carvão endógeno que deve ser produzido segundo o plano
referido na alínea a), apresentem as melhores perspectivas
económicas.

Artigo 6.o
Artigo 5.o
Auxílios ao acesso às reservas de carvão
1.
Nos termos dos n.os 2 e 3, os Estados-Membros apenas
podem conceder auxílios a uma empresa, destinados especificamente às unidades de produção ou a um grupo de unidades de
produção, se esses auxílios contribuírem para manter o acesso
às reservas de carvão. Uma unidade de produção apenas pode
receber auxílios que pertençam a uma das categorias referidas
nos n.o 2 ou 3. Não é possível qualquer cumulação dos auxílios
referidos nos n.os 2 e 3.

A u xí li os ao i nv e sti me nto i ni c i al
2.
Os auxílios destinados à cobertura dos custos de investimento inicial apenas podem ser declarados compatíveis com o
mercado comum se forem respeitadas as condições definidas
nas alíneas c), d) e e) do artigo 4.o e as seguintes condições:
a) O auxílio ser reservado às unidades de produção já existentes que não beneficiem de nenhum auxílio ao abrigo do
artigo 3.o da Decisão n.o 3632/93/CECA ou que tenham
beneficiado de auxílios autorizados pela Comissão ao abrigo
do referido artigo 3.o, devido ao facto de terem demonstrado
que estão em condições de alcançar uma situação de competitividade em relação aos preços praticados para os carvões
de qualidade semelhante provenientes de países terceiros;
b) As unidades de produção elaborarem planos de exploração e
planos financeiros através dos quais seja patente que a ajuda
concedida ao projecto de investimento em causa assegurará
a viabilidade económica dessas unidades de produção;
c) O auxílio notificado e efectivamente pago não deve exceder
30 % do custo total do investimento que permita a uma
unidade de produção tornar-se concorrencial em relação aos
preços do carvão de qualidade semelhante proveniente de
países terceiros.
O auxílio concedido ao abrigo do presente artigo, quer sob a
forma de pagamento único quer repartido por vários anos, não
pode ser pago depois de 31 de Dezembro de 2010.

A u x í li os à p r odu ç ã o c or r e nte
3.
Os auxílios destinados a cobrir as perdas de produção
corrente apenas podem ser declarados compatíveis com o
mercado comum se forem respeitadas as condições definidas
nas alíneas b) a e) do artigo 4.o e as seguintes condições:
a) A exploração das unidades de produção abrangidas ou do
grupo de unidades de produção da mesma empresa estar
inserida num plano de acesso às reservas de carvão;

Degressividade dos auxílios
1. O volume global dos auxílios concedidos à indústria do
carvão nos termos do artigo 4.o e do n.o 3 do artigo 5.o deve
decrescer progressivamente de modo a resultar numa redução
significativa. Depois de 31 de Dezembro de 2007, não pode ser
concedido nenhum auxílio à redução de actividade ao abrigo
do artigo 4.o
2. O volume global dos auxílios concedidos à indústria do
carvão nos termos dos artigos 4.o e 5.o não deve exceder, em
relação a qualquer ano, a partir de 2003, o montante dos
auxílios autorizados pela Comissão nos termos dos artigos 3.o e
4.o da Decisão n.o 3632/93/CECA para o ano de 2001.

Artigo 7.o
Auxílios à cobertura de custos excepcionais
1. Os auxílios estatais concedidos às empresas que desenvolvam ou tenham desenvolvido uma actividade ligada à
produção de carvão, a fim de lhes permitir a cobertura dos
custos que resultam ou tenham resultado da racionalização e
reestruturação da indústria do carvão e que não estão relacionados com a produção corrente («custos herdados do passado»),
podem ser considerados compatíveis com o mercado comum,
se o seu montante não ultrapassar os referidos custos. Podem
ser abrangidos por esses auxílios:
a) Os custos a suportar apenas pelas empresas que procedam
ou tenham procedido a reestruturações, nomeadamente os
custos relacionados com a reabilitação ambiental de antigos
centros de extracção de carvão;
b) Os custos a suportar por várias empresas.
2. As categorias de custos resultantes da racionalização e da
reestruturação da indústria do carvão estão definidas no anexo.

Artigo 8.o
Disposições comuns
1. O montante autorizado de um auxílio concedido ao
abrigo de qualquer disposição do presente regulamento é calculado tendo em conta o auxílio concedido para os mesmos fins,
sob qualquer forma, ao abrigo de quaisquer outros recursos
nacionais.
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2.
Os auxílios recebidos pelas empresas são indicados nas
contas de ganhos e perdas como um rendimento distinto do
volume de negócios. Quando uma empresa beneficiária de um
auxílio concedido ao abrigo do presente regulamento desenvolver não só uma actividade no sector do carvão, mas também
uma outra actividade económica, os montantes atribuídos serão
objecto de uma contabilidade separada que permita identificar
claramente os fluxos financeiros concedidos ao abrigo do
presente regulamento. Os fundos são geridos sem qualquer
possibilidade de transferência para a outra actividade.
CAPÍTULO 3
PROCEDIMENTOS DE NOTIFICAÇÃO, EXAME E AUTORIZAÇÃO

Artigo 9.o
Notificação
1.
Para além do disposto no artigo 88.o do Tratado e no
Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho, de 22 de Março
de 1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93.o do
Tratado CE (1), os auxílios a que se refere o presente regulamento estão sujeitos às regras especiais previstas nos n.os 2 a
12.
2.
Os Estados-Membros que concedam auxílios à indústria
do carvão enviam à Comissão todos os elementos que
permitam justificar, no actual contexto energético, o volume
estimado das capacidades de produção que façam parte do
plano de acesso às reservas carboníferas, a produção mínima
necessária para garantir esse acesso, bem como, no que se
refere às categorias de auxílios previstos no presente regulamento, os tipos de auxílio adequados, tendo em conta as características específicas da indústria do carvão em cada Estado-Membro.
3.
Os custos de produção são calculados segundo o sistema
de declaração à Comissão dos custos trimestrais das empresas
ou associações de empresas do sector do carvão. As empresas
produtoras de carvão incluem no seu cálculo dos custos de
produção a amortização normal, bem como os juros sobre os
empréstimos. Os custos dos juros sobre empréstimos de capitais contraídos devem basear-se nas taxas de juro do mercado e
limitar-se às operações (processos) referidos na alínea e) do
artigo 2.o
4.
Os Estados-Membros que tencionem conceder os auxílios
à redução de actividade previstos no artigo 4.o, devem apresentar antecipadamente à Comissão um plano de encerramento
das unidades de produção em causa, o mais tardar até 31 de
Outubro de 2002. Esse plano inclui, pelo menos, os seguintes
elementos:
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d) O montante estimado dos auxílios à redução de actividade
por exercício carbonífero.
5. Os Estados-Membros que tencionem conceder os auxílios
previstos no n.o 2 do artigo 5.o devem apresentar à Comissão, o
mais tardar até 31 de Dezembro de 2002, um plano provisório
de acesso às reservas carboníferas. Esse plano deve prever, no
mínimo, critérios objectivos de selecção, como a viabilidade
económica, a preencher pelas unidades de produção a fim de
receberem auxílios para projectos de investimento.
6. Os Estados-Membros que tencionem conceder os auxílios
previstos no n.o 3 do artigo 5.o apresentam à Comissão, o mais
tardar até 31 de Outubro de 2002, um plano de acesso às
reservas carboníferas. Esse plano inclui, pelo menos, os
seguintes elementos:
a) Critérios de selecção objectivos a preencher pelas unidades
de produção para serem incluídas no plano;
b) Identificação das unidades de produção ou do grupo de
unidades de produção de uma mesma empresa produtora de
carvão que preencham os referidos critérios de selecção;
c) Para cada unidade de produção, os custos de produção reais
ou estimados por exercício carbonífero; esses custos são
calculados nos termos do n.o 3;
d) Um plano de exploração e um plano financeiro para cada
unidade de produção ou grupo de unidades de produção de
uma mesma empresa que reflicta os princípios orçamentais
dos Estados-Membros;
e) A produção de carvão estimada, por exercício carbonífero,
das unidades de produção ou grupo de unidades de
produção de uma mesma empresa que fazem parte do plano
de acesso às reservas de carvão;
f) O montante estimado dos auxílios ao acesso às reservas de
carvão por exercício carbonífero;
g) As respectivas percentagens de carvão endógeno e de energias renováveis em relação ao número de fontes endógenas
de energia primária que contribuem para o objectivo da
segurança energética no âmbito do desenvolvimento
sustentável e sua evolução prevista.
7. No âmbito da notificação dos planos a que se referem os
n.os 4, 5 e 6, os Estados-Membros indicam à Comissão todos os
elementos relativos às reduções das emissões de gases com
efeito de estufa, especialmente as reduções de emissões resultantes dos esforços realizados no âmbito da utilização de tecnologias limpas de combustão do carvão.

a) Identificação das unidades de produção;
b) Para cada unidade de produção, os custos de produção reais
ou estimados por exercício carbonífero; esses custos são
calculados nos termos do n.o 3;
c) A produção de carvão estimada, por exercício carbonífero,
das unidades de produção que fazem parte do plano de
encerramento;
(1) JO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

8. Os Estados-Membros podem, por motivos devidamente
justificados, notificar a Comissão da identificação de cada
unidade de produção inscrita nos planos referidos nos n.os 4 e
6, o mais tardar até Junho de 2004.
9. Os Estados-Membros notificam a Comissão de qualquer
alteração ao plano inicialmente apresentado, nos termos
previstos nos n.os 4, 5, 6, 7 e 8.
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10. Os Estados-Membros devem notificar todas as medidas
financeiras que têm a intenção de adoptar a favor da indústria
do carvão durante um exercício carbonífero e especificam a sua
natureza reportando-se às formas de auxílio previstas nos
artigos 4.o, 5.o e 7.o Os Estados-Membros apresentam à
Comissão todas as informações relativas ao cálculo das previsões dos custos de produção e a sua relação com os planos
notificados à Comissão nos termos dos n.os 4, 5, 6, 7 e 8.
11. Os Estados-Membros notificam o montante e todas as
informações relativas ao cálculo dos auxílios efectivamente
pagos durante cada exercício carbonífero, o mais tardar seis
meses após o termo desse exercício. Antes do termo do
exercício carbonífero seguinte os Estados-Membros referirão
igualmente as correcções eventualmente efectuadas em relação
aos montantes inicialmente pagos.
12. Na notificação dos auxílios previstos nos artigos 4. , 5.
e 7.o e na relação dos auxílios efectivamente pagos, os Estados-Membros comunicam todas as informações necessárias à verificação das condições e critérios estabelecidos nessas disposições.
o

o

Artigo 10.o
Exame e autorização
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2. A Comissão apresenta um balanço da contribuição das
diferentes fontes endógenas de energia primária em cada
Estado-Membro, incluindo as diferentes categorias de combustíveis fósseis disponíveis. Tendo em conta o desenvolvimento das
fontes renováveis de energia, a Comissão avalia a contribuição
efectiva do carvão endógeno para a segurança energética a
longo prazo da União Europeia, integrada numa estratégia de
desenvolvimento sustentável, e apresenta a sua avaliação da
quantidade de carvão necessária para esse efeito.

Artigo 12.o
Medidas de execução
A Comissão toma todas as medidas necessárias à execução do
presente regulamento. A Comissão estabelece um quadro
comum para a comunicação das informações que lhe permitam
avaliar o respeito das condições e critérios estabelecidos para a
concessão de auxílios.

Artigo 13.o
Medidas de revisão

1.
A Comissão procede ao exame do ou dos planos notificados nos termos do artigo 9.o A Comissão toma uma decisão
sobre a conformidade desses planos com as condições e critérios fixados nos artigos 4.o, 5.o, 6.o, 7.o e 8.o e sobre a sua
adequação aos objectivos do presente regulamento, de acordo
com as regras processuais previstas no Regulamento (CE) n.o
659/1999.

1. Com base no relatório elaborado nos termos do artigo
11.o e se necessário, a Comissão apresenta ao Conselho
propostas de alteração do presente regulamento no que se
refere à sua aplicação aos auxílios concedidos a partir de 1 de
Janeiro de 2008, no respeito pelo princípio da redução dos
auxílios. As propostas definem, nomeadamente os princípios
com base nos quais os planos dos Estados-Membros serão aplicados a partir de 1 de Janeiro de 2008.

2.
A Comissão examina as medidas notificadas nos termos
do n.o 7 do artigo 10.o, em relação aos planos comunicados no
âmbito dos n.os 4, 5, 6, 7 e 8 do artigo 9.o A Comissão toma
uma decisão nos termos do Regulamento (CE) n.o 659/1999.

2. Os princípios referidos no n.o 1 são definidos em função
dos objectivos definidos no artigo 1.o e tendo nomeadamente
em consideração as consequências sociais e regionais das
medidas a tomar e o contexto energético.

CAPÍTULO 4

Artigo 14.o

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

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

Artigo 11.o
Relatórios da Comissão
1.
O mais tardar em 31 de Dezembro de 2006, a Comissão
apresenta um relatório ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, nomeadamente sobre a experiência adquirida e os problemas verificados
na aplicação do regulamento desde a sua entrada em vigor. A
Comissão avalia os resultados da reestruturação da indústria
carbonífera e os efeitos no mercado interno, com base nas
medidas aplicadas pelos Estados-Membros.

O presente regulamento é aplicável a partir de 24 de Julho de
2002.
2. Os auxílios que abrangem os custos relativos a 2002
podem, todavia e com base num pedido devidamente justificado de um Estado-Membro, continuar a estar sujeitos às regras
e princípios estabelecidos na Decisão n.o 3632/93/CECA, exceptuadas as regras relativas a prazos e procedimentos.
3. O presente regulamento é aplicável até 31 de Dezembro
de 2010.
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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 23 de Julho de 2002.
Pelo Conselho
O Presidente
P. S. MØLLER
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ANEXO
Definição dos custos referidos no artigo 7.o
1. Custos e provisões a suportar apenas pelas empresas que procedem ou procederam a reestruturações e racionalização
Ou seja, exclusivamente:
a) Encargos com o pagamento de contribuições sociais decorrentes da passagem à reforma de trabalhadores antes de
atingida a idade legal de reforma;
b) Outras despesas excepcionais relativas aos trabalhadores privados do seu emprego na sequência de reestruturações
e de racionalização;
c) Pagamento de pensões e indemnizações fora do regime jurídico aos trabalhadores privados do seu emprego na
sequência de reestruturações e de racionalização e aos que já tinham direito às mesmas antes das reestruturações;
d) Despesas suportadas pelas empresas para a reconversão dos trabalhadores, com vista a facilitar a procura de um
novo emprego fora da indústria do carvão;
e) Fornecimento gratuito de carvão aos trabalhadores privados do seu emprego na sequência de reestruturações e de
racionalização e aos que já a ele tinham direito antes das reestruturações;
f) Encargos residuais resultantes de disposições fiscais, legais ou administrativas;
g) Trabalhos suplementares de segurança no fundo das minas decorrentes do encerramento de unidades de produção;
h) Prejuízos relativos a minas, desde que imputáveis a unidades de produção que são objecto de medidas de encerramento decorrentes da reestruturação;
i) Os custos relacionados com a recuperação de antigos centros de extracção de carvão, tais como:
— encargos residuais resultantes de pagamentos a organismos encarregados do abastecimento de água e da
evacuação de águas residuais,
— outros encargos residuais resultantes do abastecimento de água e da evacuação de águas residuais;
j) Encargos residuais decorrentes da cobertura do regime de seguro de doença de antigos mineiros;
k) Depreciações intrínsecas excepcionais, desde que resultem do encerramento de unidades de produção (sem contar
com qualquer reavaliação efectuada após 1 de Janeiro de 1994 que ultrapasse a taxa de inflação).
2. Custos e previsões de custos a suportar por várias empresas
a) Aumento de custos decorrente da diminuição, em resultado de reestruturações, do número de contribuintes e das
respectivas contribuições, fora do regime jurídico, para cobertura dos encargos sociais;
b) Despesas decorrentes das reestruturações em matéria de abastecimento de água e de evacuação de águas residuais;
c) Aumento das contribuições para organismos encarregados do abastecimento de água e da evacuação de águas residuais, desde que esse aumento resulte de uma diminuição, após a reestruturação, da produção de carvão tributável.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1408/2002 DO CONSELHO
de 29 de Julho de 2002
que estabelece sob a forma de contigentes pautais comunitários para certos produtos agrícolas e
prevê a adaptação, a título autónomo e transitório, de certas concessões agrícolas previstas no
Acordo Europeu com a Hungria
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 133.o,

prever a adaptação, a título autónomo e transitório, das
concessões agrícolas estabelecidas no acordo europeu
com a Hungria.
(6)

Por conseguinte, o Regulamento (CE) n.o 1727/2000
deve ser revogado.

(7)

O Regulamento (CEE) n.o 2454/93 da Comissão, de 2 de
Julho de 1993, que fixa determinadas disposições de
aplicação do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 do
Conselho que estabelece o código aduaneiro comunitário (4), codificou as modalidades de gestão dos contingentes pautais destinados a serem utilizados por ordem
cronológica das datas das declarações aduaneiras.

(8)

As medidas necessárias à execução do presente regulamento serão aprovadas nos termos da Decisão 1999/
/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa
as regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (5),

Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

O Acordo Europeu que cria uma associação entre as
Comunidades Europeias os seus Estados-Membros, por
um lado, e a República da Hungria, por outro (1), prevê
determinadas concessões para certos produtos agrícolas
originários da Hungria.
O protocolo que adapta os aspectos comerciais do
Acordo Europeu entre as Comunidades Europeias e os
seus Estados-Membros, por um lado, e a República da
Hungria, por outro, a fim de ter em conta a adesão da
República da Áustria, da República da Finlândia e do
Reino da Suécia à União Europeia, assim como os resultados das negociações do Uruguay Round no domínio
agrícola, incluindo as melhorias do regime preferencial
existente, aprovado pela Decisão 1999/67/CE (2), introduziu as primeiras melhorias nas disposições preferenciais do acordo europeu com a Hungria.
Foram igualmente previstas melhorias das disposições
preferenciais do acordo europeu com a Hungria, em
consequência da primeira ronda de negociações para
liberalizar o comércio agrícola. Essas melhorias entraram
em vigor em 1 de Julho de 2000 através do Regulamento (CE) n.o 1727/2000 do Conselho, de 31 de Julho
de 2000, que estabelece determinadas concessões sob a
forma de contingentes pautais comunitários para certos
produtos agrícolas e que prevê a adaptação, a título autónomo e transitório, de certas concessões agrícolas
previstas no acordo europeu com a Hungria (3). A
segunda adaptação das disposições pertinentes do acordo
europeu — que revestirá a forma de um novo protocolo
complementar do acordo europeu — ainda não entrou
em vigor.
Foi negociado um novo protocolo complementar do
Acordo Europeu relativo à liberalização do comércio de
produtos agrícolas.
Uma execução rápida das adaptações constitui uma parte
essencial dos resultados das negociações com vista à
conclusão do novo protocolo adicional ao Acordo
Europeu com a Hungria. É, por conseguinte, necessário

(1) JO L 347 de 31.12.1993, p. 2.
(2) JO L 28 de 2.2.1999, p. 1.
(3) JO L 198 de 4.8.2000, p. 6.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1. As condições de importação para a Comunidade aplicáveis a certos produtos agrícolas originários da Hungria, definidas no anexo A(a) e no anexo A(b) do presente regulamento,
substituem as definidas no anexo VIII do Acordo Europeu que
cria uma associação entre as Comunidades Europeias e os seus
Estados-Membros, por um lado, e a República da Hungria, por
outro, adiante designado «acordo europeu».
2. Na data de entrada em vigor do protocolo complementar
que adapta o acordo europeu para ter em conta o resultado das
negociações entre as partes sobre as novas concessões agrícolas
mútuas, as concessões previstas nesse protocolo substituirão as
referidas no anexo A(a) e no anexo A(b) do presente regulamento.
3. As normas de execução do presente regulamento deverão
ser adoptadas pela Comissão nos termos do n.o 2 do artigo 3.o

Artigo 2.o
1. Os contingentes pautais com um número de ordem superior a 09.5100 são geridos pela Comissão, nos termos dos
artigos 308.oA, 308.oB e 308.oC do Regulamento (CEE) n.o
2454/93.
(4) JO L 253 de 11.10.1993, p. 1. Regulamento com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 444/2002 (JO L 68 de
12.3.2002, p. 11).
(5) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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2.
As quantidades de mercadorias sujeitas a contingentes
pautais e colocadas em livre prática a partir de 1 de Julho de
2002 ao abrigo das concessões previstas no anexo A(b) do
Regulamento (CE) n.o 1727/2000 devem ser inteiramente deduzidas das quantidades previstas no anexo A(b) do presente regulamento, excepto no que se refere às quantidades para as quais
tenham sido emitidas licenças de importação antes de 1 de
Julho de 2002.
Artigo 3.o
1.
A Comissão é assistida pelo Comité de Gestão dos Cereais
instituído pelo artigo 23.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92
do Conselho (1), ou, se for caso disso, pelo comité instituído
pelas disposições correspondentes dos outros regulamentos
relativos à organização comum dos mercados agrícolas.
2.
Sempre que se faça referência ao presente número, são
aplicáveis os artigos 4.o e 7.o da Decisão 1999/468/CE.
O prazo previsto no n.o 3 do artigo 4.o da Decisão 1999/468/
/CE é de um mês.

3.

2.8.2002

O comité aprovará o seu regulamento interno.
Artigo 4.o

O Regulamento (CE) n.o 1727/2000 é revogado na data de
entrada em vigor do presente regulamento.
Artigo 5.o
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
O presente regulamento é aplicável a partir de 1 de Julho de
2002, excepto em relação às novas concessões que impliquem
a abertura de novos contingentes pautais. Para essas novas
concessões, abrangidas pelos números de ordem 09.4774,
09.4776, 09.4777, 09.4778, 09.4780, 09.5862 e 09.5864, é
aplicável a partir da data de entrada em vigor das normas de
execução previstas no n.o 3 do artigo 1.o do presente regulamento.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 29 de Julho de 2002.
Pelo Conselho
O Presidente
P. S. MØLLER

(1) JO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
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ANEXO A(a)
Os direitos aduaneiros de importação aplicáveis na Comunidade aos produtos em seguida enumerados
originários da Hungria serão suprimidos

Código NC (1)

Código NC (1)

Código NC (1)

Código NC (1)

0101 10 90
0101 90 19
0101 90 30
0101 90 90
0105 11 11
0105 11 19
0105 11 91
0105 11 99
0105 12 00
0105 19 20
0105 19 90
0106 19 10
0106 39 10

0707 00 90
0708 10 00
0708 90 00
0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 51 00
0709 52 00
0709 59
0709 60 10
0709 70 00
0709 90 10
0709 90 20
0709 90 31
0709 90 40
0709 90 50
0709 90 90
0710 10 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85
0711 30 00
0711 40 00
0711 90 10
0711 90 50
0711 90 80
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90 05
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713 50 00
0713 90
0714 20
0714 90 90

0809 40 90
0810 10 00
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0810 50 00
0810 60 00
0810 90 95
0811 10 19
0811 20 59
0811 20 90
0811 90 31
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85
0811 90 95
0812 10 00
0812 90 10
0812 90 20
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 95
0813 50
0814 00 00

1209 99 99
1210 10 00
1210 20 10
1210 20 90
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10

0802 11 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 50 00
0802 90 50
0802 90 60
0802 90 85
0805 10 80
0805 50 90
0806 20
0808 20 90

1106 10 00
1106 30
1107 10
1107 20 00
1108 20 00

0205 00
0206 80 91
0206 90 91
0207 13 91
0207 14 91
0207 26 91
0207 27 91
0207 35 91
0207 36 89
0208 10 11
0208 10 19
0208 20 00
0208 30 00
0208 40
0208 50 00
0208 90 10
0208 90 55
0208 90 60
0208 90 95
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 79
0407 00 11
0407 00 19
0409 00 00
0410 00 00
0601
0602
0603
0604 10 90
0604 91 21
0604 91 29
0604 91 41
0604 91 49
0604 91 90
0604 99 90
0701 10 00
0703 10 90
0703 20 00
0703 90 00
0704 20 00
0704 90 90
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00
0706 90

0901 12 00
0901 90 90
0904 12 00
0904 20 90
0905 00 00
0907 00 00
0910 20 90
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
1006 10 10
1007 00 10

1208 10 00
1209 10 00
1209 21 00
1209 23 80
1209 29 50
1209 29 60
1209 29 80
1209 30 00
1209 91
1209 99 91

1302 12 00
1302 13 00
1302 19 05
1501 00 90
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1508 10 90
1508 90
1511 10 90
1511 90
1512 11 99
1512 19 99
1512 21
1512 29
1513 11 10
1513 11 91
1513 11 99
1513 19
1513 21
1513 29
1515
1516 10
1516 20 91
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1518 00 31
1518 00 95
1522 00 91
1601 00 10
1602 20 11
1602 20 19
1602 31 11
1602 31 19
1602 31 30
1602 31 90
1602 32 19
1602 41 90
1602 42 90
1602 49 90
1602 90 10
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 69
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
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Código NC (1)

Código NC (1)

Código NC (1)

Código NC (1)

1602 90 78
1602 90 98
1603 00 10
2001 10 00
2001 90 50
2001 90 60
2001 90 65
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 91
2001 90 93
2001 90 96
2003 20 00
2003 90 00
2004 90 30
2004 90 50
2004 90 91
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 70 10
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 80
2006 00 91
2006 00 99
2007 99 10
2007 99 91
2007 99 93
2008 11 92
2008 11 94
2008 11 96
2008 11 98
2008 19
2008 20 19
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99

2008 30 11
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 55
2008 30 59
2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 90
2008 50 11
2008 50 31
2008 50 39
2008 50 59
2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 94
2008 50 99
2008 60 11
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 51
2008 60 59
2008 60 61
2008 60 69
2008 60 71
2008 60 79
2008 60 91
2008 60 99
2008 80 11
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 91
2008 80 99
2008 92 12
2008 92 14
2008 92 32
2008 92 34
2008 92 36

2008 92 38
2008 92 51
2008 92 59
2008 92 72
2008 92 74
2008 92 76
2008 92 78
2008 92 92
2008 92 93
2008 92 94
2008 92 96
2008 92 97
2008 92 98
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 23
2008 99 25
2008 99 26
2008 99 28
2008 99 36
2008 99 37
2008 99 38
2008 99 40
2008 99 43
2008 99 45
2008 99 46
2008 99 47
2008 99 49
2008 99 53
2008 99 55
2008 99 61
2008 99 62
2008 99 68
2008 99 72
2008 99 78
2008 99 99
2009 31 11
2009 39 31
2009 41 10
2009 49 30
2009 50
2009 71
2009 79 19
2009 79 30

2009 79 93
2009 79 99
2009 80 19
2009 80 36
2009 80 38
2009 80 50
2009 80 63
2009 80 69
2009 80 71
2009 80 73
2009 80 79
2009 80 88
2009 80 89
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 97
2009 80 99
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2009 90 41
2009 90 49
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
2302 50 00
2306 90 19
2308 00 90
2309 10 51
2309 10 90
2309 90 10
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 91
2309 90 93
2309 90 95
2309 90 97

(1) Como definido no Regulamento (CE) n.o 2031/2001 da Comissão, de 6 de Agosto de 2001, que altera o anexo I do Regulamento
(CEE) n.o 2658/87 do Conselho relativo à Nomenclatura Pautal e Estatística e à pauta aduaneira comum (JO L 279 de 23.10.1999,
p. 1).
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ANEXO A(b)

As importações na Comunidade dos produtos em seguida enumerados, originários da Hungria, serão objecto das
concessões a seguir indicadas (NMF = direitos aplicáveis à nação mais favorecida)

Direito
aplicável
(% NMF) (2)

Quantidade
anual
de 1.7.2002
a 30.6.2003
(toneladas)

Aumento anual
a partir de
1.7.2003
(toneladas)

Número de
ordem

Código NC

Designação das mercadorias (1)

09.4598

0102 90 05

Animais vivos da espécie bovina de
peso não superior a 80 kg

10

178 000
cabeças

0

(3)

09.4537

0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49

Animais vivos da espécie bovina de
peso superior a 80 kg mas não superior a 300 kg

10

153 000
cabeças

0

(3)

Novilhas e vacas, não destinadas a
abate, das seguintes raças de montanha:
cinzenta, castanha, amarela, malhada
do Simmental e Pinzgau

6 % ad valorem

7 000 cabeças

0

(4)

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 10
0104 20 90

Animais vivos das espécies ovina e
caprina

isenção

ilimitadas

0204

Carnes de animais das espécies ovina
ou caprina, frescas, refrigeradas ou
congeladas

0210 99 21

Carnes comestíveis das espécies ovina e
caprina, não desossadas

0210 99 29

Carnes comestíveis das espécies ovina e
caprina, desossadas

0210 99 60

Miudezas comestíveis
ovina e caprina

09.4707

0201
0202

Carnes de animais da espécie bovina,
frescas, refrigeradas ou congeladas

isenção

13 655

1 365

(5)

09.4708

ex 0203

Carnes de suínos da espécie doméstica,
frescas, refrigeradas ou congeladas

isenção

48 000

4 000

(5) (6)

0206 10 95

Miudezas comestíveis de animais da
espécie bovina, frescas ou refrigeradas
— pilares do diafragma e diafragmas

isenção

1 000

100

0206 29 91

Miudezas comestíveis de animais da
espécie bovina, congeladas, outras,
pilares do diafragma e diafragmas

0210 20 10
0210 20 90

Carnes de animais da espécie bovina,
salgadas, em salmoura, secas ou
fumadas

0210 99 51

Pilares do diafragma e diafragmas de
animais da espécie bovina

0210 99 59

Outras miudezas da espécie bovina

0210 99 90

Farinhas e pós comestíveis, de carnes
ou de miudezas

09.4563

09.4774

ex 0102 90

das

Disposições
específicas

(5)

espécies

(5)

L 205/14

Número de
ordem

09.5861

Código NC

Designação das mercadorias (1)

0207 11 30
0207 11 90
0207 12

Carcaças de frango

0207 13 50
0207 14 50

Peitos de frango

0207 13 60
0207 14 60

Coxas de frango

0207 13 10
0207 14 10

Pedaços de frango desossados

0207 26 10
0207 27 10

Pedaços de peru desossados

0207 26 50
0207 27 50

Peitos de peru

0207 32 11
0207 32 15
0207 32 19
0207 33 11
0207 33 19

Patos

ex 0207 35 15
ex 0207 36 15

Pedaços de patos, desossados

ex 0207 35 53
ex 0207 36 53

Peitos e pedaços de peitos de patos,
não desossados

ex 0207 35 63
ex 0207 36 63

Coxas e pedaços de coxas de patos, não
desossadas

ex 0207 35 79
ex 0207 36 79

Peitos e pedaços de peitos de patos,
cujas costelas tenham sido total ou
parcialmente retiradas

0207 32 51
0207 32 59
0207 33 51
0207 33 59
0207 35 11
0207 35 23
0207 35 51
0207 35 61
0207 36 11
0207 36 23
0207 36 51
0207 36 61

09.4704

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT
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Direito
aplicável
(% NMF) (2)

Quantidade
anual
de 1.7.2002
a 30.6.2003
(toneladas)

Aumento anual
a partir de
1.7.2003
(toneladas)

Disposições
específicas

isenção

118 900

9 900

(5)

isenção

1 200

100

(5)

Gansos

ex 0207 35 31
ex 0207 36 31

Asas inteiras de gansos, mesmo sem a
ponta

ex 0207 35 41
ex 0207 36 41

Dorsos, pescoços, dorsos com pescoço,
uropígios, pontas de asas, de gansos

ex 0207 35 71
ex 0207 36 71

Partes denominadas «paletós de ganso»

ex 0207 35 79
ex 0207 36 79

Peitos e pedaços de peitos de gansos,
cujas costelas tenham sido total ou
parcialmente retiradas

0210 11 11
0210 12 11
0210 19 40
0210 19 51

Carnes da espécie suína doméstica,
salgadas ou em salmoura

2.8.2002

Número de
ordem

09.5501

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Código NC

Quantidade
anual
de 1.7.2002
a 30.6.2003
(toneladas)

Aumento anual
a partir de
1.7.2003
(toneladas)

Disposições
específicas

Aves domésticas, secas ou fumadas

isenção

2 400

200

(5)

0401

Leite e nata, não concentrados nem
adicionados de açúcar ou de outros
edulcorantes

isenção

1 300

130

(5)

0402

Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes

0403 10 11 a
0403 10 39

Iogurte, não aromatizado, nem adicionado de frutas ou cacau

isenção

50

10

(5)

0403 90 11 a
0403 90 69

Leitelho, leite e nata coalhados, kefir e
outros leites e natas fermentados ou
acidificados, não aromatizados, nem
adicionados de frutas ou de cacau

09.4777

0404

Soro de leite, mesmo concentrado ou
adicionado de açúcar ou de outros
edulcorantes produtos constituídos por
componentes naturais do leite, mesmo
adicionados de açúcar ou de outros
edulcorantes, não especificados nem
compreendidos em outras posições

isenção

50

10

(5)

09.4778

0405 10

Manteiga

isenção

300

30

(5)

0405 20 90

Pastas de barrar (espalhar) de produtos
provenientes do leite, de teor, em peso,
de matérias gordas, superior a 75 %
mas inferior a 80 %

0405 90

Outras matérias gordas provenientes
do leite

09.4733

0406

Queijos e requeijão

isenção

4 200

350

(5)

09.5866

0407 00 30

Ovos de aves domésticas com casca,
excepto para incubação

isenção

3 155

315

09.5867

0408 91 80

Ovos, secos, para usos alimentares

isenção

755

80

09.5503

ex 0702 00 00

Tomates, de 1 a 31 de Outubro

isenção

300

30

09.5105

0703 10 11
0703 10 19

Cebolas

isenção

70 200

5 850

09.5557

0704 90 10

Couve branca e couve roxa

isenção

2 555

255

09.4775

09.4776

ex 0210 99 39
ex 0210 99 80

Designação das mercadorias (1)

Direito
aplicável
(% NMF) (2)

L 205/15

(8)

L 205/16

Número de
ordem

09.5127

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Código NC

Designação das mercadorias (1)

Direito
aplicável
(% NMF) (2)

2.8.2002

Quantidade
anual
de 1.7.2002
a 30.6.2003
(toneladas)

Aumento anual
a partir de
1.7.2003
(toneladas)

260

Disposições
específicas

ex 0707 00 05

Pepinos, de 1 de Novembro a 15 de
Maio

isenção

2 600

(8)

ex 0707 00 05

Pepinos, de 16 de Maio a 31 de
Outubro

isenção

ilimitadas

(8)

0709 10 00

Alcachofras, frescas ou refrigeradas

isenção

ilimitadas

(8)

0709 90 70

Aboborinhas, frescas ou refrigeradas

isenção

ilimitadas

(8)

09.5141

0710 21 00

Ervilhas, congeladas

isenção

19 655

1 965

09.5149

0710 80 95

Outros produtos hortícolas, congelados

isenção

25 355

2 535

09.5151

0710 90 00

Misturas de produtos hortícolas, congelados

isenção

5 800

580

0805 10 10

Sanguíneas e semi-sanguíneas, frescas

isenção

ilimitadas

0805 10 30

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,
Vernas,
Valencia
lates,
Maltaises,
Shamoutis, Ovalis, Trovita e Hamlins,
frescas

0805 10 50

Outras, frescas
Uvas de mesa de 15 de Julho a 31 de
Outubro

isenção

900

90

(8)

09.5511

ex 0806 10 10

09.5571

0807 11 00
0807 19 00

Melões e melancias

isenção

11 855

990

09.5157

0808 10 10

Maçãs para sidra, a granel, de 16 de
Setembro a 15 de Dezembro

isenção

37 800

3 780

09.5159

0808 10 20
0808 10 50
0808 10 90

Maçãs, excepto maçãs para sidra

isenção

9 155

915

(8) (9)

0808 10 20

Maçãs, excepto maçãs para sidra

100 %

—

—

(9)

0808 10 50

100 %

—

—

(9)

0808 10 90

100 %

—

—

(9)

210

(8)

09.5513

(8)

0808 20 10
0808 20 50

Peras

isenção

2 100

0809 10 00

Damascos, frescos

isenção

ilimitadas

(8)

0809 20

Cerejas

isenção

ilimitadas

(8) (10)

0809 40 05

Ameixas
— para transformação em contentores
imediatos de capacidade, em peso
líquido, superior a 250 kg (12)

isenção

ilimitadas

— outros

isenção

ilimitadas

(8) (11)

2.8.2002

Número de
ordem
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Código NC

Designação das mercadorias (1)

Direito
aplicável
(% NMF) (2)

L 205/17

Quantidade
anual
de 1.7.2002
a 30.6.2003
(toneladas)

Aumento anual
a partir de
1.7.2003
(toneladas)

ilimitadas

Disposições
específicas

0810 20 10

Framboesas

41

(7)

0810 30 10

Groselhas de cachos negros (cassis)

41

(7)

0801 30 30

Groselhas de cachos vermelhos

41

(7)

0810 30 90

Outros frutos de bagas

24

0811 10 90

Morangos congelados, sem adição de
açúcar ou de outros edulcorantes

ex 0811 20 19

Framboesas congeladas, adicionadas de
açúcar ou de outros edulcorantes, de
teor de açúcares não superior a 13 %,
em peso

0811 20 31

Framboesas congeladas, sem adição de
açúcar ou de outros edulcorantes

0811 20 39

Groselhas de cachos negros congeladas,
sem adição de açúcar ou de outros
edulcorantes

0811 20 51

Groselhas de cachos vermelhos congelados, sem adição de açúcar ou de
outros edulcorantes

ex 0811 20 19

isenção

ilimitadas

Framboesas, amoras, incluídas as silvestres, amoras-framboesas e groselhas,
congeladas

isenção

ilimitadas

0812 90 30
0812 90 99

Papaias (mamões) e outras frutas
conservadas transitoriamente

isenção

1 200

0901 21 00

Café torrado (excepto descafeinado)

0901 22 00

Café torrado, descafeinado

09.5575

0904 20 10

Pimentos doces ou pimentões, não
triturados nem em pó

isenção

1 200

100

09.4779

1001

Trigo e mistura de trigo com centeio

isenção

600 000

60 000

(5)

1101

Farinhas de trigo ou de mistura de trigo
com centeio

1103 11 10

Grumos e sêmolas de trigo duro

1103 11 90

Grumos e sêmolas de trigo mole e de
espelta

1103 20 60

Pellets de trigo

1002 00 00

Centeio

isenção

2 000

200

(5)

1102 10 00

Farinha de centeio

1103 19 10

Grumos e sêmolas de centeio

1103 20 10

Pellets de centeio

1003

Cevada

isenção

7 000

700

(5)

1102 90 10

Farinha de cevada

1103 19 30

Grumos e sêmolas de cevada

1103 20 20

Pellets de cevada

09.5865

09.5862

09.5863

50

(7)

100

ilimitadas

L 205/18
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Número de
ordem

Código NC

09.5864

1004 00 00

Aveia

1102 90 30

Farinha de aveia

1103 19 40

Grumos e sêmolas de aveia

1103 20 30

Pellets de aveia

1005 10 90

Outro excepto milho para sementeira
híbrido

1005 90 00

Milho, excepto para sementeira

1102 20 10

Farinha de milho de teor de matérias
gordas inferior ou igual a 1,5 % em
peso

1102 20 90

Farinha de milho de teor de matérias
gordas superior a 1,5 % em peso

1103 13 10
1103 13 90

Grumos e sêmolas de milho

1103 20 40

Pellets de milho

1008

Trigo mourisco, painço e alpista;
outros cereais

1102 90 90

Farinha de cereais, outros

1103 19 90

Grumos e sêmolas de outros cereais

1103 20 90

Pellets de cereais, outros

09.5297

1109 00 00

09.4727

Designação das mercadorias (1)

Direito
aplicável
(% NMF) (2)

2.8.2002

Quantidade
anual
de 1.7.2002
a 30.6.2003
(toneladas)

Aumento anual
a partir de
1.7.2003
(toneladas)

Disposições
específicas

isenção

1 000

100

(5)

isenção

450 000

45 000

(5)

isenção

ilimitadas

Glúten de trigo

isenção

455

45

1501 00 19

Gorduras de porco (incluída a banha),
outras

isenção

2 880

290

09.5172

1512 11 10

Óleos de girassol

isenção

9 000

750

09.5173

1512 11 91

3 455

290

09.5174

1512 19 10

1 500

125

09.4780

09.4705

09.4706

1517 10 90

Margarina, excepto líquida, de teor, em
peso, de matérias gordas provenientes
do leite inferior ou igual a 10 %

50

1517 90 99

Outras misturas ou preparações culinárias

1601 00 91
1601 00 99

Enchidos, secos ou outros

isenção

10 500

1602 39 29
1602 39 40
1602 39 80

Outras preparações ou conservas de
outras aves de capoeira

isenção

ilimitadas

1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50

Outras preparações e conservas de
carne de suíno da espécie doméstica

isenção

1 080

(5)

ilimitadas

875

(5)

(5)

90

(5)

2.8.2002

Número de
ordem

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Direito
aplicável
(% NMF) (2)

L 205/19

Quantidade
anual
de 1.7.2002
a 30.6.2003
(toneladas)

Aumento anual
a partir de
1.7.2003
(toneladas)

Código NC

Designação das mercadorias (1)

1602 50 10
1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80

Outras preparações e conservas de
carne ou de miudezas de bovino

isenção

2 400

ex 1605 90 30

Caracóis comestíveis do género Helix
pomatia

isenção

ilimitadas

1702 30
1702 40

Glicose e xarope de glicose

isenção

1 055

1703

Melaços resultantes da extracção ou
refinação do açúcar

isenção

ilimitadas

2001 90 20
2005 90 10

Frutos do género Capsicum, excepto
pimentos doces ou pimentões, conservados

50

ilimitadas

09.5177

2002 90 31
2002 90 39

Tomates conservados

isenção

9 000

900

09.5179

2002 90 91
2002 90 99

Tomates conservados

isenção

2 520

250

09.5521

2005 40 00

Ervilhas Pisum sativum preparadas ou
conservadas, excepto em vinagre ou
em ácido acético (excepto congeladas)

isenção

1 355

115

09.5181

2005 90 75

Chucrute

isenção

4 355

435

09.5189

ex 2007 99 31

Doce de ginja

isenção

5 255

525

isenção

ilimitadas

09.5705

09.5298

2007 99 33

Doce de morango

2007 99 35

Doce de framboesa

ex 2007 99 39

Preparações de frutos de teor de
açúcares superior a 30 % em peso,
frutos das posições 0801, 0803, 0804
(excepto figos e ananases) 0807 20 00,
0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10,
0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90

ex 2007 99 98

Outros frutos das posições 0801,
0803, 0804 (excepto figos e ananases),
0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90,
0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 70,
0810 90

240

Disposições
específicas

(5)

90

(5)

(8)

(8)

09.5205

2009 80 11
2009 80 32
2009 80 33
2009 80 35
2009 80 61
2009 80 83
2009 80 84
2009 80 86

Sumos de frutas

isenção

2 555

255

09.5299

2303 10 11

Resíduos da fabricação do amido de
milho

isenção

1 355

135

(8)

L 205/20

Número de
ordem

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT

Código NC

09.5716

ex 2309 10

09.5207

2401 10
2401 20

Designação das mercadorias (1)

Alimentos para cães e gatos, acondicionados para venda a retalho, excepto
códigos CN 2309 10 11, 2309 10 31,
2309 10 51, 2309 10 90
Tabaco

2.8.2002

Direito
aplicável
(% NMF) (2)

Quantidade
anual
de 1.7.2002
a 30.6.2003
(toneladas)

Aumento anual
a partir de
1.7.2003
(toneladas)

isenção

17 800

1 780

20

5 255

440

Disposições
específicas

(1) Não obstante as regras referentes à interpretação da Nomenclatura Combinada, a redacção da designação das mercadorias deve ser considerada meramente indicativa,
sendo o regime preferencial, no contexto do presente anexo, determinado pelos códigos NC normais. Sempre que sejam mencionados códigos NC ex, o regime
preferencial deve ser determinado conjuntamente pela aplicação dos códigos NC e da designação correspondente.
(2) No caso de existir um direito NMF mínimo, o direito mínimo aplicável é equivalente ao direito NMF mínimo multiplicado pela percentagem indicada nesta coluna.
(3) O contingente referente a este produto está aberto aos seguintes países: Bulgária, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia e Eslováquia.
Sempre que as importações para a Comunidade de animais vivos da espécie bovina possam exceder 500 000 unidades num determinado ano, a Comunidade poderá
adoptar as medidas de gestão necessárias para proteger o seu mercado, sem prejuízo de quaisquer outros direitos conferidos pelo acordo.
4
( ) O contingente referente a este produto está aberto aos seguintes países: Bulgária, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia e Eslováquia.
(5) Esta concessão aplica-se apenas a produtos que não beneficiam de qualquer tipo de subsídio à exportação.
(6) Excepto lombinho apresentado isoladamente.
(7) Sujeito a regime de preços mínimos de importação incluído no apêndice do presente anexo.
(8) A redução aplica-se unicamente às parte ad valorem do direito.
(9) Relativamente a estes códigos NC, devem ser aplicadas as seguintes concessões, aplicáveis para as maçãs importadas dentro e fora do contingente pautal:
— são introduzidas cinco fases adicionais (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) para o período de 1 de Janeiro a 14 de Fevereiro, a utilizar antes da aplicação do direito
específico pleno como mencionado na Nomenclatura Combinada,
— são introduzidas três fases adicionais (14 %, 16 % e 18 %) para o período de 15 de Fevereiro a 31 de Março, a utilizar antes da aplicação do direito específico pleno
como mencionado na Nomenclatura Combinada,
— são introduzidas duas fases adicionais (16 % e 18 %) para o período de 1 de Abril a 15 de Julho, a utilizar antes da aplicação do direito específico pleno como
mencionado na Nomenclatura Combinada,
— são introduzidas cinco fases adicionais (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) para o período de 16 de Julho a 31 de Dezembro, a utilizar antes da aplicação do direito
específico pleno como mencionado na Nomenclatura Combinada.
(10) Além da redução da parte ad valorem do direito, são introduzidas cinco fases adicionais (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) a utilizar antes da aplicação do direito específico
pleno como mencionado na Nomenclatura Combinada.
(11) Além da redução da parte ad valorem do direito, são introduzidas três fases adicionais (10 %, 12 % e 14 %) a utilizar antes da aplicação do direito específico pleno como
mencionado na Nomenclatura Combinada.
(12) A entrada nesta subposição é sujeita às condições estabelecidas nas disposições pertinentes comunitárias (ver artigos 291.o a 300.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/93 (JO
L 253 de 11.10.1993, p. 71) e alterações posteriores.
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Apêndice do anexo A(b)
Regime de preços mínimos de importação para determinados frutos de bagas destinados a transformação
A importação na Comunidade dos produtos enumerados neste apêndice originários da Hungria será objecto das
condições descritas no presente apêndice.
1. São fixados preços mínimos de importação para os seguintes produtos:

Código NC

Designação das mercadorias

Preço mínimo de
importação
(euros/tonelada/
/líquidos)

ex 0810 20 10

Framboesas, frescas

631

ex 0810 30 10

Groselhas de cachos negros frescas

385

ex 0810 30 30

Groselhas de cachos vermelhos frescas

233

ex 0811 10 90

Morangos congelados, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes:
fruto inteiro

750

ex 0811 10 90

Morangos congelados, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes:
outros

576

ex 0811 20 19

Framboesas congeladas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes,
de teor de açúcares não superior a 13 %, em peso: fruto inteiro

995

ex 0811 20 19

Framboesas congeladas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes,
de teor de açúcares não superior a 13 %, em peso: outros

796

ex 0811 20 31

Framboesas congeladas, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes:
fruto inteiro

995

ex 0811 20 31

Framboesas congeladas, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes:
outros

796

ex 0811 20 39

Groselhas de cachos negros congeladas, sem adição de açúcar ou de
outros edulcorantes: sem pedúnculo

628

ex 0811 20 39

Groselhas de cachos negros congeladas, sem adição de açúcar ou de
outros edulcorantes: outros

448

ex 0811 20 51

Groselhas de cachos vermelhos congeladas, sem adição de açúcar ou de
outros edulcorantes: sem pedúnculo

390

ex 0811 20 51

Groselhas de cachos vermelhos congeladas, sem adição de açúcar ou de
outros edulcorantes: outros

295

2. Os preços mínimos de importação, definidos no ponto 1, serão respeitados com base em cada remessa. No caso de o
valor da declaração aduaneira ser inferior ao preço mínimo de importação, será cobrado um direito compensador
equivalente à diferença entre o preço mínimo de importação e o valor da declaração aduaneira.
3. Se o preço de importação de um determinado produto abrangido pelo presente apêndice revelar uma tendência que
indique que os preços poderão descer abaixo do preço mínimo de importação no futuro imediato, a Comissão
Europeia informará as autoridades da Hungria, de forma a permitir que estas corrijam a situação.
4. A pedido da Comunidade ou da Hungria, o Comité de Associação analisará o funcionamento do sistema ou a revisão
do nível dos preços mínimos de importação. Se tal for necessário, o Comité de Associação adoptará as decisões
adequadas.
5. Para incentivar e fomentar o desenvolvimento das trocas comerciais e para benefício mútuo das partes, poderá ser
organizada uma reunião de consulta três meses antes de cada campanha de comercialização na Comunidade Europeia.
Esta reunião de consulta contará com a presença, por um lado, da Comissão Europeia e das organizações europeias de
produtores dos produtos em causa e, por outro lado, das autoridades e das organizações de produtores e de
exportadores de todos os países associados exportadores.
Durante a reunião de consulta, será discutida a situação do mercado das frutas de bagas, nomeadamente as previsões
de produção, a situação das existências, a evolução dos preços e as possíveis evoluções do mercado, bem como as
possibilidades de adaptação da oferta à procura.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1409/2002 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 2002
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 2 de Agosto de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 2002.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

(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 1 de Agosto de 2002, 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 50 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
064
220
508
600
624
999
388
400
508
512
524
528
720
804
999
052
388
512
528
804
999
052
400
404
999
052
064
999
064
999

65,0
65,0
77,0
77,0
56,6
55,6
52,3
54,8
143,2
114,9
117,4
75,3
141,2
190,3
130,4
92,8
119,9
72,5
93,7
31,4
77,7
143,5
107,0
92,3
131,2
97,7
79,7
92,6
66,9
93,6
399,3
293,0
301,6
331,3
110,2
88,7
99,5
63,1
63,1

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n.o 2020/2001 da Comissão (JO L 273 de 16.10.2001, p. 6).
O código «999» representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) N.o 1410/2002 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 2002
relativo a uma ajuda à transformação da cana-de-açúcar em xarope de sacarose ou em rum agrícola
na ilha da Madeira
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1453/2001 do
Conselho, de 28 de Junho de 2001, que estabelece medidas
específicas relativas a determinados produtos agrícolas a favor
dos Açores e da Madeira e revoga o Regulamento (CEE) n.o
1600/92 (POSEIMA) (1), e, nomeadamente, o seu artigo 19.o,

instalações se situem no território da Madeira, que transforme
directamente a cana-de-açúcar colhida na Madeira.
2. As ajudas serão pagas anualmente para as quantidades de
cana-de-açúcar transformadas directamente em xarope de sacarose ou em rum agrícola relativamente às quais o fabricante de
xarope de sacarose ou o destilador apresente provas de que
pagou aos produtores de cana-de-açúcar em causa o preço
mínimo referido no artigo 2.o

Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

O artigo 18.o do Regulamento (CE) n.o 1453/2001 prevê
a concessão de uma ajuda comunitária à transformação
directa da cana-de-açúcar produzida na Madeira em
xarope de açúcar ou em rum agrícola, tal como definido
no n.o 4, alínea a), ponto 2, do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 1576/89 do Conselho, de 29 de Maio de
1989, que estabelece as regras gerais relativas à definição, à designação e à apresentação das bebidas espirituosas (2), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 3378/94 do Parlamento Europeu e
do Conselho (3).
Estas ajudas são concedidas na condição de ser pago ao
produtor de cana-de-açúcar um preço mínimo, no limite
da quantidade máxima anual de 2 500 hl de rum
agrícola a 71,8° e, no caso do xarope de sacarose, no
limite de uma quantidade máxima anual de 250 toneladas. As ajudas são determinadas de modo que a relação
entre ambos os montantes de ajuda tenha em conta as
quantidades de matéria-prima utilizadas. Por motivos de
clareza, importa exprimir esses montantes em função do
volume de álcool puro, no respeitante ao rum.
Importa fixar para a cana-de-açúcar destinada ao fabrico
de xarope ou de rum um preço mínimo que atenda às
consultas efectuadas pelo governo da Região Autónoma
da Madeira aos produtores de cana-de-açúcar e aos
industriais que a transformam em xarope e em rum.

(4)

De forma a facilitar a aplicação dos limites anuais de
transformação, importa tornar o presente regulamento
aplicável a partir do início do ano civil de 2002.

(5)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

3.

O montante da ajuda à transformação:

a) Em xarope de sacarose é fixado em 53 euros por 100 quilogramas de açúcar expresso em açúcar branco;
b) Em rum agrícola é fixado em 90 euros por hectolitro de
álcool puro produzido.
Artigo 2.o
1. O preço mínimo referido no n.o 1, segundo parágrafo, do
artigo 18.o do Regulamento (CE) n.o 1453/2001 é fixado em
78,9 euros por tonelada de cana-de-açúcar sã, íntegra e comercializável, de teor sacarimétrico normal, no estádio à porta da
fábrica.
2. O teor sacarimétrico normal, bem como a tabela de bonificações e de reduções a aplicar ao preço mínimo sempre que o
teor da cana-de-açúcar entregue seja diferente do teor sacarimétrico normal, serão adoptados pela autoridade regional competente mediante proposta de uma comissão mista que agrupe
destiladores ou fabricantes de xarope e produtores de cana-de-açúcar.
Artigo 3.o
1. A prova do pagamento do preço mínimo ao produtor de
cana-de-açúcar será fornecida por meio de um atestado estabelecido em papel não selado, pelo fabricante de xarope ou pelo
destilador. O atestado indica:
a) O nome do fabricante de xarope ou do destilador;
b) O nome do produtor de cana-de-açúcar;
c) As quantidades totais de cana-de-açúcar objecto do pagamento do preço mínimo determinado para o ano civil em
causa e que foram entregues à fábrica de xarope ou à destilaria pelo produtor de cana-de-açúcar em questão nesse ano
civil;
d) A quantidade de produto relativamente à qual é pago o
preço mínimo.

1.
As ajudas à transformação directa da cana-de-açúcar em
xarope de sacarose ou em rum agrícola previstas no artigo 18.o
do Regulamento (CE) n.o 1453/2001 serão pagas, nas condições
do presente regulamento, consoante o caso, a qualquer fabricante de xarope de sacarose ou a qualquer destilador cujas

2. O atestado será assinado pelo produtor de cana-de-açúcar
e o fabricante de xarope ou o destilador.

(1) JO L 198 de 21.7.2001, p. 26.
(2) JO L 160 de 12.6.1989, p. 1.
(3) JO L 366 de 31.12.1994, p. 1.

3. O original do atestado será conservado pelo fabricante ou
o destilador. Será transmitida uma cópia ao produtor de cana-de-açúcar.
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Artigo 4.o
1.
Sempre que a soma das quantidades relativamente às
quais é solicitada a ajuda for superior, para um ano civil,
consoante o caso, às quantidades anuais referidas no n.o 2 do
artigo 18.o do Regulamento (CE) n.o 1453/2001, será aplicada
uma percentagem uniforme de redução a cada pedido para o
produto em causa.
2.
Os pedidos de ajudas serão apresentados aos serviços
competentes designados por Portugal.
Artigo 5.o
1.
As autoridades nacionais tomarão todas as medidas
necessárias para assegurar o respeito das condições quer regem
a concessão das ajudas previstas no presente regulamento.
2.
Os controlos efectuar-se-ão na forma de controlos administrativos e controlos no local. O controlo administrativo será
exaustivo e incluirá, se for caso disso, verificações cruzadas
com os dados do sistema integrado de gestão e controlo, em
conformidade com o Regulamento (CEE) n.o 3508/92 do
Conselho (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento n.o 495/2001 da Comissão (2). O controlo administrativo abrange também as quantidades de cana-de-açúcar entregues e o respeito do preço mínimo referido no artigo 2.o
Com base numa análise de risco, as autoridades nacionais efectuarão controlos no local, por amostragem, a cada fabricante de
xarope e destilador; os controlos em causa deverão abranger,
no mínimo, 10 % das quantidades entregues pelos produtores
de cana-de-açúcar.
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Artigo 6.o

Portugal comunicará à Comissão:
a) Nos três meses seguintes à entrada em vigor do presente
regulamento, as medidas complementares adoptadas por
força do disposto no artigo 5.o;
b) Nos 45 dias úteis seguintes ao final de cada ano civil:
— as quantidades totais de xarope de sacarose e de rum
agrícola relativamente às quais a ajuda foi solicitada,
expressas, consoante o caso, em açúcar branco ou em
hectolitros de álcool puro,
— a identificação das fábricas ou das destilarias que receberam as ajudas,
— o montante das ajudas e as quantidades de xarope de
sacarose ou de rum agrícola produzidas por cada fábrica
ou destilaria.
Artigo 7.o
É revogado o Regulamento (CEE) n.o 2627/93 da Comissão (3).
Artigo 8.o
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte
ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 355 de 5.12.1992, p. 1.
(2) JO L 72 de 14.3.2001, p. 6.

(3) JO L 240 de 25.9.1993, p. 19.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1411/2002 DA COMISSÃO
de 29 de Julho de 2002
que institui um direito de compensação provisório sobre as importações de fios de filamentos
texturizados de poliésteres originários da Índia

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 2026/97 do Conselho, de 6 de Outubro de 1997, relativo à defesa
contra as importações que são objecto de subvenções de países não membros da Comunidade Europeia (1)
e, nomeadamente, o seu artigo 12.o,
Após consulta do Comité Consultivo,
Considerando o seguinte:

A. PROCESSO
(1)

Em 9 de Novembro de 2001, a Comissão anunciou, por aviso publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias (2) («aviso de início»), o início de um processo anti-subvenções relativo às
importações, na Comunidade, de fios de filamentos texturizados de poliésteres (PTY) originários da
Índia e da Indonésia.

(2)

O processo foi iniciado em Setembro de 2001, na sequência de uma denúncia apresentada pelo
Comité Internacional da Raiona e outras Fibras Sintéticas (CIRFS), em nome de produtores que
representam uma parte importante da produção comunitária total de PTY. A denúncia continha
elementos de prova da existência de subvenções de que é objecto o referido produto e do prejuízo
importante daí resultante, considerados suficientes para justificar o início de um processo.

(3)

Simultaneamente, foi publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (3) da mesma data o aviso
de início de um processo anti-dumping paralelo relativo às importações do mesmo produto originário
da Índia.

(4)

Estão actualmente em vigor medidas anti-dumping definitivas sobre as importações de PTY originários
da Malásia [Regulamento (CE) n.o 1001/97 do Conselho (4), alterado pelo Regulamento (CE) n.o
1192/2000 (5)], da Indonésia e da Tailândia [Regulamento (CE) n.o 2160/96 do Conselho (6), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1078/2001 (7)] e de Taiwan [Regulamento (CEE) n.o 3905/88 do Conselho (8), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 2010/2000 (9)]. Está actualmente a ser reexaminada a caducidade destas medidas no que
respeita às importações originárias da Malásia (10), de Taiwan (11), da Indonésia (12) e da Tailândia (13),
em conformidade com o n.o 2 do artigo 11.o do Regulamento (CE) n.o 384/96 do Conselho (14), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2238/2000.

(1) JO L 288 de 21.10.1997, p. 1.
(2) JO C 315 de 9.11.2001, p. 2 e 5.
(3) JO L 145 de 5.6.1997, p. 1.
(4) JO L 238 de 22.9.2000, p. 1.
(5) JO L 289 de 12.11.1996, p. 14.
(6) JO L 149 de 2.6.2001, p. 5.
(7) JO L 347 de 16.12.1988, p. 10.
(8) JO L 241 de 26.9.2000, p. 1.
(9) JO C 135 de 6.6.2002, p. 10.
(10) JO C 170 de 14.6.2001, p. 2.
(11) JO C 316 de 10.11.2001, p. 9.
(12) JO C 129 de 31.5.2002, p. 2 e 5.
(13) JO L 56 de 6.3.1996, p. 1.
(14) JO L 257 de 11.10.2000, p. 2.
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(5)

Antes do início do processo e em conformidade com o disposto no n.o 9 do artigo 10.o do
Regulamento (CE) n.o 2026/97 («regulamento de base»), a Comissão notificou os Governos da Índia e
da Indonésia de que tinha recebido uma denúncia, devidamente documentada, alegando que as
importações de PTY objecto de subvenções originários da Índia e da Indonésia estavam a causar um
prejuízo importante à indústria comunitária. Os Governos da Índia e da Indonésia foram convidados
para consultas destinadas a esclarecer a situação no que se refere ao teor da denúncia e a chegar a
uma solução mutuamente acordada. Posteriormente, a Comissão realizou, na sua sede em Bruxelas,
consultas com o Governo da Índia, que não apresentou elementos de prova conclusivos susceptíveis
de refutar as alegações feitas na denúncia. O Governo da Indonésia não respondeu a este convite
para consultas.

(6)

A Comissão comunicou oficialmente o início do processo aos produtores-exportadores, às suas
associações representativas, aos importadores-comerciantes conhecidos como interessados, aos representantes dos países de exportação abrangidos, aos utilizadores, aos fornecedores, aos produtores
comunitários autores da denúncia, assim como a todos os outros produtores comunitários conhecidos. A Comissão deu às partes interessadas a oportunidade de apresentarem as suas observações
por escrito e de solicitarem uma audição no prazo fixado no aviso de início.

(7)

Os Governos da Índia e da Indonésia e alguns produtores-exportadores dos países interessados, bem
como alguns produtores comunitários, utilizadores comunitários e importadores-comerciantes apresentaram os seus comentários por escrito. Foi concedida uma audição a todas as partes que o
solicitaram no prazo acima referido e que demonstraram ter motivos especiais para serem ouvidas.

(8)

Tendo em conta o número aparentemente elevado de produtores-exportadores do produto em
questão na Índia e na Indonésia, referido na denúncia, considerou-se no aviso de início a possibilidade de aplicar técnicas de amostragem no inquérito sobre as subvenções.

(9)

A Comissão enviou questionários a uma amostra representativa de produtores-exportadores da Índia,
dos quais recebeu informações pormenorizadas (ver considerandos 17 a 22).

(10)

No que respeita à Indonésia, não se considerou necessário recorrer a técnicas de amostragem, na
medida em que o número de produtores-exportadores que se deram a conhecer e que forneceram as
informações solicitadas no aviso de início era reduzido. A Comissão enviou questionários, e recebeu
respostas, a cinco produtores-exportadores na Indonésia.

(11)

A Comissão enviou igualmente questionários a todas as outras partes conhecidas como interessadas.
Recebeu respostas de dois dos seis produtores comunitários autores da denúncia e de um produtor
comunitário que, inicialmente, não participou na denúncia, bem como dos Governos da Índia e da
Indonésia. A Comissão recebeu igualmente respostas de um utilizador e de dois fornecedores de
matérias-primas, com informações suficientemente completas e representativas para serem utilizadas
na avaliação do interesse da Comunidade. Não foram recebidas respostas ao questionário de
importadores na Comunidade não ligados a produtores-exportadores, os quais também não se deram
a conhecer.

(12)

A Comissão reuniu e verificou todas as informações que considerou necessárias para efeitos da
determinação das subvenções, do prejuízo e do interesse comunitário. Foram efectuadas visitas de
verificação junto das autoridades governamentais da Índia e da Indonésia e às instalações das
seguintes empresas:
a) Produtores comunitários
— Dupont SA, Reino Unido
— Sinterama SpA, Itália.
b) Produtores-exportadores na Índia
— Indo Rama Synthetics Ltd, Nagpur, Maharashtra
— Reliance Industries Ltd, Bombaim, Maharashtra
— Welspun Syntex Ltd, Bombaim, Maharashtra.
c) Produtores-exportadores na Indonésia
— PT. Indorama Synthetics Tbk, Jacarta
— PT. Mutu Gading Tekstil, Jacarta
— PT. Panasia Indosyntec, Bandung
— PT. Polyfin Canggih, Bandung
— PT Sulindafin (PT Susilia Idah Synthetic Fiber Industries), Jacarta.
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O inquérito sobre as subvenções e o prejuízo abrangeu o período de 1 de Outubro de 2000 a 30 de
Setembro de 2001 («período de inquérito»). A análise das tendências relevantes para a avaliação do
prejuízo incidiu sobre o período compreendido entre 1 de Outubro de 1997 e o final do período de
inquérito («período analisado»).
B. PRODUTO CONSIDERADO E PRODUTO SIMILAR

1. Produto considerado
(14)

O produto considerado são os fios de filamentos texturizados de poliésteres (PTY) originários da
Índia e da Indonésia, actualmente classificados no código NC 5402 33 00. O produto deriva
directamente de fios de poliésteres parcialmente orientados e posteriormente texturizados e é
utilizado nos sectores de tecelagem e malhas para fabricar tecidos de poliéster ou de poliéster-algodão. Encontram-se à venda diversos tipos deste produto, identificáveis através das especificações
diferentes, tais como o peso (denier), o número de filamentos e as características do fio de retardador
de chama, a cor e a torção. Existem igualmente diversas qualidades, em função da eficácia do
processo de produção. Todavia, os diversos tipos e qualidades de PTY não apresentam diferenças
significativas em termos das suas características físicas e utilizações de base. Assim, para efeitos do
presente processo, os tipos de PTY devem ser todos considerados um único produto.
2. Produto similar

(15)

O inquérito revelou que os PTY produzidos e vendidos nos mercados internos da Índia e da
Indonésia possuem características físicas de base idênticas e se destinam a utilizações semelhantes aos
PTY exportados destes países para a Comunidade. De igual modo, os PTY fabricados pelos produtores comunitários autores da denúncia e vendidos no mercado comunitário possuem características
físicas de base idênticas e destinam-se a utilizações semelhantes aos PTY exportados para a Comunidade dos países em questão.

(16)

Por conseguinte, os PTY vendidos nos mercados internos da Índia e da Indonésia e exportados para a
Comunidade, bem como os PTY produzidos e vendidos na Comunidade, são considerados um
produto similar na acepção do n.o 5 do artigo 1.o do regulamento de base.
C. AMOSTRAGEM

1. Constituição de uma amostra de exportadores indianos
(17)

Tendo em conta o elevado número de produtores exportadores na Índia referidos na denúncia, a
Comissão considerou inicialmente que poderia ser necessário utilizar técnicas de amostragem, em
conformidade com o disposto no artigo 27.o do regulamento de base.

(18)

A fim de permitir a selecção de uma amostra, em conformidade com o n.o 2 do artigo 27.o do
regulamento de base, a Comissão solicitou aos produtores exportadores que se dessem a conhecer no
prazo de três semanas a contar da data do início do processo e que fornecessem informações de base
sobre as suas vendas de exportação e vendas no mercado interno, as suas actividades exactas no que
respeita ao fabrico do produto em questão e as firmas e actividades de todas as empresas a eles
ligadas no sector da produção e venda de PTY. As autoridades indianas e a associação indiana de
produtores-exportadores foram igualmente contactadas a este respeito pela Comissão, não tendo
levantado objecções quanto à utilização de amostragem.
2. Pré-selecção de empresas que colaboraram no inquérito

(19)

Doze empresas na Índia deram-se a conhecer e forneceram as informações solicitadas no período de
três semanas referido no n.o 2 do artigo 27.o do regulamento de base. No entanto, duas destas
empresas eram comerciantes, pelo que não puderam ser tomadas em consideração na amostra. Os
restantes 10 produtores que manifestaram o desejo de serem incluídos na amostra foram inicialmente considerados produtores que colaboraram no inquérito, pelo que foram tidos em conta na
selecção da amostra. Representavam 98 % das exportações totais do produto em questão da Índia
para a Comunidade.
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As empresas que não se deram a conhecer no prazo de três semanas foram consideradas como não
tendo cooperado com a Comissão.

3. Selecção da amostra
(21)

Em conformidade com o n.o 1 do artigo 27.o do regulamento de base, a selecção baseou-se no maior
volume representativo de exportações que foi possível investigar razoavelmente no prazo disponível.
Assim, com o acordo da associação de produtores-exportadores indianos e das autoridades indianas,
foram seleccionados para a amostra três produtores-exportadores. As três empresas incluídas na
amostra representaram cerca de 70 % das exportações de PTY da Índia para a Comunidade e cerca de
65 % das vendas de PTY no mercado interno na Índia.

(22)

As sete empresas que colaboraram no inquérito e que acabaram por não ser seleccionadas para a
amostra foram informadas de que os eventuais direitos de compensação a instituir sobre as suas
exportações seriam calculados em conformidade com o disposto no n.o 3 do artigo 15.o do
regulamento de base. Inicialmente, algumas destas empresas indicaram a intenção de solicitar uma
margem individual, em conformidade com o n.o 3 do artigo 27.o do regulamento de base, caso não
fossem incluídas na amostra. No entanto, não foi recebido nenhum pedido fundamentado nesse
sentido dentro do prazo estabelecido no aviso de início.

(23)

Foram enviados questionários às empresas incluídas na amostra. A Comissão atribuiu às empresas
que foram seleccionadas para a amostra final e que cooperaram plenamente no inquérito uma
margem de subvenção e uma taxa de direito individuais.

D. SUBVENÇÕES

I. ÍNDIA

1. Introdução
(24)

Com base nas informações contidas na denúncia e nas respostas ao questionário que enviou, a
Comissão investigou os cinco regimes seguintes, que alegadamente envolvem a concessão de
subvenções às exportações:
i) Zonas francas industriais para a exportação/unidades orientadas para a exportação (EPZ/EOU);
ii) Regime de créditos sobre os direitos de importação (DEPB);
iii) Regime aplicável aos bens de equipamento para a promoção da exportação (EPCG);
iv) Regime aplicável ao imposto sobre os rendimentos;
v) Regime de licença antecipada.

(25)

Os regimes referidos nas alíneas i), ii), iii) e iv) do considerando 24 baseiam-se numa lei de 1992
(relativa ao desenvolvimento e à regulamentação do comércio externo — Lei n.o 22 de 1992), que
entrou em vigor em 7 de Agosto de 1992. Esta lei (secção 5) autoriza o Governo da Índia a publicar
notificações em matéria de exportação e de importação. As notificações do Governo nesta matéria
estão sintetizadas em documentos intitulados «Política de exportação e de importação», que são
publicados quinquenalmente pelo Ministério do Comércio e actualizados todos os anos. Para o
período de inquérito do presente processo, é pertinente um documento, designadamente, o plano
quinquenal relativo ao período de 1 de Abril de 1997 a 31 de Março de 2002. Além disso, o
Governo indiano especificou os procedimentos que regem o comércio externo da Índia no «manual
de procedimentos de exportação e de importação — 1.4.1997-31.3.2002» (volume 1).
O regime de isenção do imposto sobre os rendimentos referido na alínea iv) do considerando 24,
baseia-se na lei de 1961 relativa ao imposto sobre os rendimentos que é alterada anualmente pela lei
financeira.
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2. Zonas francas industriais para a exportação (EPZ)/unidades orientadas para a exportação
(EOU)
a) Base jurídica
(26)

O regime de zonas francas industriais para a exportação/unidades orientadas para a exportação,
introduzido em 1965, é um instrumento da «Política de Exportação e de importação» que inclui
incentivos à exportação. Durante o período de inquérito, o regime regia-se pelas notificações
aduaneiras n.os 53/97, 133/94 e n.o 126/94. Este regime é descrito pormenorizadamente no capítulo
9 e no apêndice I do documento sobre a política de exportação e de importação para 1997/2002,
assim como no manual de procedimentos correspondente.
b) Elegibilidade

(27)

Em princípio, as empresas que se comprometam a exportar a totalidade da sua produção de bens e
serviços podem beneficiar do regime EPZ/EOU. Uma vez obtido este estatuto, as empresas em
questão podem beneficiar de determinadas vantagens. Na Índia, há sete zonas francas industriais para
a exportação (EPZ). As EOU podem estar situadas em qualquer local do território indiano. As
unidades orientadas para a exportação são unidades francas sob a vigilância dos funcionários
aduaneiros, em conformidade com o disposto na secção 65 da lei relativa às alfândegas. Embora as
empresas que operam ao abrigo do regime EPZ/EOU devam, em princípio, exportar a totalidade da
sua produção, o Governo indiano permite-lhes vender também uma parte da sua produção no
mercado interno sob certas condições.
c) Conclusões

(28)

Foi estabelecido que nenhuma das empresas objecto do inquérito beneficiou deste regime, dado que
não possuíam instalações nas zonas industriais de exportação ou nas unidades orientadas para a
exportação. Por conseguinte, considerou-se desnecessário prosseguir a avaliação deste regime no
âmbito do presente inquérito.
3. Regime de créditos sobre os direitos de importação (DEPB)
Base jurídica

(29)

O regime de créditos sobre os direitos de importação entrou em vigor em 1 de Abril de 1997 por
intermédio da notificação aduaneira n.o 34/97. Os n.os 7.14 a 7.17 do documento sobre a «Política de
exportação e de importação» e os n.os 7.32 a 7.53 do «manual de procedimentos» contêm uma
descrição minuciosa deste regime. O DEPB sucedeu ao regime de caderneta, que cessou em 31 de
Março de 1997. Existem dois tipos de DEPB:
— o regime de créditos sobre os direitos de importação concedidos antes da exportação (DEPB antes
da exportação),
— o regime de créditos sobre os direitos de importação concedidos após a exportação (DEPB após a
exportação).
Regime de créditos sobre os direitos de importação concedidos antes da
exportação

(30)

O Governo indiano declara que o DEPB antes da exportação foi abolido em 1 de Abril de 2000, não
sendo, por conseguinte, aplicável durante o período de inquérito. Foi estabelecido que as empresas
objecto do inquérito não auferiram vantagens ao abrigo do DEPB antes da exportação. Por conseguinte, não é necessário averiguar se o regime é passível de medidas de compensação.
Regime de
exportação

créditos

sobre

os

direitos

de

importação

concedidos

após

a

a) Elegibilidade
(31)

Podem beneficiar deste regime os fabricantes exportadores (ou seja, qualquer fabricante indiano que
exporte) ou os operadores comerciais exportadores (ou seja, os negociantes).
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b) Aplicação prática do DEPB após a exportação
(32)

Ao abrigo deste regime, os exportadores elegíveis podem apresentar pedidos de crédito que são
calculados em percentagem do valor dos produtos acabados exportados. As autoridades indianas
fixaram as percentagens deste regime para a maior parte dos produtos, incluindo o produto em
causa, com base nas «Standard Input/Output Norms — SION». É emitida automaticamente uma
licença em que está fixado o montante do crédito concedido.

(33)

O regime de créditos sobre os direitos de importação concedidos após a exportação permite a
utilização desses créditos para pagamento dos direitos aduaneiros devidos sobre quaisquer importações posteriores (por exemplo, de matérias-primas ou bens de equipamento), excepto no caso de
mercadorias cuja importação é proibida ou está sujeita a restrições. As mercadorias importadas
podem ser vendidas com esses créditos no mercado interno (sujeitas ao imposto sobre as vendas) ou
utilizadas para outros fins.

(34)

As licenças emitidas no âmbito deste regime são livremente transmissíveis, pelo que são frequentemente vendidas. A licença emitida no âmbito deste regime é válida por um período de 12 meses a
contar da data da sua concessão. A empresa deve pagar à autoridade competente uma taxa
correspondente a 0,5 % do crédito DEPB recebido.
c) Conclusões relativas ao DEPB após a exportação

(35)

Este regime está claramente subordinado aos resultados de exportação. Quando uma empresa
exporta mercadorias, é-lhe concedido um crédito que pode ser utilizado para pagamento dos direitos
aduaneiros devidos sobre importações futuras de qualquer tipo de mercadorias (quer se trate de
matérias-primas, quer de bens de equipamento) ou que pode ser simplesmente vendido.

(36)

O crédito é calculado automaticamente segundo uma fórmula que utiliza as taxas SION, independentemente de os factores de produção terem sido importados, de se ter procedido ao pagamento dos
direitos de importação, de os factores de produção terem sido efectivamente utilizados na produção
destinada à exportação e independentemente das respectivas quantidades. Com efeito, uma empresa
pode solicitar uma licença com base nas exportações efectuadas anteriormente, independentemente
do facto de efectuar importações ou de adquirir mercadorias importadas junto de outras fontes de
abastecimento.

(37)

O DEPB após a exportação não é um regime de draubaque ou de dispensa do pagamento dos
direitos autorizado nos termos do regulamento de base. Com efeito, o exportador não é obrigado a
consumir efectivamente as mercadorias importadas com isenção de direitos durante o processo de
produção e o montante do crédito não é calculado em relação aos factores de produção efectivamente utilizados. Verifica-se, por conseguinte, que se trata de uma dispensa do pagamento dos
direitos excessiva, na acepção do n.o 1, subalínea ii) da alínea a), do artigo 2.o do regulamento de
base. Efectivamente, a dispensa do pagamento dos direitos de importação não se limita aos direitos
devidos sobre as mercadorias consumidas durante o processo de produção do produto exportado.

(38)

No caso em apreço, uma das empresas visitadas vendeu mais de 90 % das suas licenças DEPB
durante o período de inquérito, outra empresa vendeu 60 %, e a terceira utilizou todas as suas
licenças e até comprou um número considerável de licenças.

(39)

Com base no que precede, o regime constitui uma subvenção na medida em que a contribuição
financeira do Governo da Índia sob a forma de renúncia aos direitos devidos sobre as importações
confere uma vantagem ao beneficiário do DEPB, que pode importar mercadorias com isenção de
direitos utilizando os créditos que obteve graças a exportações anteriores. Trata-se de uma subvenção
subordinada, por lei, aos resultados de exportação, pelo que se considera ter carácter específico nos
termos do n.o 4, alínea a), do artigo 3.o do regulamento de base.
d) Cálculo do montante da subvenção para o DEPB após a exportação

(40)

A vantagem auferida pelas empresas foi calculada com base no montante do crédito concedido nas
licenças utilizadas ou transferidas. Nos casos em que as licenças foram transferidas (vendidas), a
vantagem auferida pela empresa foi calculada, independentemente do preço de venda das licenças,
dado que a venda de uma licença é uma decisão puramente comercial, que não altera o montante da
vantagem recebida ao abrigo do regime. O montante da subvenção foi repartido pelo total das
exportações realizadas durante o período de inquérito. As empresas incluídas na amostra beneficiaram de subvenções compreendidas entre 9,1 %, 2,9 % e 0,4 %, respectivamente. Para calcular a
vantagem, procedeu-se a uma dedução dos encargos necessariamente suportados para obter a
subvenção.
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Uma empresa alegou que a vantagem do DEPB se deveria limitar às licenças utilizadas unicamente
para importações relacionadas com a produção de PTY. Dado que esta empresa havia igualmente
vendido licenças DEPB, é impossível estabelecer uma ligação entre estas licenças e um produto
específico fabricado pela empresa. Por conseguinte, a vantagem não se podia limitar unicamente a
PTY, tendo a vantagem de todas as licenças sido repartida pelo total das exportações.
4. Regime aplicável aos bens de equipamento para a promoção das exportações (EPCG)
a) Base jurídica

(42)

O regime EPCG foi anunciado em 1 de Abril de 1992. Durante o período de inquérito, este regime
regia-se pelas notificações aduaneiras n.o 28/1997, n.o 29/1997 e n.o 49/2000. Este regime é descrito
pormenorizadamente no capítulo 6 do documento relativo à política de exportação e de importação
para 1997/2002, assim como no manual de procedimentos correspondente.
b) Elegibilidade

(43)

O EPCG está aberto aos produtores-exportadores (ou seja, a todos os produtores indianos que
realizem exportações) e aos comerciantes-exportadores (ou seja, aos negociantes). Desde 1 de Abril
de 1997, os produtores ligados aos comerciantes-exportadores podem igualmente beneficiar do
regime.
c) Aplicação prática

(44)

Para beneficiar do regime, uma empresa deve apresentar às autoridades competentes dados pormenorizados sobre o tipo e o valor dos bens de equipamento que serão objecto de importação. Consoante
os compromissos em matéria de exportação que a empresa está preparada para assumir, será
autorizada a importar bens de equipamento a uma taxa de direito nulo ou a uma taxa reduzida. É
automaticamente emitida uma licença que autoriza a importação a taxas preferenciais. A obtenção de
uma licença está sujeita ao pagamento das despesas do requerimento. Para cumprir a obrigação de
exportação, as mercadorias exportadas devem ter sido produzidas com os bens de equipamento
importados.
d) Conclusões sobre o regime aplicável aos bens de equipamento para a promoção das exportações

(45)

O facto de um exportador beneficiar de uma taxa de direito nulo ou reduzida constitui uma
contribuição financeira do Governo indiano, uma vez que se renuncia aos direitos de outro modo
devidos e é conferida ao beneficiário uma vantagem ao diminuir os direitos de importação devidos
ou isentar totalmente do seu pagamento. Por conseguinte, o regime aplicável aos bens de equipamento para a promoção da exportação é uma subvenção.

(46)

Como a subvenção está subordinada por lei aos resultados de exportação, na acepção do n.o 4, alínea
a), do artigo 3.o do regulamento de base, é passível de medidas de compensação. A licença não pode
ser obtida sem um compromisso de exportação de mercadorias, pelo que se considera que tem um
carácter específico.
e) Cálculo do montante da subvenção
A vantagem concedida aos exportadores foi calculada com base no montante dos direitos aduaneiros
não pagos, devidos sobre os bens de equipamento importados, repartindo este montante por um
período correspondente ao tempo normal de amortização destes bens de equipamento no sector do
produto em causa. O montante da subvenção foi em seguida repartido pelo total das exportações
realizadas durante o período de inquérito. O montante assim calculado que é imputável ao período
de inquérito foi ajustado, acrescentando os juros correspondentes ao período de inquérito, a fim de
determinar o valor total da vantagem concedida ao beneficiário ao abrigo deste regime. Atendendo à
natureza desta subvenção, que é equivalente a uma subvenção única, foi considerada adequada a taxa
de juros comercial em vigor na Índia durante o período de inquérito, ou seja, 11,5 %. O montante da
subvenção foi repartido pelo total das exportações realizadas durante o período de inquérito.

(47)

Só dois dos produtores-exportadores objecto do inquérito beneficiaram deste regime durante o
período de inquérito. Para um produtor exportador, a subvenção estabelecida foi de 1,25 %,
enquanto para o outro a subvenção determinada foi negligenciável.

2.8.2002

2.8.2002

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

PT
(48)

Um produtor-exportador alegou que «nos casos em que as licenças EPCG já produziram os seus
efeitos, não podem existir subvenções passíveis de medidas de compensação, dado que a condição de
subordinação aos resultados das exportações desaparece completamente e a obrigação de exportação
deixa de fazer sentido, o que exclui claramente a existência de subvenções passíveis de medidas de
compensação».

(49)

O pedido apresentado pela empresa para excluir a vantagem da isenção dos direitos para as licenças
que já produziram os seus efeitos (ou seja, em relação às quais a obrigação de exportação já foi
cumprida) não pode ser aceite, dado que os bens de equipamento importados ao abrigo dessas
licenças ainda estavam a ser utilizados no processo de produção, e ainda não tinham sido totalmente
amortizados. Como o EPCG constitui uma subvenção não recorrente, a vantagem auferida pela
empresa deverá ser considerada uma subvenção pontual concedida durante o período normal de
amortização, mesmo se a obrigação de exportação já tiver sido cumprida.

5. Regime de isenção aplicável ao imposto sobre os rendimentos (IIES)

a) Base jurídica
(50)

A lei de 1961 relativa ao imposto sobre os rendimentos constitui a base jurídica do regime aplicável
ao imposto sobre os rendimentos. A lei, que é alterada anualmente pela lei financeira, define as bases
para a cobrança de impostos, bem como as diversas isenções/deduções que podem ser solicitadas.
Entre as isenções que podem ser requeridas pelas empresas estão as abrangidas pelas secções 10A,
10B e 80HHC da lei, que prevêem uma isenção fiscal sobre as receitas das exportações.

b) Elegibilidade
(51)

As isenções ao abrigo da secção 10A podem ser requeridas por empresas situadas em zonas francas.
As isenções ao abrigo da secção 10B podem ser requeridas por unidades orientadas para a
exportação. As isenções ao abrigo da secção 80HHC podem ser requeridas por qualquer empresa
exportadora.

c) Aplicação prática
(52)

Para beneficiar das deduções/isenções de impostos acima referidas, uma empresa deve apresentar um
pedido nesse sentido aquando da apresentação da sua declaração de imposto às autoridades fiscais no
termo de cada ano fiscal. O ano fiscal decorre de 1 de Abril a 31 de Março. A declaração de imposto
deve ser apresentada às autoridades até ao dia 30 de Novembro do ano seguinte. A avaliação final
pelas autoridades pode demorar até três anos a contar da data da apresentação da declaração. Uma
empresa só pode solicitar uma das deduções previstas nas três secções acima referidas.

d) Conclusões sobre o regime de isenção aplicável ao imposto sobre os rendimentos
(53)

A alínea e) da lista exemplificava das subvenções às exportações (anexo I do regulamento de base)
refere-se à «isenção (…) na totalidade ou em parte (…) dos impostos directos (…) concedidos (…) a
título das (…) exportações» como constituindo uma subvenção à exportação. Ao abrigo do IIES, o
Governo da Índia oferece uma contribuição financeira à empresa ao renunciar a receitas públicas sob
a forma de impostos directos que, de outro modo, seriam devidos se a empresa não solicitasse a
isenção do imposto sobre os rendimentos. Esta contribuição financeira confere uma vantagem ao
beneficiário, ao reduzir os impostos sobre os rendimentos.

(54)

A subvenção está subordinada por lei aos resultados de exportação na acepção do n.o 4, alínea a), do
artigo 3.o do regulamento de base, uma vez que isenta do imposto unicamente os lucros das vendas
de exportação, sendo, por conseguinte, considerada específica.
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e) Cálculo do montante da subvenção
(55)

Os pedidos para beneficiar das secções 10A, 10B e 80HHC são efectuados aquando da apresentação
da declaração de imposto no termo de cada ano fiscal. Uma vez que na Índia o ano fiscal decorre de
1 de Abril a 31 de Março, considera-se adequado calcular a vantagem concedida no âmbito deste
regime com base no ano fiscal 2000/2001 (ou seja, de 1 de Abril de 2000 a 31 de Março de 2001)
que abrange seis meses do período de inquérito. A vantagem concedida aos produtores-exportadores
foi, por conseguinte, calculada com base na diferença entre o montante de impostos normalmente
devidos sem isenção e o montante desses impostos com isenção. A taxa do imposto sobre o
rendimento das pessoas colectivas aplicável durante o ano fiscal em causa era de 39,55 %. O
montante da subvenção foi repartido pelo total das exportações durante o ano fiscal de 2000/2001.

(56)

Só um produtor exportador é que beneficiou deste regime ao abrigo da secção 80HHC e obteve uma
subvenção de 0,6 %. Os outros dois produtores-exportadores abrangidos pelo inquérito registaram
prejuízos fiscais durante o ano fiscal de 2000/2001, não tendo, por conseguinte, obtido quaisquer
vantagens ao abrigo deste regime durante o período de inquérito.
6. Regime de licença antecipada
a) Base jurídica

(57)

Este regime baseia-se na lei de 1992 relativa ao desenvolvimento e à regulamentação do comércio
externo (Lei n.o 22 de 1992), que entrou em vigor em 7 de Agosto de 1992. O regime é descrito
pormenorizadamente nos pontos 7.2 a 7.13 do documento relativo à «Política de exportação e de
importação» e nos pontos para 7.2 a 7.31 e 7.54 do manual de procedimentos.
b) Elegibilidade

(58)

Podem beneficiar de licenças antecipadas os exportadores (fabricantes-exportadores ou comerciantes-exportadores) que lhes permitirão importar, com a isenção de direitos, factores de produção a
utilizar no fabrico dos produtos a exportar.
c) Aplicação prática

(59)

O volume de importações que pode beneficiar deste regime é determinado em percentagem do
volume das exportações dos produtos acabados. As licenças antecipadas determinam as importações
autorizadas tanto em termos de quantidade, como de valor. Em ambos os casos, são estabelecidas
taxas para determinar as aquisições autorizadas com isenção de direitos, para a maior parte dos
produtos, incluindo o produto abrangido pelo presente inquérito, com base nas normas SION. Os
factores de produção especificados nas licenças antecipadas são os utilizados na produção do
produto final exportado correspondente.

(60)

O titular de uma licença antecipada que pretenda obter os seus factores de produção a nível nacional
e não através de importações directas, pode optar por se abastecer em troca de licenças antecipadas
para fornecimentos intermédios. Nesses casos, as quantidades de factores de produção adquiridas no
mercado interno são deduzidas das licenças antecipadas, sendo emitida uma licença antecipada
intermédia a favor do fornecedor indiano. O titular de uma licença antecipada intermédia tem direito
a importar com isenção de direitos os bens necessários para fabricar os factores de produção
entregues ao exportador final.

(61)

De acordo com a resposta ao questionário do Governo da Índia e segundo o manual de procedimentos, apêndice 21, a legislação indiana exige que os titulares de licenças antecipadas mantenham
uma contabilidade correcta e exacta do consumo e utilização de bens importados ao abrigo de
licenças, para cada licença obtida.
d) Conclusões sobre o regime

(62)

Este regime está claramente subordinado aos resultados das exportações. As empresas que exportam
são as únicas a beneficiar destas licenças, que podem utilizar para pagar os direitos aduaneiros
devidos por importações ou para adquirir factores de produção numa perspectiva de exportação.

(63)

No que respeita às três empresas abrangidas pelo inquérito, foi determinado que durante o período
de inquérito só foram utilizadas licenças antecipadas e licenças antecipadas para fornecimentos
intermédios.
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(64)

O Governo da Índia alegou que o regime de licença antecipada é um regime baseado na quantidade,
e que os factores de produção autorizados ao abrigo desta licença estão relacionados com a
quantidade das exportações. Foi igualmente alegado que, sempre que são importados factores de
produção ao abrigo do regime de licença antecipada, esses mesmos factores de produção têm de ser
utilizados no fabrico dos produtos exportados ou no abastecimento das existências de factores de
produção utilizados em produtos já exportados.

(65)

No entanto, foi referido que não existe nenhum sistema ou procedimento que permita confirmar se
os factores de produção são consumidos no processo de produção dos produtos exportados e, em
caso afirmativo, quais esses factores. O sistema só permite determinar que os produtos importados
com isenção de direitos foram utilizados no processo de produção, sem estabelecer qualquer
distinção em termos do destino dos produtos (mercado interno ou mercado de exportação). Com
base nestas conclusões, não se pode concluir que o regime de licença antecipada ou o regime de
licença antecipada para fornecimentos intermédios preenchem as condições de um regime de
devolução de direitos ou de um regime de draubaque sobre factores de produção de substituição.

(66)

Consequentemente, ambos os regimes podem ser considerados passíveis de medidas de compensação. No entanto, as empresas objecto do inquérito demonstraram que as quantidades de matérias
importadas, que beneficiaram de isenção de direitos de importação, não excederam as quantidades
utilizadas para os produtos exportados. Por conseguinte, concluiu-se que, no caso em apreço, a
isenção dos direitos de importação aplicáveis aos factores de produção foi concedida em conformidade com as disposições dos anexos I a III do regulamento de base.

(67)

No presente processo não foi, portanto, concedida nenhuma vantagem às empresas ao abrigo deste
regime.

7. Montante das subvenções passíveis de medidas de compensação
(68)

O montante das subvenções passíveis de medidas de compensação, em conformidade com as
disposições do regulamento de base, expresso ad valorem, para os produtores-exportadores abrangidos pelo inquérito foi de 9,1 %, 4,1 % e 1,0 % [ou seja, inferior ao limiar de minimis de 3 %, nos
termos do n.o 5, alínea b), do artigo 14.o do regulamento de base, respectivamente].

(69)

Em conformidade com o n.o 3 do artigo 15.o do regulamento de base, a margem de subvenção
média ponderada para as empresas que colaboraram no inquérito não incluídas na amostra é de
5,0 %. Dado que o nível geral de colaboração para a Índia era elevado (superior a 98 %), a margem
de subvenção residual para todas as outras empresas foi fixada ao nível aplicado à empresa com a
margem individual mais elevada, ou seja em 9,1 %.
Tipos de subvenção

EOU/EPZ

DEPB

EPCGS

ITES

Licença
antecipada

Total

Após
a
exportação
Indo Rama Synthetics
Ltd, Nagpur, Maharashtra

2,9 %

Reliance Industries Ltd,
Bombaim, Maharashtra

0,4 %

Welspun Syntex Ltd,
Bombaim, Maharashtra

9,1 %

1,2 %

4,1 %

0,6 %

1,0 %
de minimis
9,1 %

Produtores-exportadores que colaboraram
no
inquérito
não
incluídos na amostra

5,0 %

Todas
as
empresas

9,1 %

outras
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II. INDONÉSIA

1. Introdução
(70)

Com base nas informações contidas na denúncia e nas respostas ao questionário que enviou, a
Comissão investigou os três regimes seguintes, que alegadamente envolvem a concessão de subvenções às exportações:
i) Sistema de avaliação da Comissão para a coordenação dos investimentos (Badan Koordinasi
Penanaman Modal — BKPM);
ii) Sistema do Bapeksta (Centro do Ministério das Finanças para a gestão das isenções e draubaque
dos direitos de importação);
iii) sistema de isenção do imposto sobre o rendimento das sociedades (específico).
2. Cálculo do montante da subvenção

(71)

A Comissão começou por calcular as vantagens obtidas pelos produtores-exportadores objecto do
inquérito em relação a cada um dos regimes acima referidos. As vantagens no âmbito do regime
Bapeksta foram calculadas com base no montante da isenção de direitos aduaneiros concedida
durante o período de inquérito, repartida pelo volume total de negócios relativo às exportações
durante o período de inquérito. O cálculo das vantagens obtidas no âmbito do regime BKPM teve
por base o montante dos direitos não pagos durante o período de inquérito no que respeita às
matérias-primas e às peças sobresselentes, e durante o período decorrente entre 1 de Janeiro de 1991
e o fim do período de inquérito no que respeita aos bens de equipamento, ao qual foi aplicado o
período normal de amortização nesta indústria. No que respeita ao regime aplicável ao imposto
sobre os rendimentos, verificou-se que nenhuma das empresas objecto do inquérito beneficiou deste
regime.

(72)

A margem de subvenção média ponderada à escala nacional para as importações originárias da
Indonésia foi de 0,4 %, percentagem bastante inferior ao limiar de minimis da subvenção para a
Indonésia que, em conformidade com o n.o 5, alínea b), do artigo 14.o do regulamento de base, foi
fixada em 3 %.

(73)

O montante das subvenções estabelecidas para os exportadores individuais varia entre 0,1 % e 2,3 %
e é, em todos os casos, inferior ao limiar de minimis. É importante referir que a margem de subvenção
média ponderada à escala nacional foi calculada fixando uma taxa de subvenção para os volumes
importados pelos produtores-exportadores que não colaboraram (3 % das importações totais na
Comunidade durante o período de inquérito) ao nível da margem de subvenção mais elevado
estabelecido para produtores-exportadores que colaboraram no inquérito.

(74)

Por conseguinte, a Comissão não necessita de averiguar se as subvenções em questão são ou não
passíveis de medidas de compensação.

E. INDÚSTRIA COMUNITÁRIA

1. Produção comunitária
(75)

Os PTY são fabricados na Comunidade pelas seguintes empresas:
— três produtores comunitários, que cooperaram plenamente com a Comissão durante o inquérito.
Dois desses produtores comunitários participaram na denúncia,
— quatro produtores comunitários, dos seis que apresentaram a denúncia, facultaram à Comissão,
na denúncia, algumas informações gerais sobre as suas actividades. Não cooperaram plenamente
no inquérito, mas subscreveram o processo,
— dois outros produtores que não participaram na denúncia e que facultaram à Comissão algumas
informações gerais sobre as suas actividades e que apoiaram a denúncia, mas não forneceram
dados pormenorizados,
— outros 14 produtores que não participaram na denúncia, não colaboraram no inquérito, nem
manifestaram a sua opinião.
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Os PTY produzidos por todas essas empresas constituem, portanto, a produção comunitária, na
acepção do n.o 1 do artigo 9.o do regulamento de base.

2. Definição de indústria comunitária
(77)

Durante o período de inquérito, a produção cumulada dos três produtores que colaboraram no
inquérito foi de 85 238 toneladas, de uma produção comunitária total estimada em cerca de
228 491 toneladas, o que corresponde a 37 % da produção comunitária. No entanto, cumulativamente os nove produtores que subscreveram o processo representavam 74 % da produção comunitária durante o período de inquérito.

(78)

Uma parte interessada alegou que só três produtores comunitários colaboraram no inquérito e que a
sua produção cumulada não constituía uma parte importante da produção comunitária total. Além
disso, esta parte alegou que quatro dos seis produtores comunitários que apresentaram a denúncia
acabaram por decidir não colaborar por não se considerarem prejudicados, pelo que o processo foi
assim iniciado sem verdadeiro fundamento e os dados utilizados para avaliar o prejuízo sofrido pela
indústria comunitária eram tendenciosos.

(79)

Em primeiro lugar, é de referir que todos os produtores que explicitamente apoiaram a denúncia
antes do início do processo representavam cerca de dois terços da produção comunitária, o que
significa que existia apoio suficiente para dar início a um inquérito. Em segundo lugar, as três
empresas que colaboraram plenamente no inquérito representavam mais de 25 % da produção
comunitária, constituindo, deste modo, uma parte importante da indústria comunitária na acepção
do n.o 1 do artigo 9.o e do n.o 8 do artigo 10.o do regulamento de base.

(80)

Por conseguinte, a Comissão considera a título provisório que os três produtores comunitários que
cooperaram no inquérito constituem a «indústria comunitária» na acepção do n.o 1 do artigo 9.o e do
n.o 8 do artigo 10.o do regulamento de base.

F. PREJUÍZO

1. Observações preliminares

1.1. Dados sobre as importações
(81)

A evolução das importações em termos de volume e de preços foi estabelecida com base em
informações do Eurostat. Todos os PTY importados estão classificados no código NC 5402 33 00,
não estando classificado neste código nenhum outro produto. Os dados do Eurostat relativos à Índia
foram comparados com os dados fornecidos pelos produtores-exportadores relativos ao período de
inquérito, tendo sido considerados muito semelhantes.

(82)

As margens de subvenção determinadas para a Indonésia são inferiores ao valor de minimis, pelo que
este país deverá ser provisoriamente excluído da avaliação do prejuízo.

1.2. Dados sobre a indústria comunitária
(83)

Os dados sobre a indústria comunitária foram obtidos a partir das respostas, devidamente verificadas,
dadas no questionário pelos três produtores comunitários que colaboraram no inquérito.

2. Consumo comunitário
(84)

O consumo aparente de PTY na Comunidade foi estabelecido com base nas importações totais do
produto em questão na Comunidade, acrescidas das vendas totais verificadas da indústria comunitária no mercado comunitário e as estimativas das vendas de outros produtores que operam na
Comunidade, com base nas suas respostas dadas nos questionários da Comissão, elementos contidos
na denúncia e nas estatísticas do Eurostat relativas às exportações.
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O consumo aparente de PTY na Comunidade atingiu aproximadamente 340 000 toneladas durante o
período de inquérito. Como indicado no quadro abaixo, aumentou 19 % durante o período analisado. É de referir que o consumo atingiu um pico em 1998, mas subsequentemente voltou a
diminuir ligeiramente.
1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

285 640

341 660

369 031

353 376

360 176

339 352

100

120

129

124

125

119

Consumo comunitário

Toneladas
1996 = 100

3. Importações da Índia
3.1. Volume das importações
(86)

Durante período analisado, o volume das importações originárias da Índia triplicou, tendo passado
de 7 583 toneladas em 1996 para 22 683 toneladas durante o período de inquérito. Após um
aumento acentuado entre 1996 e 1998, as importações diminuíram em 1999, para voltar a
aumentar em 2000. Registou-se um novo aumento de 17 % durante o período de inquérito em
relação a 2000.

(87)

A parte de mercado detida pelas importações em causa atingiu 7 % durante o período de inquérito,
contra 3 % verificada no início do período analisado.
1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

7 583

16 992

18 064

11 824

18 752

22 683

100

224

238

156

247

301

3%

5%

5%

3%

5%

7%

Importações da Índia

Toneladas
1996 = 100

Parte de mercado

3.2. Preços das importações
(88)

Os preços das importações em questão diminuíram 7 % durante o período analisado. Em 1999,
verificou-se uma queda dos preços, quando os volumes das importações diminuíram extraordinariamente.
Preços cif

euros/kg
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

1,86

1,99

1,69

1,40

1,77

1,73

100

107

91

75

95

93

3.3. Subcotação de preços
(89)

Tendo em vista analisar a subcotação dos preços, os preços de venda médios ponderados, por tipo
de PTY, praticados pela indústria comunitária foram comparados com os preços de venda médios
ponderados das importações indianas no mercado comunitário durante o período de inquérito.

(90)

Os elementos tomados em consideração na comparação dos produtos importados com os PTY
produzidos pela indústria comunitária foram o decitex (número de gramas por 1 000 metros de fio),
o número de filamentos, a modificação química (ou seja as características de retardador de chama) e
a cor do fio (não tingido, tingido durante a fiação ou submetido a tingimento tradicional).

(91)

Os preços das importações indianas são os preços comunicados pelos produtores-exportadores que
cooperaram no inquérito nas suas respostas aos questionários, numa base cif fronteira comunitária,
devidamente ajustados, no que respeita aos direitos aduaneiros e aos custos pós-importação. Os
preços da indústria comunitária são os preços comunicados nas suas respostas aos questionários a
respeito das suas vendas realizadas na Comunidade ao primeiro cliente independente, numa base à
saída da fábrica.
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Desta forma, verificou-se que, durante o período de inquérito, a margem de subcotação dos preços,
expressa em percentagem dos preços da indústria comunitária, variou entre 21 % e 36 % para os
produtores objecto do inquérito.
4. Situação da indústria comunitária
4.1. Produção, capacidade de produção e utilização das capacidades

(93)

A produção da indústria comunitária aumentou 18 % durante o período analisado, mas diminuiu
3 % durante período de inquérito comparativamente a 2000. A capacidade de produção aumentou
33 % durante o mesmo período. As capacidades foram sendo constantemente alargadas e modernizadas, tendo em vista aumentar a competitividade da indústria comunitária. As taxas de utilização
das capacidades, bastante elevadas até 1998, diminuíram 11 pontos percentuais durante os períodos
subsequentes.

Produção
ladas)

(em

tone-

1996 = 100

Capacidade (em toneladas)
1996 = 100

Utilização da capacidade instalada

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

72 330

80 130

83 860

79 607

88 189

85 239

100

111

116

110

122

118

76 104

84 685

88 240

91 506

98 713

101 400

100

111

116

120

130

133

95 %

95 %

95 %

87 %

89 %

84 %

4.2. Existências (stocks)
(94)

Os níveis das existências no final do ano foram variando ao longo dos anos, com uma tendência
para diminuir em relação aos níveis de produção.
Existências
(stocks)

Toneladas
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

5 958

4 791

3 627

1 824

1 794

5 184

100

80

61

31

30

87

4.3. Volume de vendas, parte de mercado e crescimento
(95)

As vendas efectuadas pela indústria comunitária no mercado comunitário durante o período analisado aumentaram 8 % em termos de volume. No entanto, as vendas da indústria comunitária não
aumentaram tanto como o consumo que aumentou 16 % durante este período. Por conseguinte, a
indústria comunitária perdeu 2 pontos percentuais de parte de mercado durante o período analisado.

Volume de vendas (em
toneladas)
1996 = 100

Parte de mercado

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

72 318

82 501

85 434

82 749

84 964

77 846

100

114

118

114

117

108

25 %

24 %

23 %

24 %

24 %

23 %

4.4. Factores que afectam os preços
(96)

Os preços de venda da indústria comunitária diminuíram 9 % durante o período analisado. O
volume significativo das importações originárias da Índia e os seus baixos preços, caracterizados por
uma tendência para a descida, provocaram uma acentuada depressão dos preços praticados pela
indústria comunitária que se viu obrigada a baixar os preços para tentar preservar a sua parte de
mercado.
Preço de venda médio
praticado

euros/kg
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

2,94

3,00

2,93

2,69

2,58

2,68

100

102

100

91

88

91
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4.5. Rentabilidade
(97)

A rentabilidade da indústria comunitária, expressa em termos do rendimento das vendas líquidas
realizadas no mercado comunitário, registou uma forte diminuição durante o período analisado,
tendo passado de + 3 %, em 1996, para – 12 % no período de inquérito.

Rentabilidade

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

3%

7%

8%

2%

–7%

– 12 %

4.6. Investimentos e capacidade de obtenção de capitais
(98)

Durante o período analisado, a indústria comunitária efectuou investimentos substanciais, mas
diminuiu durante o período de inquérito. A maioria das despesas incorridas foram registadas na
categoria de máquinas, equipamento e outros artigos. Em 1998, foram efectuados investimentos
especialmente avultados, nomeadamente a criação de uma nova fábrica de PTY por um produtor
comunitário, numa altura em que as perspectivas financeiras da indústria comunitária ainda eram
favoráveis.
Investimento

1 000 euros
1996 = 100

(99)

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

35 997

30 138

57 567

39 158

33 884

23 051

100

84

160

109

94

64

A capacidade da indústria comunitária para obter capitais, quer junto de fontes de financiamento
externas, quer junto de empresas-mãe, não foi seriamente afectada no início do período analisado.
No entanto, atendendo às perdas registadas durante o período de inquérito, a capacidade para obter
capitais diminuiu fortemente durante esse período.
4.7. Rendibilidade dos investimentos

(100) A fim de avaliar o impacto das importações objecto de subvenções na rendibilidade dos investi-

mentos da indústria comunitária, a Comissão examinou a situação em termos de lucros e prejuízos,
antes de impostos, em relação aos activos totais da indústria comunitária.

(101) As vendas de PTY constituem a maior parte do volume de negócios da indústria comunitária. Os

valores relativos à rendibilidade dos investimentos foram, pois, ajustados para ter em conta esse
facto.

(102) A evolução da rendibilidade dos investimentos é conforme aos valores relativos à rentabilidade e

revelou uma deterioração evidente da situação financeira da indústria comunitária.

Rendibilidade
activos totais

dos

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

20 %

25 %

19 %

4%

–3%

– 10 %

4.8. Cash flow
(103) As vendas de PTY constituem a maior parte do volume de negócios da indústria comunitária. Os

valores relativos ao cash flow foram, pois, ajustados para ter em conta esse facto.

(104) Como indicado no quadro abaixo apresentado, o cash flow da indústria comunitária confirmou

inequivocamente a deterioração da sua situação financeira.

Cash flow líquido (em
tonelads e saídas) de
todas as actividades
(em milhares de euros)
Índice

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

23 014

30 128

14 778

38 113

15 427

15 836

100

131

64

166

67

69
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4.9. Emprego, produtividade e vencimentos
(105) O quadro seguinte apresenta a evolução do número de pessoas empregadas pela indústria comuni-

tária na produção do produto em questão e o custo total do emprego por assalariado.

Número de trabalhadores
1996 = 100

Custos de emprego
(em milhares de euros)
1996 = 100

Produtividade
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

1 180

1 260

1 419

1 482

1 487

1 403

100

107

120

126

126

119

27 362

32 522

35 035

38 864

39 861

40 832

100

119

128

142

146

149

61 297

63 595

59 098

53 716

59 307

60 755

100

104

96

88

97

99

(106) No final do período de inquérito, a indústria comunitária empregava 1 403 efectivos, o que

corresponde a um aumento global de 19 % durante o período analisado, essencialmente devido a um
importante aumento verificado em 1998 e 1999, quando a indústria comunitária decidiu desenvolver as suas capacidades de produção de forma substancial. Esta extensão foi planeada quando as
perspectivas ainda eram favoráveis (ver considerando 98). Os custos de emprego em relação ao
número de assalariados aumentou 30 % durante o mesmo período.

(107) Durante o período de inquérito, a produtividade foi aproximadamente idêntica à verificada em 1996.

Em 1999, com o aumento das capacidades de produção e do número de assalariados, a produtividade diminuiu temporariamente.
4.10. Recuperação dos efeitos do dumping sofrido no passado

(108) Em 1997 e 1998, os resultados financeiros da indústria comunitária foram satisfatórios, o que

revelou que esta indústria havia recuperado dos efeitos do dumping sofrido anteriormente, provocados por importações de países terceiros, em relação às quais foram adoptadas medidas anti-dumping. Estão em vigor medidas anti-dumping definitivas sobre as importações de PTY originários
da Malásia, da Indonésia, da Tailândia e de Taiwan (ver considerando 4).
4.11. Margem de subvenção efectiva

(109) As margens de subvenção relativas à Índia são especificadas na parte sobre as subvenções (conside-

rando 69). As margens estabelecidas são claramente superiores às margens de minimis. Além disso,
tendo em conta o volume e o preço das importações objecto de subvenções, o impacto da margem
de subvenção efectiva não é de negligenciar.
5. Conclusões sobre o prejuízo

(110) Entre 1996 e o período de inquérito, o volume das importações de PTY originários da Índia

triplicou, tendo passado de menos de 7 500 toneladas para mais de 22 000 toneladas. Tal
traduziu-se num aumento global da parte de mercado das importações em questão de 4 pontos
percentuais, numa altura em que o consumo aumentou 19 %. Os preços das importações em causa
mantiveram-se inferiores aos da indústria comunitária durante todo o período analisado, com uma
subcotação dos preços compreendida entre 30 % e 45 % durante o período de inquérito.

(111) Simultaneamente, a situação da indústria comunitária agravou-se em termos de parte de mercado,

preços de venda, rentabilidade, rendibilidade dos investimentos, cash flow e capacidade de obtenção
de capitais. Os resultados financeiros insatisfatórios da indústria comunitária resultaram da depressão
dos preços que a referida indústria baixou numa tentativa de manter a parte de mercado.

(112) Tendo em conta o que precede, a Comissão concluiu provisoriamente que a indústria comunitária

sofreu um prejuízo importante na acepção do artigo 8.o do regulamento de base.
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G. NEXO DE CAUSALIDADE

1. Introdução
(113) Em conformidade com o disposto no n.o 6 do artigo 8.o do regulamento de base, a Comissão

averiguou se o prejuízo importante sofrido pela indústria comunitária tinha sido causado pelas
importações objecto de subvenções originárias do país em questão. Em conformidade com o
disposto no n.o 7 do artigo 8.o do regulamento de base, a Comissão examinou também outros
factores que possam, eventualmente, ter prejudicado a indústria comunitária, para ter a certeza de
que não se atribuía às importações objecto de subvenções o prejuízo causado por esses outros
factores.

(114) Estão actualmente em vigor medidas anti-dumping contra as importações originárias da Tailândia, da

Indonésia, de Taiwan e da Malásia, destinadas a eliminar o dumping prejudicial provocado por esses
países. As importações de PTY originárias destes quatro países são actualmente objecto de um
reexame da caducidade (ver considerando 4). Este elemento foi tido em conta neste exame.

2. Impacto das importações objecto de subvenções

2.1. Volume
(115) Durante o período analisado, o volume das importações de PTY originários da Índia triplicou, tendo

atingido 22 683 toneladas durante o período de inquérito.

(116) O aumento substancial, quer em termos de volume, quer de parte de mercado, das importações

originárias da Índia durante o período considerado, a preços que provocaram uma subcotação
significativa dos preços da indústria comunitária, coincidiu com uma acentuada deterioração da
situação da mesma, nomeadamente no que respeita à rentabilidade e à rendibilidade dos investimentos.

(117) Esta deterioração foi mais acentuada entre 2000 e o período de inquérito, altura em que o volume

das importações objecto de subvenções aumentou mais 17 %, atingindo níveis recorde.

2.2. Regime de preços
(118) Entre 1996 e o período de inquérito, os preços das importações objecto de subvenções diminuíram

7 %, enquanto a sua parte de mercado aumentou 4 pontos percentuais. Simultaneamente, a indústria
comunitária baixou os preços de venda em 9 %, numa tentativa vã de conservar a sua parte de
mercado.

(119) Os preços das importações objecto de subvenções foram inferiores de forma constante aos preços da

indústria comunitária, com uma margem de subcotação compreendida entre 30 % e 45 % no que
respeita aos produtores exportadores contemplados pelo inquérito durante o período de inquérito.

(120) Considera-se, por conseguinte, que a pressão exercida pelas importações em causa, cujo volume e

parte de mercado aumentaram significativamente a partir de 1996, graças aos seus preços especialmente baixos, causaram uma depressão dos preços da indústria comunitária com a consequente
deterioração da sua situação financeira.
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3. Impacto de outros factores
3.1. Importações originárias de outros países terceiros
(121) Quatro países exportadores de PTY para a Comunidade são objecto de medidas anti-dumping: a

Indonésia, a Malásia, Taiwan e a Tailândia. Estes quatro países detinham uma parte de mercado de
18 % durante o período de inquérito. Durante o período analisado, a parte de mercado das
importações originárias destes países aumentou 3 pontos percentuais, passando de 15 %, em 1996,
para 18 % durante o período de inquérito. Os preços médios cif destas importações subcotaram os
preços da indústria comunitária. Os produtores exportadores na Indonésia e em Taiwan que
beneficiam de taxas de dumping de 0 % são os produtores-exportadores que efectivamente aumentaram as suas vendas no mercado comunitário. Por conseguinte, não é de excluir que estas
importações tenham contribuído para o prejuízo sofrido pela indústria comunitária. Esta situação
está actualmente a ser investigada no âmbito dos inquéritos de reexame iniciados em 31 de Maio de
2002 (1), em conformidade com o n.o 3 do artigo 11.o do Regulamento (CE) n.o 384/96.

(122) As importações originárias de outros países terceiros representavam uma parte de mercado de 19 %

durante o período de inquérito e aumentaram 47 % em termos de volume, durante o período
analisado. Os volumes mais significativos são originários dos Estados Unidos da América, da Turquia
e da Coreia do Sul. Os preços médios cif destas importações subcotaram ligeiramente os preços da
indústria comunitária numa base à saída da fábrica. No entanto, se se tomar em consideração os
direitos aduaneiros e os custos pós-importação, encontram-se aproximadamente ao mesmo nível que
os preços da indústria comunitária. Por conseguinte, estas importações não podem ser consideradas
como tendo prejudicado a indústria comunitária.
1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

Indonésia, Malásia, Taiwan e Tailândia

Quantidade (em toneladas)
Parte de mercado
Preços
euros/kg)

cif

(em

43 443

50 030

55 778

61 485

62 450

61 193

15 %

15 %

15 %

17 %

17 %

18 %

1,88

2,02

1,66

1,38

1,81

1,85

Outros países terceiros

Quantidade (em toneladas)
Parte de mercado
Preços
euros/kg)

cif

(em

41 574

61 630

73 575

75 912

68 209

61 377

15 %

20 %

20 %

22 %

19 %

19 %

2,30

2,30

2,09

1,86

2,29

2,30

3.2. Preços das matérias-primas
(123) A principal matéria-prima utilizada na produção de PTY são os fios de filamentos parcialmente

orientados (POY).

(124) Actualmente, a indústria comunitária adquire POY tanto dentro como fora da Comunidade. Também

são adquiridos POY a empresas ligadas. Uma comparação pormenorizada decitex por decitex entre
os preços intragrupo, os preços pagos no mercado e os preços publicados pela imprensa especializada provou que as aquisições a empresas ligadas são efectuadas em condições normais de concorrência. As condições de venda são igualmente semelhantes às condições gerais do mercado.

(125) O preço efectivamente pago pela indústria comunitária pelos POY, como indicado no quadro abaixo,

aumentou consideravelmente em 1997-1998, para diminuir posteriormente para níveis inferiores
aos verificados no início do período analisado. Por conseguinte, não se pode considerar que os
custos das matérias-primas tenham provocado um prejuízo à indústria comunitária.

Custo médio dos POY
(em euros/kg)

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

1,5

2,0

1,7

1,4

1,4

1,4

(1) JO C 129 de 31.5.2002, p. 2 e 5.
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3.3. Resultados das exportações da indústria comunitária
(126) O volume das exportações da indústria comunitária aumentou quase 400 % durante o período

analisado, tendo atingido 5 200 toneladas, dado que esta indústria desenvolveu relações a longo
prazo com parceiros fora da Comunidade. É importante referir que a tonelagem efectiva exportada é
reduzida, se comparada com o volume total das vendas da indústria comunitária.

(127) Em conclusão, dado que as exportações aumentaram durante este período, considera-se que não

podem ter sido responsáveis pelo prejuízo sofrido pela indústria comunitária.

3.4. Alterações dos padrões de consumo
(128) O consumo do produto em questão na Comunidade aumentou 19 % durante o período analisado.

Considera-se, pois, que este factor não contribuiu para o prejuízo sofrido pela indústria comunitária.

4. Conclusão sobre o nexo de causalidade
(129) O aumento substancial, quer em termos de volume, quer da parte de mercado, das importações da

Índia durante o período analisado, em particular no período de inquérito, assim como o respectivo
nível de subcotação dos preços durante o período de inquérito, tiveram consequências negativas
importantes a nível da parte de mercado e dos preços de venda da indústria comunitária.
Por sua vez, tal afectou alguns indicadores económicos da indústria comunitária, nomeadamente a
rentabilidade e a rendibilidade dos investimentos. Para além das importações de outros países objecto
das medidas anti-dumping em vigor, não foram determinados outros factores que possam ter
contribuído para o prejuízo sofrido pela indústria comunitária.

(130) Por conseguinte, concluiu-se provisoriamente que as importações objecto de subvenções originárias

do país em questão causaram um prejuízo importante à indústria comunitária, na acepção do n.o 6
do artigo 8.o do regulamento de base.

H. INTERESSE COMUNITÁRIO

1. Generalidades
(131) A Comissão averiguou se, não obstante a conclusão sobre as subvenções prejudiciais, existiam razões

de força maior que levassem à conclusão de que não é do interesse comunitário adoptar medidas
neste caso específico. Para este efeito, em conformidade com o disposto no n.o 1 do artigo 31.o do
regulamento de base, a determinação do interesse comunitário baseou-se numa apreciação de todos
os interesses em jogo, ou seja os interesses da indústria comunitária, de outros produtores comunitários, dos importadores-comerciantes, bem como dos utilizadores e fornecedores do produto considerado.

2. Inquérito
(132) A Comissão enviou questionários aos importadores, aos fornecedores de matérias-primas e aos

utilizadores industriais do produto em causa. No total, foram enviados questionários a 13 fornecedores, a 21 utilizadores, a 14 importadores e a 16 outros produtores de PTY.
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(133) Foram recebidas respostas ao questionário das seguintes empresas no prazo estabelecido:

— um fornecedor directo de matérias-primas, que abastece a indústria comunitária em mono-etilenoglicol e ácido tereftálico purificado:
— BP Chemicals Ltd (Reino Unido),
— um utilizador do produto considerado, que fabrica produtos têxteis destinados a ser utilizados
sobretudo nos sectores automóvel e de estofos:
— Mattes & Ammann KG (Alemanha),
— dois outros produtores de PTY:
— Fitexar SA (Portugal),
— Manifattura di Stabbia SPA (Itália),
— nenhum dos importadores do produto considerado respondeu ao questionário.

3. Efeito provável da instituição de medidas na indústria comunitária e em outros produtores
comunitários de PTY
(134) A indústria comunitária é uma indústria viável e com capacidade para abastecer o mercado.

Efectivamente, a indústria comunitária empreendeu grandes esforços para satisfazer os requisitos dos
utilizadores e, em especial, dos utilizadores da indústria automóvel, que pretendem ser abastecidos
em produtos de alta qualidade em tempo útil. A indústria comunitária manifestou vontade de manter
uma presença competitiva no mercado comunitário designadamente através:
a) Do desenvolvimento de produtos específicos para abastecer nichos de mercado;
b) Da melhoria da produtividade, incluindo uma utilização generalizada de técnicas de fabrico
modernas (ou seja, uma maior mecanização e informatização).

(135) É evidente que as medidas propostas beneficiariam a indústria comunitária. Não há razões para

duvidar da viabilidade e competitividade da indústria comunitária em condições normais de
mercado. Tal baseia-se no seu nível de competitividade verificado entre 1996 e 1999 e na sua
posição no mercado comunitário no sector dos produtos especiais, que ainda não é alvo das
importações objecto de subvenções.

(136) A indústria comunitária sofreu subvenções prejudiciais. As importações objecto de subvenções

provenientes da Índia provocaram uma subcotação e uma depressão dos preços da indústria
comunitária, bem como uma ligeira diminuição da parte de mercado da referida indústria, a qual não
pôde crescer ao mesmo ritmo que o mercado. As importações objecto de subvenções provenientes
da Índia provocaram uma grave erosão da rentabilidade e da rendibilidade dos investimentos da
indústria comunitária. Os investimentos também foram reduzidos, especialmente durante o período
de inquérito. Caso esta situação persista, irão manter-se as perdas aos níveis atingidos durante o
período de inquérito, o que comprometerá a viabilidade da indústria comunitária a longo prazo.

(137) Os outros dois produtores que responderam ao questionário da Comissão apoiaram este ponto de

vista.

(138) Concluiu-se, portanto, a título provisório, que seria do interesse da indústria comunitária e de todos

os outros produtores comunitários a instituição de medidas.

4. Efeitos prováveis da instituição de medidas nos importadores
(139) Não foram recebidas respostas ao questionário de nenhum importador ou comerciante.
(140) A não colaboração dos importadores neste caso leva à conclusão de que, provavelmente, a

instituição de medidas sobre as importações originárias da Índia não terá um impacto significativo na
situação de importadores e comerciantes de PTY não ligados na Comunidade.
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5. Efeitos prováveis da instituição de medidas para os fornecedores de matérias-primas
(141) Os produtores comunitários abastecem-se sobretudo de mono-etilenoglicol, de ácido tereftálico

purificado ou de dimetiltereftalato para produzir fios orientados (POY) que serão posteriormente
texturizados para a produção de PTY. Alguns produtores comunitários abastecem-se de POY directamente.

(142) O fornecedor que colaborou no inquérito emprega actualmente mais de 300 pessoas dedicadas à

produção de ácido tereftálico purificado e de mono-etilenoglicol.

(143) O fornecedor que colaborou no inquérito trabalhou estreitamente com produtores comunitários,

obtendo uma parte significativa do seu volume de negócios das vendas efectuadas a esses produtores.
Por conseguinte, uma redução das encomendas da indústria comunitária teria efeitos dramáticos para
esta empresa.

(144) É evidente que a instituição de medidas ajudaria a manter o nível de actividade da indústria

comunitária e, consequentemente, dos seus fornecedores. A Comissão concluiu, assim, provisoriamente, que a instituição de medidas anti-dumping seria do interesse das indústrias a montante.
6. Efeitos prováveis da instituição de medidas nos utilizadores

(145) Como já referido, só um utilizador colaborou no inquérito. Este utilizador está preocupado, essen-

cialmente, com uma eventual continuação da concentração no sector dos PTY caso sejam instituídas
medidas, dado que se verificou um certa tendência para a concentração de grandes empresas
multinacionais.

(146) Este argumento não é convincente, tendo em conta que, durante o período de inquérito, a indústria

comunitária era composta por 23 produtores. Além disso, se não forem instituídas medidas, a difícil
situação financeira da indústria comunitária levará, provavelmente, à continuação da concentração a
nível mundial. Ademais, poderá estar em jogo a própria existência da indústria comunitária,
tornando os utilizadores totalmente dependentes das importações. Pelo contrário, caso sejam instituídas medidas, os vários produtores comunitários irão provavelmente continuar a competir entre si
e, sem recurso a importações objecto de subvenções, a assegurar as melhores condições do mercado
para os seus utilizadores.

(147) Conclui-se, pois, provisoriamente que, atendendo ao número reduzido de respostas ao questionário

da Comissão e não obstante os comentários apresentados pela empresa que enviou a sua resposta, a
instituição de medidas anti-dumping não seria prejudicial à viabilidade e à competitividade dos
utilizadores.
7. Conclusão

(148) A instituição de medidas de compensação é do interesse da indústria comunitária, de outros

produtores comunitários de PTY e dos fornecedores de matérias-primas e permitirá a estes sectores
melhorar a sua rentabilidade e efectuar novos investimentos, essenciais para a sua viabilidade.

(149) Caso não sejam instituídas medidas, a deterioração da rentabilidade da indústria comunitária verifi-

cada durante o período analisado comprometerá seriamente a sua sobrevivência.

(150) A Comissão concluiu igualmente que a instituição de medidas de compensação não seria prejudicial

para a viabilidade, nem para a competitividade dos utilizadores.

(151) Tendo em conta o que precede, a Comissão concluiu provisoriamente que não existem razões de

força maior para não instituir medidas de compensação provisórias no caso em apreço.

I. NÃO INSTITUIÇÃO DE DIREITOS
(152) Tendo em conta as conclusões que estabelecem que a margem de subvenção média ponderada à

escala nacional para as importações originárias da Indonésia é de minimis, a Comissão decide
provisoriamente não instituir direitos de compensação no que diz respeito às importações originárias
deste país.
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J. MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO PROVISÓRIAS

1. Margem de eliminação do prejuízo
(153) Para evitar que as importações objecto de subvenções continuem a causar prejuízo, considerou-se

adequado adoptar medidas de compensação sob a forma de direitos provisórios.

(154) A fim de determinar o nível destes direitos, a Comissão teve em conta as margens de subvenção

determinadas e o montante do direito necessário para eliminar o prejuízo sofrido pela indústria
comunitária.

(155) Para o efeito, a Comissão determinou um preço não prejudicial com base nos custos de produção da

indústria comunitária, juntamente com uma margem de lucro razoável de 8 %, considerada necessária para assegurar a viabilidade da indústria. Trata-se, além disso, da margem de lucro da referida
indústria em 1998, numa altura em que as importações objecto de subvenções originárias da Índia
não tinham ainda um efeito tão depreciativo nos preços da indústria comunitária e em que as
importações dos países objecto das medidas atingiam um nível semelhante ao verificado no período
de inquérito. O preço não prejudicial foi comparado com os preços das importações objecto de
subvenções e de dumping utilizados para determinar a subcotação, tal como acima salientado. As
diferenças resultantes desta comparação foram então expressas em percentagem do valor cif total das
importações, a fim de estabelecer a margem necessária para eliminar o prejuízo.

(156) Para calcular a margem de eliminação do prejuízo aplicável aos produtores exportadores que

colaboraram no inquérito, mas que não foram incluídos na amostra, foi utilizada a média ponderada
da margem de eliminação do prejuízo das empresas incluídas na amostra.

(157) Relativamente aos produtores-exportadores na Índia que não responderam ao questionário da

Comissão, nem se deram a conhecer de outro modo, a margem de eliminação do prejuízo foi
estabelecida a nível nacional com base nos dados disponíveis, em conformidade com o n.o 1 do
artigo 28.o do regulamento de base. Atendendo ao elevado nível de colaboração, a Comissão
considerou adequado estabelecer uma margem de eliminação do prejuízo para as empresas que não
colaboraram no inquérito ao nível da margem de eliminação do prejuízo mais elevada, estabelecida
para uma empresa do país em causa que tenha colaborado.

2. Medidas provisórias
(158) Dado que as margens de subvenções determinadas são inferiores ao nível necessário para eliminar o

prejuízo, os direitos provisórios a instituir devem corresponder ao nível das margens de subvenções
estabelecidas, em conformidade com o disposto no n.o 1 do artigo 12.o do regulamento de base.
Reliance Industries Ltd

0%

Indo Rama Synthetics Ltd

4,1 %

Welspun Syntex Ltd

9,1 %

Produtores-exportadores que colaboraram no inquérito não incluídos na amostra

5,0 %

Produtores-exportadores que não colaboraram no inquérito

9,1 %

(159) As taxas individuais do direito anti-subvenções para cada empresa especificadas no presente regula-

mento foram estabelecidas com base nos resultados do presente inquérito. Por conseguinte,
traduzem a situação dessas empresas verificada durante o inquérito. Estas taxas do direito (contrariamente ao direito a nível nacional aplicável a «todas as outras empresas») são, assim, exclusivamente
aplicáveis às importações de produtos originários do país em questão, fabricados pelas empresas e,
por conseguinte, pelas entidades jurídicas específicas mencionadas. Os produtos importados fabricados por qualquer outra empresa não especificamente mencionada na parte dispositiva do presente
regulamento com indicação do nome e endereço, incluindo as entidades coligadas com as especificamente mencionadas, não podem beneficiar destas taxas, ficando sujeitos às taxas do direito aplicáveis
a «todas as outras empresas».
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(160) Qualquer pedido de aplicação das taxas do direito anti-subvenções aplicáveis a estas empresas

específicas (por exemplo, na sequência de uma alteração da designação da entidade ou da criação de
novas entidades de produção ou de venda) deve ser imediatamente apresentado à Comissão (1) e
conter todas as informações relevantes, nomeadamente a indicação de uma eventual alteração das
actividades da empresa relacionadas com a produção, as vendas no mercado interno e as vendas para
exportação, associada, por exemplo, à mudança da designação da entidade ou a alterações a nível das
entidades de produção ou de venda. Se necessário, após consulta do Comité Consultivo, a Comissão
procederá à alteração do regulamento nesse sentido, actualizando a lista das empresas que beneficiam de taxas de direito específicas.

3. Disposições finais
(161) Tendo em vista uma boa administração, será estabelecido um prazo para que as partes interessadas

que se deram a conhecer no prazo especificado no aviso de início possam apresentar os seus
comentários por escrito e solicitar uma audição. Além disso, as conclusões respeitantes à instituição
dos direitos para efeitos do presente regulamento são provisórias e poderão ter de ser reconsideradas
para efeitos da instituição de um direito definitivo,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
É instituído um direito de compensação provisório sobre as importações de fios de filamentos
texturizados de poliésteres (PTY) classificados no código NC 5402 33 00 e originários da Índia.
2.
As taxas do direito de compensação provisório aplicáveis ao preço líquido franco-fronteira comunitária, do produto não desalfandegado, em relação aos produtos fabricados pelas empresas abaixo enumeradas, são as seguintes:
Empresa

Taxa do direito
(%)

Código adicional Taric

Chhabria Polyester Corporation
Mehta House, 1st Floor, 91, Bombay Samachar Marg,
Mumbai 400 023, India

5,0

A388

Indo Rama Synthetics Limited
51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Distt.
Dhar, Madhya Pradesh, India

4,1

A389

Microsynth Fabrics Limited
6, Jai Tirath Mansion, Barrack Road, Behind Metro Cinema,
Mumbai 400 020, India

5,0

A390

Modern Petrofils
NH No 8, Baman Gam, Taluka: Karjan, Distt. Baroda 391
210, India

5,0

A391

Nova Petrochemicals Limited
402, Trividh Chambers, Ring Road, Surat, India

5,0

A392

Parasrampuria Industries Limited
208, Nariman Point, Bombay, 400 021, India

5,0

A393

(1) Comissão Europeia
Direcção-Geral do Comércio
Direcção B
J-79 5/17
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelas.
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Taxa do direito
(%)

Empresa
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Código adicional Taric

Reliance Industries Limited
Maker Chambers IV, Nariman Point, Bombay, Mumbai, 400
021, India

0,0

A394

Sarla Polyester Limited
304, Arcadia, 195 Nariman Point, Bombay, Mumbai, 400
021, India

5,0

A395

Supertex Industries Limited
Balkrishna Krupa, 2nd Floor, 45/49, Babu Genu Road, Princess Stree, Bombay, 400 002, India

5,0

A396

Welspun Syntex Limited
Kamani Wadi, 1st Floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road,
Chira Bazar, Stree, Bombay, 400 002, India

9,1

A397

Todas as outras empresas

9,1

A999

3.
Salvo disposição em contrário, serão aplicáveis as disposições em vigor em matéria de direitos
aduaneiros.
4.
A introdução em livre prática, na Comunidade, do produto referido no n.o 1 fica sujeita à constituição
de uma garantia, equivalente ao montante do direito provisório.
Artigo 2.o
Sem prejuízo do disposto no artigo 30.o do Regulamento (CE) n.o 2026/97, as partes interessadas podem
solicitar a divulgação dos principais factos e considerações com base nos quais o presente regulamento foi
adoptado, apresentar as suas observações por escrito e solicitar uma audição à Comissão no prazo de 20
dias a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
Em conformidade com o disposto no n.o 4 do artigo 31.o do Regulamento (CE) n.o 2026/97, as partes
interessadas podem apresentar comentários sobre a aplicação do presente regulamento no prazo de um mês
a contar da data da sua entrada em vigor.
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
O artigo 1.o é aplicável por um período de quatro meses.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 29 de Julho de 2002.
Pela Comissão
Pascal LAMY

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 1412/2002 DA COMISSÃO
de 29 de Julho de 2002
que institui um direito anti-dumping provisório sobre as importações de fios de filamentos
texturizados de poliésteres (PTY) originários da Índia
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 384/96 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1995, relativo à
defesa contra as importações objecto de dumping de países não membros da Comunidade Europeia (1), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 2238/2000 (2), e, nomeadamente, o seu artigo
7.o,
Após consulta do Comité Consultivo,
Considerando o seguinte:
A. PROCESSO
(1)

Em 9 de Novembro de 2001, a Comissão anunciou, através de um aviso publicado no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias (3), o início de um processo anti-dumping relativo às importações na
Comunidade de fios de filamentos texturizados de poliésteres (a seguir designados «PTY») originários
da Índia.

(2)

O processo foi iniciado em Setembro de 2001, na sequência de uma denúncia apresentada pelo
Comité Internacional da Raiona e outras Fibras Sintéticas (CIRFS), em nome de produtores que
representam uma parte importante da produção comunitária total de PTY. A denúncia continha
elementos de prova de dumping em relação ao referido produto, bem como de um prejuízo
importante dele resultante, que foram considerados suficientes para justificar o início de um processo
anti-dumping.

(3)

Estão actualmente em vigor medidas anti-dumping definitivas sobre as importações de PTY originários
da Malásia [Regulamento (CE) n.o 1001/97 do Conselho (4), alterado pelo Regulamento (CE) n.o
1992/2000 (5)], da Indonésia e da Tailândia [Regulamento (CE) n.o 2160/96 do Conselho (6), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1078/2001 (7)] e de Taiwan [Regulamento (CE) n.o 3905/88 do Conselho (8) com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.o 2010/2000 (9)]. Em conformidade com o n.o 2 do artigo 11.o do Regulamento (CE) n.o
384/96 [a seguir designado («regulamento de base»), está actualmente a ser reexaminada a caducidade
destas medidas no que respeita às importações originárias da Malásia (10), de Taiwan (11), da Indonésia (12) e da Tailândia (13).

(4)

Simultaneamente, foi publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias da mesma data, o aviso de
início de um processo anti-subvenções paralelo relativo às importações, na Comunidade, do mesmo
produto originário da Índia e da Indonésia (14).

(5)

A Comissão informou oficialmente do início do processo os produtores comunitários autores da
denúncia e outros produtores comunitários conhecidos como interessados, os produtores-exportadores e as suas associações representativas, os importadores, os utilizadores e fornecedores conhecidos como interessados, bem como os representantes da Índia. A Comissão deu às partes directamente interessadas a oportunidade de comunicarem os seus pontos de vista por escrito e de
solicitarem uma audição no prazo fixado no aviso de início.

(1) JO L 56 de 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 257 de 11.10.2000, p. 2.
(3) JO C 315 de 9.11.2001, p. 2.
(4) JO L 145 de 5.6.1997, p. 1.
(5) JO L 238 de 22.9.2000, p. 1.
(6) JO L 289 de 12.11.1996, p. 14.
(7) JO L 149 de 2.6.2001, p. 5.
(8) JO L 347 de 16.12.1988, p. 10.
(9) JO L 241 de 26.9.2000, p. 1.
(10) JO C 135 de 6.6.2002, p. 10.
(11) JO C 170 de 14.6.2001, p. 2.
(12) JO C 316 de 10.11.2001, p. 9.
(13) JO C 129 de 31.5.2002, p. 2 e 5.
(14) JO C 315 de 9.11.2001, p. 5.
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(6)

Vários produtores-exportadores da Índia e a sua associação, bem como produtores comunitários,
utilizadores comunitários e importadores/comerciantes, apresentaram as suas observações por
escrito. Foram concedidas audições a todas as partes que, alegando razões especiais para serem
ouvidas, as solicitaram dentro do prazo acima referido.

(7)

Tendo em conta o número aparentemente elevado de produtores-exportadores na Índia, como
indicado na denúncia, foram aplicadas técnicas de amostragem no inquérito de dumping, nos termos
do artigo 17.o do regulamento de base e como descrito em mais pormenor nos considerandos 14 e
seguintes do presente regulamento. A Comissão enviou questionários a uma amostra representativa
de produtores-exportadores da Índia, dos quais recebeu informações pormenorizadas.

(8)

A Comissão enviou igualmente questionários a todas as outras partes conhecidas como interessadas.
Recebeu respostas de dois dos seis produtores comunitários autores da denúncia e de um produtor
comunitário que inicialmente não participou na denúncia. A Comissão recebeu igualmente respostas
de um utilizador e de dois fornecedores de matérias-primas, com informações suficientemente
completas e representativas para serem utilizadas na avaliação do interesse da Comunidade. Não
foram recebidas respostas ao questionário de importadores na Comunidade não ligados a produtores-exportadores, os quais também não se deram a conhecer.

(9)

A Comissão reuniu e verificou todas as informações que considerou necessárias para efeitos de uma
determinação preliminar do dumping, do prejuízo dele resultante e do interesse comunitário. Foram
realizadas visitas de verificação às instalações das seguintes empresas:
a) Produtores comunitários
— Dupont SA, Reino Unido
— Sinterama Spa, Itália;
b) Produtores-exportadores na Índia
— Indo Rama Synthetics Ltd, Nagpur
— Reliance Industries Ltd e as suas empresas ligadas, Bombaim e Nagpur
— Welspun Syntex Ltd, Bombaim.

(10)

O inquérito do dumping e do prejuízo abrangeu o período compreendido entre 1 de Outubro de
2000 e 30 de Setembro de 2001 (a seguir denominado «período de inquérito»). A análise das
tendências relevantes para a avaliação do prejuízo incidiu sobre o período compreendido entre 1 de
Outubro de 1997 e o final do período de inquérito («período analisado»).
B. PRODUTO CONSIDERADO E PRODUTO SIMILAR

1. Produto considerado
(11)

O produto considerado são os fios de filamentos texturizados de poliésteres (PTY) originários da
Índia, actualmente classificados no código NC 5402 33 00. O produto deriva directamente de fios de
poliésteres orientados e posteriormente texturizados. É utilizado nos sectores de tecelagem e malhas
para fabricar tecidos de poliéster ou de poliéster-algodão. Encontram-se à venda diversos tipos deste
produto, identificáveis através de especificações diferentes, tais como o peso (denier), o número de
filamentos e as características de retardador de chama, a cor e a torção. Existem igualmente diversas
qualidades, em função da eficácia do processo de produção. Todavia, os diversos tipos e qualidades
de PTY não apresentam diferenças significativas em termos das suas características físicas e utilizações de base. Assim, para efeitos do presente inquérito, os diferentes tipos de PTY devem ser todos
considerados um único produto.
2. Produto similar

(12)

O inquérito revelou que os PTY produzidos e vendidos no mercado interno da Índia possuem
características físicas idênticas de base e se destinam à mesma utilização que os PTY exportados deste
país para a Comunidade. De igual modo, os PTY fabricados pelos produtores comunitários autores
da denúncia e vendidos no mercado da Comunidade possuem características físicas de base idênticas
e destinam-se à mesma utilização que os PTY exportados do país em questão para a Comunidade.

(13)

Por conseguinte, os PTY vendidos no mercado interno da Índia e exportados para a Comunidade,
bem como os PTY produzidos e vendidos na Comunidade, são considerados um produto similar na
acepção do n.o 4 do artigo 1.o do regulamento de base.
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C. AMOSTRAGEM

1. Constituição de uma amostra de exportadores indianos
(14)

Tendo em conta o elevado número de produtores-exportadores na Índia referidos na denúncia, a
Comissão considerou inicialmente que poderia ser necessário utilizar técnicas de amostragem, em
conformidade com o disposto no artigo 17.o do regulamento de base.

(15)

A fim de permitir à Comissão constituir uma amostra, foi solicitado aos produtores-exportadores,
em conformidade com o disposto no n.o 2 do artigo 17.o do regulamento de base, que se dessem a
conhecer no prazo de três semanas a contar do início do processo e que fornecessem informações
essenciais relativamente ao respectivo volume de vendas para exportação e no mercado interno, às
suas actividades exactas no que respeita à produção do produto em questão e às firmas e actividades
de todas as suas empresas ligadas produtoras e/ou vendedoras de PTY. As autoridades indianas e a
associação indiana de produtores-exportadores foram igualmente contactados a este respeito pela
Comissão, não tendo levantado objecções quanto à utilização de amostragem.
2. Pré-selecção de empresas que colaboraram no inquérito

(16)

Deram-se a conhecer 12 empresas na Índia e forneceram as informações solicitadas no período de
três semanas referido no n.o 2 do artigo 17.o do regulamento de base. No entanto, só nove
produtores declararam ter efectuado exportações para a Comunidade durante o período de inquérito.
Os produtores que exportaram o produto em questão para a Comunidade durante o período de
inquérito e que manifestaram o desejo de serem incluídos na amostra foram inicialmente considerados produtores que colaboraram no inquérito, pelo que foram tidos em conta na selecção da
amostra. Representavam 98 % das exportações totais do produto em questão da Índia para a
Comunidade. No que respeita às restantes três empresas, duas eram comerciantes que não puderam
ser incluídos na amostra e um era um produtor exportador que não havia efectuado exportações
para a Comunidade durante o período de inquérito.

(17)

As empresas que não se deram a conhecer no prazo de três semanas foram consideradas como não
tendo cooperado com a Comissão.
3. Selecção da amostra

(18)

Em conformidade com o n.o 1 do artigo 17.o do regulamento de base, a selecção baseou-se no maior
volume representativo de exportações que foi possível investigar razoavelmente no prazo disponível.

(19)

Assim, com o acordo da associação de produtores-exportadores indianos e das autoridades indianas,
foram seleccionados para a amostra três produtores-exportadores. As três empresas incluídas na
amostra representaram cerca de 70 % das exportações de PTY da Índia para a Comunidade e cerca de
65 % das vendas de PTY no mercado interno na Índia.

(20)

Os seis produtores-exportadores que acabaram por não ser incluídos na amostra, foram informados
de que, caso viesse a ser aplicado um direito anti-dumping sobre as suas exportações, este seria
calculado em conformidade com o n.o 6 do artigo 9.o do regulamento de base. Inicialmente, algumas
destas empresas indicaram a intenção de solicitar uma margem individual, em conformidade com o
n.o 3 do artigo 17.o do regulamento de base, caso não fossem incluídas na amostra. No entanto, não
foi recebido nenhum pedido fundamentado nesse sentido dentro do prazo estabelecido no aviso de
início.

(21)

O produtor exportador que não estava ligado a nenhum dos produtores-exportadores abrangidos
pelo inquérito e que não efectuou exportações do produto em questão para a Comunidade durante o
período de inquérito, embora o tivesse efectuado após esse período, foi igualmente informado de
que, caso viesse a ser aplicado um direito anti-dumping às suas exportações, este seria calculado em
conformidade com o n.o 6 do artigo 9.o do regulamento de base.

(22)

Foram enviados questionários às três empresas inicialmente incluídas na amostra e um questionário
mais curto à empresa que só efectuou exportações após o período de inquérito.

(23)

A Comissão atribuiu às empresas que foram seleccionadas para a amostra final e que cooperaram
plenamente no inquérito uma margem de dumping e uma taxa de direito individuais.

2.8.2002

2.8.2002

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
D. DUMPING

1. Valor normal
(24)

Em conformidade com o disposto no n.o 2 do artigo 2.o do regulamento de base, a Comissão
começou por examinar se as vendas de PTY realizadas no mercado interno por cada produtor
exportador a clientes independentes eram representativas, ou seja, se o volume total dessas vendas
era igual ou superior a 5 % do volume total das vendas de exportação correspondentes para a
Comunidade.

(25)

Esta análise revelou que todos os produtores-exportadores abrangidos pelo inquérito efectuaram
vendas representativas de PTY no mercado interno durante o período de inquérito.

(26)

Subsequentemente, a Comissão procurou determinar se os tipos de produto vendidos no mercado
interno e os tipos de produto exportados eram idênticos em termos da qualidade, do denier, dos
filamentos, das características de retardador de chama, da cor e da torção, tendo concluído que eram
idênticos ou directamente comparáveis.

(27)

Além disso, no que respeita a cada tipo de produto vendido pelo produtor exportador no seu
mercado interno considerado directamente comparável com o tipo de produto vendido para exportação para a Comunidade, averiguou-se se as vendas no mercado interno haviam sido suficientemente representativas, nos termos do n.o 2 do artigo 2.o do regulamento de base. As vendas no
mercado interno de um tipo de produto determinado foram consideradas suficientemente representativas, sempre que o volume total das vendas no mercado interno desse tipo de produto durante o
período de inquérito representaram, pelo menos, 5 % do volume total de vendas do tipo de produto
comparável exportado para a Comunidade.

(28)

Seguidamente, a Comissão averiguou se as vendas de cada empresa no mercado interno foram
efectuadas no decurso de operações comerciais normais, nos termos do disposto no n.o 4 do artigo
2.o do regulamento de base.
Para o efeito, determinou a proporção de vendas não rentáveis de cada um dos tipos do produto
exportados efectuadas, durante o período de inquérito, a clientes independentes no mercado interno:
a) No que respeita aos tipos do produto em que mais de 80 %, em volume, das vendas no mercado
interno foram efectuadas a preços não inferiores aos custos unitários e em que a média
ponderada do preço de venda foi igual ou superior à média ponderada do custo de produção, o
valor normal, por tipo de produto, foi calculado com base na média ponderada de todos os
preços de venda desse tipo de produto praticados no mercado interno;
b) No que respeita aos tipos do produto em que pelo menos 10 %, mas não mais de 80 %, em
volume, das vendas no mercado interno foram efectuadas a preços não inferiores aos custos
unitários, o valor normal, por tipo de produto, foi calculado com base na média ponderada dos
preços de venda praticados no mercado interno, que se verificou serem iguais ou superiores
unicamente aos custos unitários do tipo do produto em questão;
c) Quanto a certos tipos de produto em que menos de 10 %, em volume, das vendas no mercado
interno foram efectuadas a preços não inferiores aos custos unitários, considerou-se que o tipo de
produto em questão não foi vendido no decurso de operações comerciais normais, tendo pois
sido necessário proceder ao cálculo do valor normal.

(29)

No que respeita a certos tipos de produto vendidos para exportação para a Comunidade pelas três
empresas objecto do inquérito, considerou-se que as respectivas vendas no mercado interno haviam
sido efectuadas no decurso de operações comerciais normais. O valor normal para o tipo de produto
correspondente foi determinado com base nos preços efectivamente pagos ou a pagar por clientes
independentes no mercado interno na Índia, durante o período de inquérito, como previsto no n.o 1
do artigo 2.o do regulamento de base.

(30)

Quanto às vendas de tipos do produto não realizadas no decurso de operações comerciais normais,
bem como no que respeita aos tipos que não foram vendidos em quantidades representativas no
mercado interno, foi necessário proceder ao cálculo do valor normal. As três empresas objecto do
inquérito efectuaram exportações desses tipos de produto para a Comunidade.
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Para calcular o valor normal em conformidade com o n.o 6 do artigo 2.o do regulamento de base, os
encargos de venda, as despesas administrativas e outros encargos gerais (a seguir designados por
«VAG» ) incorridos, bem como a média ponderada do lucro obtido pelos produtores-exportadores
que cooperaram com a Comissão nas suas vendas internas do produto similar, no decurso de
operações comerciais normais, durante o período de inquérito, foram adicionados à média dos seus
custos de produção verificados durante o período de inquérito. Sempre que necessário, os custos de
produção e os VAG declarados foram corrigidos antes de serem utilizados no «teste das operações
comerciais normais» e no cálculo dos valores normais.

2. Preço de exportação
(32)

Uma vez que todas as vendas de exportação do produto considerado dos três produtores-exportadores foram efectuadas directamente a clientes independentes na Comunidade, o preço de exportação
foi estabelecido em conformidade com o disposto no n.o 8 do artigo 2.o do regulamento de base, ou
seja, com base nos preços de exportação efectivamente pagos ou a pagar.

3. Comparação
(33)

A comparação entre o valor normal e o preço de exportação foi efectuada no estádio à saída da
fábrica. Para efeitos de uma comparação equitativa entre o valor normal e o preço de exportação,
foram devidamente tidas em conta, sob a forma de ajustamentos, as diferenças que afectam a
comparabilidade dos preços, em conformidade com o n.o 10 do artigo 2.o do regulamento de base.
De igual modo, em relação a todos os produtores-exportadores objecto do inquérito, procedeu-se a
ajustamentos para ter em conta as diferenças a nível das características físicas e as diferenças de custo
de transporte, frete marítimo e seguro, movimentação, carregamento e custos acessórios, encargos de
importação e impostos indirectos, crédito, custos pós-venda, comissões, descontos e abatimentos,
sempre que aplicável e justificado.

(34)

As três empresas objecto do inquérito solicitaram um ajustamento para ter em conta o reembolso
dos direitos aduaneiros, em conformidade com o n.o 10, alínea b), do artigo 2.o do regulamento de
base, alegando que os encargos de importação oneravam o produto similar, quando destinado a ser
consumido no país de exportação, mas que eram reembolsados ou simplesmente não eram pagos
quando o produto era vendido para exportação para a Comunidade. Todas as empresas recorreram
ao Regime de créditos sobre os direitos de importação (DEPB) após a exportação e/ou ao Regime de
licença antecipada — por essa razão. Esta alegação foi rejeitada por não terem sido apresentados
elementos de prova de que os encargos de importação oneravam o produto similar quando se
destinava a ser consumido no mercado interno. A título alternativo, as empresas solicitaram o
mesmo ajustamento nos termos do n.o 10, alínea k), do artigo 2.o No entanto, dado que as empresas
não demonstraram que o DEPB após a exportação e/ou o Regime de licença antecipada afectam a
comparabilidade dos preços e tendo especialmente em conta que os clientes pagaram de forma
continuada preços diferentes no mercado interno devido às vantagens dos regimes acima referidos, o
ajustamento não foi aceite.

(35)

Ao abrigo do n.o 10, alínea b), do artigo 2.o, uma das empresas objecto do inquérito solicitou um
ajustamento para ter em conta um montante correspondente a um imposto indirecto que onerava o
produto similar quando destinado a ser consumido na Índia e reembolsado quando exportado para a
Comunidade. Verificou-se que a empresa foi efectivamente reembolsada aquando da exportação do
produto em questão. No entanto, uma vez que a mesma empresa não comprovou que o montante
total deste imposto indirecto havia sido reembolsado, o ajustamento foi efectuado para um nível
inferior. Ao abrigo do mesmo artigo do regulamento de base, outra das empresas objecto do
inquérito solicitou um ajustamento para ter em conta um montante correspondente a um imposto
indirecto que onerava o produto similar quando destinado a ser consumido na Índia e não cobrado
quando o produto é exportado para a Comunidade. A este respeito, verificou-se que a empresa não
comunicou devidamente as quantidades relevantes de matérias-primas utilizadas no fabrico do
produto similar. Por conseguinte, não foram apresentados elementos de prova relativos ao montante
exacto do imposto indirecto que onera o produto similar, tendo este pedido de ajustamento sido
rejeitado.
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(36)

Em conformidade com o n.o 10, alínea b), do artigo 2.o do regulamento de base, uma das empresas
objecto do inquérito solicitou um ajustamento para ter em conta um imposto sobre as vendas
(imposto indirecto) cobrado pelas autoridades regionais indianas e pago, alegadamente, nas vendas
efectuadas no mercado interno. A empresa em questão foi dispensada de depositar o montante
correspondente ao imposto sobre as vendas no Tesouro do Estado. Esta isenção é concedida a
empresas que investem na região em questão. A este respeito, não foi demonstrado que a empresa
tivesse cobrado o referido imposto nas vendas realizadas no mercado interno e que depositara o
respectivo montante no Tesouro, pelo que esse imposto não «onerou o produto similar» vendido no
mercado interno. Assim, esta alegação foi considerada sem fundamento.

(37)

Duas das empresas objecto do inquérito solicitaram um ajustamento, em conformidade com o n.o
10, alínea d), do artigo 2.o do regulamento de base, para ter em conta diferenças a nível do estádio de
comercialização. O ajustamento não foi concedido, dado que as empresas não demonstraram que o
preço de exportação havia sido fixado num estádio de comercialização diferente do valor normal e
que a comparabilidade dos preços havia sido afectada. Na realidade, foi alegada a existência de dois
estádios de comercialização diferentes, tanto no mercado de exportação como no mercado interno,
mas não foram detectadas diferenças claras e consistentes em termos das funções e dos preços das
empresas em questão para os diferentes estádios de comercialização no mercado interno da Índia.
Em alternativa, ambas as empresas solicitaram este ajustamento nos termos do n.o 10, alíneas c) e k),
do artigo 2.o Em conformidade com o disposto no n.o 10, alínea c), do artigo 2.o do regulamento de
base, este pedido não foi aceite, uma vez que o ajustamento a título de descontos só é possível
quando estes são efectivamente concedidos por diferenças entre as quantidades directamente ligadas
às vendas em causa, e neste caso não foram concedidos tais descontos pelas empresas em causa.
Também não foi possível deferir o pedido, em conformidade com o disposto no n.o 10, alínea k), do
artigo 2.o, por se ter verificado que as empresas não aplicavam sistematicamente os descontos em
questão a todas as suas vendas no mercado interno e por se ter detectado que se tratava essencialmente das mesmas alegações que as efectuadas a respeito dos estádios de comercialização e
descontos de quantidades, que já haviam sido rejeitados.

(38)

Uma das empresas objecto do inquérito solicitou um ajustamento, em conformidade com o n.o 10,
alínea f), do artigo 2.o do regulamento de base, para ter em conta diferenças a nível dos custos
directamente relacionados com a embalagem entre os produtos vendidos para exportação e os
produtos vendidos no mercado interno. A este respeito, a empresa não comprovou que uma
diferença em termos de custos, que afecta a comparabilidade dos preços, podia estar directamente
relacionada com os custos de embalagem para o produto em questão. Por conseguinte, este pedido
foi rejeitado.
4. Margens de dumping
a) Margem de dumping das empresas objecto do inquérito

(39)

As margens de dumping foram estabelecidas com base numa comparação entre o valor normal médio
ponderado por tipo de produto e o preço de exportação médio ponderado, igualmente por tipo de
produto.
b) Margem de dumping das empresas que colaboraram no inquérito e que não foram incluídas na amostra

(40)

A margem de dumping para os produtores-exportadores, que se deram a conhecer em conformidade
com o artigo 17.o do regulamento de base mas que não foram examinados individualmente, foi
estabelecida com base na média ponderada das margens de dumping das empresas incluídas na
amostra, nos termos do n.o 6 do artigo 9.o do regulamento de base.
c) Margem de dumping das empresas que não colaboraram no inquérito

(41)

Relativamente aos produtores-exportadores que não responderam ao questionário da Comissão, nem
se deram a conhecer de outro modo, a margem de dumping foi determinada com base nos dados
disponíveis, em conformidade com o n.o 1 do artigo 18.o do regulamento de base.

(42)

Em relação ao país objecto do inquérito, procedeu-se a uma comparação entre o volume das
exportações para a Comunidade comunicado pelos produtores-exportadores que colaboraram no
inquérito e os dados correspondentes do Eurostat relativos às importações, a fim de determinar o
nível global de colaboração.

(43)

Verificou-se que o nível geral de colaboração era elevado e, por conseguinte, a Comissão considerou
adequado estabelecer uma margem de dumping residual para as empresas que não colaboraram ao
nível da margem de dumping mais elevada estabelecida para uma empresa do país em causa que
tenha colaborado.
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(44)

Considerou-se necessário proceder desta forma em relação às empresas que não colaboraram para as
impedir de beneficiarem da não-colaboração.

(45)

As margens de dumping provisórias, expressas em percentagem do preço de importação CIF fronteira
comunitária, do produto não desalfandegado, são as seguintes:
Indo Rama Synthetics Ltd

15,7 %

Reliance Industries Ltd

19,1 %

Welspun Syntex Ltd

17,2 %

Produtores-exportadores que colaboram no inquérito não incluídos na amostra

17,7 %

Produtores-exportadores que não colaboraram no inquérito

19,1 %

E. INDÚSTRIA COMUNITÁRIA

1. Produção comunitária
(46)

O PTY é fabricado na Comunidade pelas seguintes empresas:
— três produtores comunitários, que cooperaram plenamente com a Comissão durante o inquérito.
Dois desses produtores comunitários participaram na denúncia,
— quatro produtores comunitários, dos seis que apresentaram a denúncia, facultaram à Comissão,
na denúncia, algumas informações gerais sobre as suas actividades. Não cooperaram plenamente
no inquérito, mas subscreveram o processo,
— dois outros produtores que não participaram na denúncia e que facultaram à Comissão algumas
informações gerais sobre as suas actividades e que apoiaram a denúncia, mas não forneceram
dados pormenorizados,
— outros catorze produtores que não participaram na denúncia, não colaboraram no inquérito,
nem manifestaram uma opinião.

(47)

Os PTY produzidos por todas essas empresas constituem, portanto, a produção comunitária, na
acepção do n.o 1 do artigo 4.o do regulamento de base.

2. Definição de indústria comunitária
(48)

Durante o período de inquérito, a produção cumulada dos três produtores que colaboraram no
inquérito foi de 85 238 toneladas, de uma produção comunitária total estimada em cerca de
228 491 toneladas, o que corresponde a 37 % da produção comunitária. No entanto, cumulativamente os nove produtores que subscreveram o processo representavam 74 % da produção comunitária durante o período de inquérito.

(49)

Uma parte interessada alegou que só três produtores comunitários colaboraram no inquérito e que a
sua produção cumulada não constituía uma parte importante da produção comunitária total. Além
disso, esta parte alegou que quatro dos seis produtores comunitários que apresentaram a denúncia
acabaram por decidir não colaborar por não se considerarem prejudicados, pelo que o processo foi
assim iniciado sem verdadeiro fundamento e os dados utilizados para avaliar o prejuízo sofrido pela
indústria comunitária eram tendenciosos.

(50)

Em primeiro lugar, é de referir que todas as empresas que explicitamente apoiaram a denúncia antes
do início do processo representavam cerca de dois terços da produção comunitária, o que significa
que existia apoio suficiente para dar início a um inquérito. Em segundo lugar, as três empresas que
colaboraram plenamente no inquérito representavam mais de 25 % da produção comunitária,
constituindo, deste modo, uma parte importante da indústria comunitária na acepção do n.o 1 do
artigo 4.o e do n.o 4 do artigo 5.o do regulamento de base.

(51)

Por conseguinte, a Comissão considera a título provisório que os três produtores comunitários que
cooperaram no inquérito constituem a «indústria comunitária» na acepção do n.o 1 do artigo 4.o e do
n.o 4 do artigo 5.o
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F. PREJUÍZO

1. Observações preliminares
Dados sobre as importações
(52)

A evolução das importações, em termos de volume e de preços, foi estabelecida com base em
informações do Eurostat. Todos os PTY importados estão classificados no código NC 5402 33 00,
não estando classificado neste código nenhum outro produto. Os dados do Eurostat relativos à Índia
foram comparados com os dados fornecidos pelos produtores-exportadores durante o período de
inquérito, tendo sido considerados muito semelhantes.
Dados sobre a indústria comunitária

(53)

Os dados sobre a indústria comunitária foram obtidos a partir das respostas, devidamente verificadas,
dadas ao questionário pelos três produtores comunitários que colaboraram no inquérito.
2. Consumo comunitário

(54)

O consumo aparente de PTY na Comunidade foi estabelecido com base nas importações totais do
produto em questão na Comunidade, acrescidas do total das vendas verificadas da indústria comunitária no mercado comunitário e das vendas estimadas de outros produtores presentes na Comunidade, com base nas suas respostas ao questionário da Comissão, elementos de prova contidos na
denúncia e nas estatísticas do Eurostat relativas às exportações.

(55)

O consumo comunitário de PTY atingiu aproximadamente 340 000 toneladas durante o período de
inquérito. Como indicado no quadro abaixo apresentado, aumentou 19 % durante o período analisado. É de referir que o consumo atingiu um pico em 1998, mas subsequentemente voltou a
diminuir.
Consumo comunitário

Toneladas
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

285 640

341 660

369 031

353 376

360 176

339 352

100

120

129

124

125

119

3. Importações da Índia
Volume das importações
(56)

Durante período analisado, o volume das importações originárias da Índia triplicou, tendo passado
de 7 583 toneladas em 1996 para 22 683 toneladas durante o período de inquérito. Após um
aumento acentuado entre 1996 e 1998, as importações diminuíram em 1999, para voltar a
aumentar em 2000. Registou-se um novo aumento de 17 % durante o período de inquérito em
relação a 2000.

(57)

A parte de mercado detida pelas importações em causa atingiu 7 % durante o período de inquérito,
contra 3 % verificada no início do período analisado.
Importações da Índia

Toneladas
1996 = 100

Parte de mercado

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

7 583

16 992

18 064

11 824

18 752

22 683

100

224

238

156

247

301

3%

5%

5%

3%

5%

7%

Preços das importações
(58)

Os preços das importações em questão diminuíram 7 % durante o período analisado. Em 1999,
verificou-se uma queda dos preços, quando os volumes das importações diminuíram extraordinariamente.
Preços cif

EUR/kg
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

1,86

1,99

1,69

1,40

1,77

1,73

100

107

91

75

95

93
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Subcotação dos preços
(59)

Tendo em vista analisar a subcotação dos preços, os preços de venda médios ponderados, por tipo
de PTY, praticados pela indústria comunitária foram comparados com os preços de venda médios
ponderados das importações indianas no mercado comunitário durante o período de inquérito.

(60)

Os elementos tomados em consideração na comparação dos produtos importados com os PTY
produzidos pela indústria comunitária foram o decitex (número de gramas por 1 000 metros de fio),
o número de filamentos, a modificação química (ou seja eventuais características de retardador de
chama) e a cor do fio (não tingido, tingido durante a fiação ou submetido a tingimento tradicional).

(61)

Os preços das importações indianas são os preços indicados pelos produtores-exportadores que
cooperaram no inquérito nas suas respostas ao questionário, numa base cif fronteira comunitária,
devidamente ajustados para ter em conta os direitos aduaneiros e os custos pós-importação. Os
preços da indústria comunitária são os preços comunicados nas suas respostas ao questionário a
respeito das suas vendas realizadas na Comunidade ao primeiro cliente independente, numa base à
saída da fábrica.

(62)

Nesta base, verificou-se que a margem de subcotação dos preços, expressa em percentagem dos
preços da indústria comunitária, variava entre 21 % e 36 % para os produtores-exportadores que
colaboraram no inquérito.
4. Situação da indústria comunitária
Produção, capacidade de produção e utilização das capacidades

(63)

A produção da indústria comunitária aumentou 18 % durante o período analisado, mas diminuiu
3 % durante período de inquérito comparativamente a 2000. A capacidade de produção aumentou
33 % durante o mesmo período. As capacidades foram sendo constantemente alargadas e modernizadas, tendo em vista aumentar a competitividade da indústria comunitária. As taxas de utilização
das capacidades, que eram bastante elevadas até 1998, diminuíram 11 pontos percentuais durante os
períodos subsequentes.

Produção (em
toneladas)
1996 = 100

Capacidade em
toneladas
1996 = 100

Utilização das
capacidades

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

72 330

80 130

83 860

79 607

88 189

85 239

100

111

116

110

122

118

76 104

84 685

88 240

91 506

98 713

101 400

100

111

116

120

130

133

95 %

95 %

95 %

87 %

89 %

84 %

Existências (stocks)
(64)

Os níveis das existências no final do ano foram variando ao longo dos anos, tendo registado uma
tendência para diminuir em relação aos níveis de produção.
Existências (stocks)

Toneladas
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

5 958

4 791

3 627

1 824

1 794

5 184

100

80

61

31

30

87
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Volume de vendas, parte de mercado e crescimento
(65)

As vendas efectuadas pela indústria comunitária no mercado comunitário durante o período analisado aumentaram 8 % em termos de volume. No entanto, as vendas da indústria comunitária não
aumentaram tanto como o consumo, que aumentou 16 % durante esse período. Por conseguinte, a
indústria comunitária perdeu dois pontos percentuais de parte de mercado durante o período
analisado.

Volume de vendas (em
toneladas)
1996 = 100

Parte de mercado

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

72 318

82 501

85 434

82 749

84 964

77 846

100

114

118

114

117

108

25 %

24 %

23 %

24 %

24 %

23 %

Factores que afectam os preços
(66)

Os preços das vendas da indústria comunitária diminuíram 9 % durante o período analisado. O
volume em constante crescimento das importações originárias da Índia e os seus baixos preços,
caracterizados por uma tendência para a descida, criaram uma forte depreciação dos preços da
indústria comunitária, que se viu obrigada a baixar os preços para tentar preservar a sua parte de
mercado.
Preço de venda
médio praticado

EUR/kg
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
Inquérito

2,94

3,00

2,93

2,69

2,58

2,68

100

102

100

91

88

91

Rendibilidade
(67)

A rentabilidade da indústria comunitária, expressa em termos do rendimento das vendas líquidas
realizadas no mercado comunitário, registou uma forte diminuição durante o período analisado,
tendo passado de + 3 %, em 1996, para – 12 % no período de inquérito.

Rendibilidade

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

3%

7%

8%

2%

–7%

– 12 %

Investimentos e capacidade de obtenção de capitais
(68)

Durante o período analisado, a indústria comunitária efectuou investimentos substanciais, mas
diminuiu durante o período de inquérito. A maioria das despesas incorridas foram registadas na
categoria maquinaria, equipamento e outros artigos. Em 1998, foram efectuados investimentos
especialmente avultados, o que corresponde à criação de uma nova fábrica de PTY por um produtor
comunitário, numa altura em que as perspectivas financeiras da indústria comunitária ainda eram
favoráveis.
Investimento

1 000 EUR
1996 = 100

(69)

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

35 997

30 138

57 567

39 158

33 884

23 051

100

84

160

109

94

64

A capacidade da indústria comunitária para obter capitais, quer junto de fontes de financiamento
externas, quer junto de empresas-mãe, não foi seriamente afectada no início do período analisado.
No entanto, atendendo às perdas registadas durante o período de inquérito, capacidade para obter
capitais diminuiu fortemente durante esse período.
Rendibilidade dos investimentos

(70)

A fim de avaliar as repercussões das importações objecto de dumping na rendibilidade dos investimentos da indústria comunitária, a Comissão examinou a situação dos lucros antes de impostos ou
das perdas em relação aos activos totais dessa indústria.
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(71)

As vendas de PTY representam a maior parte do volume de negócios da indústria comunitária. A
rendibilidade dos investimentos foi, pois, ajustada para reflectir essa percentagem.

(72)

A evolução da rendibilidade dos investimentos está conforme com os valores relativos à rendibilidade e revelou uma deterioração evidente da situação financeira da indústria comunitária.

Rendibilidade
activos totais

dos

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

20 %

25 %

19 %

4%

–3%

– 10 %

Fluxo monetário (cash flow)
(73)

As vendas de PTY constituem a maior parte do volume de negócios da indústria comunitária. Os
valores relativos ao cash flow foram, pois, ajustados para ter em conta esse facto.

(74)

Como indicado no quadro abaixo apresentado, o cash flow da indústria comunitária confirmou
inequivocamente a deterioração da sua situação financeira.

Cash flow líquido (em
entradas e saídas) de
todas as actividades,
em milhares de EUR
Índice

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

23 014

30 128

14 778

38 113

15 427

15 836

100

131

64

166

67

69

Emprego, produtividade e salários
(75)

O quadro seguinte apresenta a evolução do número de pessoas empregadas pela indústria comunitária na produção do produto em questão e o custo total do emprego por assalariado.

Número
assalariados

de
1996 = 100

Custos de emprego em
EUR
1996 = 100

Produtividade
1996 = 100

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

1 180

1 260

1 419

1 482

1 487

1 403

100

107

120

126

126

119

27 362

32 522

35 035

38 864

39 861

40 832

100

119

128

142

146

149

61 297

63 595

59 098

53 716

59 307

60 755

100

104

96

88

97

99

(76)

O número de efectivos empregados pela indústria comunitária no final do período de inquérito era
de 1 403, o que corresponde a um aumento global de 19 % durante o período analisado, mas que se
seguiu a um importante aumento verificado em 1999, quando a indústria comunitária decidiu
desenvolver as suas capacidades de produção de forma substancial. Esta extensão foi planeada
quando as perspectivas ainda eram favoráveis (ver considerando 68). Os custos de emprego em
relação ao número de assalariados aumentou 30 % durante o mesmo período.

(77)

Durante o período de inquérito, a produtividade foi aproximadamente idêntica à verificada em 1996.
Em 1999, com o aumento das capacidades de produção e do número de assalariados, a produtividade diminuiu temporariamente.
Recuperação dos efeitos do dumping sofrido no passado

(78)

Em 1997 e 1998, os resultados financeiros da indústria comunitária foram satisfatórios, o que
revelou que esta indústria se havia recuperado dos efeitos do dumping sofrido anteriormente,
provocados por importações de países terceiros, em relação às quais foram adoptadas medidas
anti-dumping. (Ver considerando 3).
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Margem de dumping efectiva
(79)

As margens de dumping são indicadas na secção relativa ao dumping (ver considerando 45). As
margens estabelecidas são claramente superiores às margens de minimis. Além disso, tendo em conta
o volume e o preço das importações objecto de dumping, o impacto da margem de dumping efectiva
não é de negligenciar.
5. Conclusões sobre o prejuízo

(80)

Entre 1996 e o período de inquérito, o volume das importações de PTY originários da Índia
triplicou, tendo passado de menos de 7 500 toneladas para mais de 22 000 toneladas. Tal
traduziu-se num aumento global da parte de mercado das importações em questão de quatro pontos
percentuais, numa altura em que o consumo aumentou 19 %. Os preços das importações em causa
mantiveram-se inferiores aos da indústria comunitária durante todo o período analisado, com uma
subcotação dos preços compreendida entre 30 % e 45 %.

(81)

Simultaneamente, entre 1996 e o período de inquérito a situação da indústria comunitária
agravou-se, sobretudo em termos de parte de mercado, preços de venda, rentabilidade, rendibilidade
dos investimentos, cash flow e capacidade de obtenção de capitais. Os resultados financeiros insatisfatórios da indústria comunitária resultaram da depressão dos seus preços.

(82)

Tendo em conta o que precede, a Comissão concluiu provisoriamente que a indústria comunitária
sofreu um prejuízo importante na acepção do artigo 3.o do regulamento de base.
G. NEXO DE CAUSALIDADE

1. Introdução
(83)

Em conformidade com o disposto no n.o 6 do artigo 3.o do regulamento de base, a Comissão
averiguou se o prejuízo importante sofrido pela indústria comunitária havia sido causado pelas
importações objecto de dumping originárias do país em questão. Em conformidade com o disposto
no n.o 7 do artigo 3.o do regulamento de base, a Comissão examinou também outros factores que
eventualmente possam ter prejudicado a indústria comunitária, para ter a certeza de que não se
atribuía às importações objecto de dumping o prejuízo causado por esses outros factores.

(84)

Estão actualmente em vigor medidas contra as importações originárias da Tailândia, da Indonésia, de
Taiwan e da Malásia, destinadas a suprimir o dumping prejudicial provocado por esses países. Além
disso, as importações de PTY originárias destes quatro países são actualmente objecto de um
inquérito anti-dumping (ver considerando 3). Este elemento foi tido em conta neste exame.
2. Efeitos das importações objecto de dumping
Volume

(85)

Durante o período analisado, o volume das importações de PTY originários da Índia triplicou, tendo
atingido 22 683 toneladas durante o período de inquérito.

(86)

O aumento substancial quer em termos de volume, quer de parte de mercado, das importações
originárias da Índia durante o período analisado, a preços que provocaram uma subcotação significativa dos preços da indústria comunitária, coincidiu com uma acentuada deterioração da situação da
indústria comunitária, nomeadamente no que respeita à parte de mercado, aos preços de venda, ao
cash flow, à capacidade de obtenção de capitais, à rendibilidade dos investimentos e à rentabilidade.

(87)

Esta deterioração foi mais acentuada entre 2000 e o período de inquérito, altura em que o volume
das importações objecto de dumping aumentou mais 17 %, atingindo níveis recorde.
Preços

(88)

Entre 1996 e o período de inquérito, os preços das importações objecto de dumping diminuíram 7 %,
enquanto a sua parte de mercado aumentou quatro pontos percentuais. Simultaneamente, a indústria
comunitária diminuiu os seus preços de venda em 9 %, numa tentativa vã de conservar a sua parte
de mercado.
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(89)

Os preços das importações objecto de dumping foram constantemente inferiores aos preços da
indústria comunitária, com uma margem de subcotação compreendida entre 30 % e 45 % no que
respeita aos exportadores abrangidos pelo inquérito durante o período de inquérito.

(90)

Considera-se, por conseguinte, que a pressão exercida pelas importações em causa, cujo volume e
parte de mercado aumentaram significativamente a partir de 1996, graças aos seus preços objecto de
dumping, especialmente baixos, causaram uma depreciação dos preços da indústria comunitária e a
consequente deterioração da sua situação financeira.
3. Impacto de outros factores
Importações originárias de outros países terceiros

(91)

Quatro países que exportam PTY para a Comunidade encontram-se sujeitos a direitos anti-dumping: a
Indonésia, a Malásia, Taiwan e a Tailândia. Estes quatro países representavam uma parte de mercado
de 18 % durante o período de inquérito. Durante o período analisado, o volume das importações
originárias destes países aumentou 41 %, passando de aproximadamente 43 000 toneladas em 1996
para 61 000 toneladas no período de inquérito. Os preços médios cif destas importações subcotaram
significativamente os preços da indústria comunitária. Os produtores-exportadores na Indonésia e em
Taiwan que beneficiam de taxas de dumping de 0 % são os produtores-exportadores que efectivamente aumentaram as suas vendas no mercado comunitário. Por conseguinte, não é de excluir que
estas importações tenham contribuído para o prejuízo sofrido pela indústria comunitária. Esta
situação está actualmente a ser investigada no âmbito dos inquéritos de reexame iniciados ambos em
31 de Maio de 2002 (1) em conformidade com o n.o 3 do artigo 11.o do regulamento de base.

(92)

As importações originárias de outros países terceiros representavam uma parte de mercado de 19 %
durante o período de inquérito e aumentaram 47 %, em termos de volume, durante o período
analisado. Os volumes mais significativos são originários dos Estados Unidos da América, da Turquia
e da Coreia do Sul. Os preços médios cif destas importações subcotaram ligeiramente os preços da
indústria comunitária numa base à saída da fábrica. No entanto, se se tomar em consideração os
direitos aduaneiros e os custos pós-importação, encontram-se aproximadamente ao mesmo nível que
os preços da indústria comunitária. Estas importações não podem ser consideradas como tendo
prejudicado a indústria comunitária.
1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

Indonésia, Malásia, Taiwan e Tailândia

Quantidade (em
toneladas)

43 443

50 030

55 778

61 485

62 450

61 193

Parte de mercado

15 %

15 %

15 %

17 %

17 %

18 %

Preços cif EUR/kg

1,88

2,02

1,66

1,38

1,81

1,85

Outros países terceiros

Quantidade (em
toneladas)

41 574

61 630

73 575

75 912

68 209

61 377

Parte de mercado

15 %

20 %

20 %

22 %

19 %

19 %

Preços cif EUR/kg

2,30

2,30

2,09

1,86

2,29

2,30

Preços das matérias-primas
(93)

A principal matéria-prima utilizada na produção de PTY são os fios de poliésteres orientados (POY).

(94)

Actualmente, a indústria comunitária adquire POY tanto dentro como fora da Comunidade. Também
são adquiridos POY a empresas ligadas. Uma comparação pormenorizada Decitex por Decitex entre
preços intra-grupo pagos no mercado e os preços publicados pela imprensa especializada
comprovou que as aquisições a empresas ligadas são efectuadas em condições normais de concorrência. As condições de venda são igualmente semelhantes às condições gerais do mercado.

(1) JO L 129 de 31.5.2002, p. 2 e 5.
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O preço efectivamente pago pela indústria comunitária pelos seus POY, como indicado no quadro
abaixo, aumentou consideravelmente em 1997-1998, para diminuir posteriormente para níveis
inferiores aos verificados no início do período analisado. Por conseguinte, não se pode considerar
que os custos das matérias-primas tenham provocado um prejuízo à indústria comunitária.

Custo médio dos POY
EUR/kg

1996

1997

1998

1999

2000

Período de
inquérito

1,5

2,0

1,7

1,4

1,4

1,4

Resultados das exportações da indústria comunitária
(96)

O volume das exportações da indústria comunitária aumentou quase 400 % durante o período
analisado, tendo atingido 5 200 toneladas, dado que esta indústria desenvolveu relações a longo
prazo com parceiros fora da Comunidade. É importante referir que a tonelagem efectiva é marginal
se comparada com o volume das vendas totais da indústria comunitária.

(97)

Em conclusão, considera-se que, dado que as exportações aumentaram durante o período, não
podem ter sido responsáveis pelo prejuízo sofrido pela indústria comunitária.
Alterações dos padrões de consumo

(98)

O consumo do produto em questão na Comunidade aumentou 19 % durante o período analisado.
Considera-se, pois, que este factor não contribuiu para o prejuízo sofrido pela indústria comunitária.
Conclusão sobre o nexo de causalidade

(99)

O aumento substancial em termos de volume e de parte de mercado das importações do país em
causa verificado durante o período analisado e, mais especialmente, durante o período de inquérito,
bem como o respectivo nível de subcotação dos preços durante o período de inquérito, tiveram
consequências negativas importantes a nível da parte de mercado e dos preços das vendas da
indústria comunitária. Por sua vez, tal afectou alguns indicadores económicos da indústria comunitária, nomeadamente a rentabilidade e a rendibilidade dos investimentos. Tendo em conta a análise
acima apresentada, considera-se que as importações de PTY originários da Índia tiveram um impacto
negativo significativo na situação da indústria comunitária e que o impacto de outros factores,
nomeadamente as importações de países terceiros, incluindo a Indonésia, a Malásia, Taiwan e a
Tailândia, não foram de molde a alterar a conclusão de que existe uma relação causa-efeito genuína e
substancial entre as importações objecto de dumping da Índia e o prejuízo importante sofrido pela
indústria comunitária.
À luz desta análise, que distinguiu e separou devidamente os efeitos de todos os factores conhecidos
sobre a situação da indústria comunitária dos efeitos prejudiciais das importações objecto de
dumping, conclui-se que esses outros factores enquanto tal não alteram o facto de o prejuízo
importante verificado dever ser atribuído às importações objecto de dumping.

(100) Por conseguinte, concluiu-se provisoriamente que as importações objecto de dumping originárias do

país em questão causaram um prejuízo importante à indústria comunitária nos termos do n.o 6 do
artigo 3.o do regulamento de base.
H. INTERESSE COMUNITÁRIO

1. Generalidades
(101) A Comissão averiguou se, não obstante a conclusão sobre o dumping prejudicial, existiam razões de

força maior que levassem a concluir que a adopção de medidas neste caso específico não seria do
interesse comunitário. Para este efeito, em conformidade com o disposto no n.o1 do artigo 21.o do
regulamento de base, a determinação do interesse comunitário baseou-se numa apreciação de todos
os interesses em jogo, ou seja os interesses da indústria comunitária, de outros produtores comunitários, dos importadores/comerciantes, bem como dos utilizadores e fornecedores do produto considerado.
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2. Inquérito

(102) A Comissão enviou questionários aos importadores, aos fornecedores de matérias-primas e aos

utilizadores industriais do produto em causa. No total, foram enviados questionários a 13 fornecedores, a 21 utilizadores, a 14 importadores e a 16 outros produtores de PTY.

(103) Foram recebidas respostas ao questionário das seguintes empresas no prazo estabelecido:

— um fornecedor directo de matérias-primas, que abastece a indústria comunitária em mono-etilenoglicol e ácido tereftálico purificado:
— BP Chemicals Ltd (Reino Unido),
— um utilizador do produto considerado, que fabrica produtos têxteis destinados a ser utilizados
sobretudo nos sectores automóvel e de estofos:
— Mattes & Ammann KG (Alemanha),
— dois outros produtores de PTY:
— FITEXAR SA (Portugal),
— Manifattura di Stabbia Spa (Itália),
Nenhum dos importadores do produto considerado respondeu ao questionário.

3. Efeitos prováveis da instituição de medidas na indústria comunitária e em outros
produtores comunitários de PTY
(104) A indústria comunitária é uma indústria viável e com capacidade para abastecer o mercado.

Efectivamente esta indústria empreendeu grandes esforços para satisfazer os requisitos dos utilizadores e, em especial, dos utilizadores da indústria automóvel, que pretendem ser abastecidos em
produtos de elevada qualidade ao seu próprio ritmo. A indústria comunitária manifestou vontade de
manter uma presença competitiva no mercado comunitário designadamente através:
a) Do desenvolvimento de produtos específicos para abastecer nichos de mercado;

b) Da melhoria da produtividade, incluindo uma utilização generalizada de técnicas de fabrico
modernas (ou seja, uma maior mecanização e informatização).
(105) É evidente que as medidas propostas beneficiariam a indústria comunitária. Não há razões para

duvidar da viabilidade e competitividade da indústria comunitária em condições normais de
mercado. Tal baseia-se no seu nível de rentabilidade verificado entre 1996 e 1999 e na sua posição
no mercado comunitário no sector dos produtos especiais, que ainda não é alvo de importações
objecto de dumping.

(106) A indústria comunitária sofreu os efeitos do dumping prejudicial. As importações objecto de dumping

provenientes da Índia exerceram uma subcotação dos preços de venda da indústria comunitária,
tendo provocado uma depreciação dos mesmos e uma ligeira diminuição da sua parte de mercado, a
qual não pôde crescer ao mesmo ritmo que o mercado. As importações objecto de dumping
provenientes da Índia provocaram uma grave erosão da rentabilidade e da rendibilidade dos investimentos da indústria comunitária. Os investimentos também foram reduzidos, especialmente durante
o período de inquérito. Caso esta situação persista, irão manter-se as perdas aos níveis atingidos
durante o período de inquérito, o que comprometerá a viabilidade da indústria comunitária a longo
prazo. Os outros dois produtores que responderam ao questionário da Comissão apoiaram este
ponto de vista.

(107) Concluiu-se, portanto, a título provisório, que seria do interesse da indústria comunitária e de todos

os outros produtores comunitários que sejam adoptadas medidas.

4. Efeitos prováveis da instituição de medidas nos importadores
(108) Não foram recebidas respostas ao questionário de nenhum importador ou comerciante.
(109) A não colaboração do importador neste caso leva à conclusão de que, provavelmente, a instituição

de medidas sobre as importações originárias da Índia não terá um impacto significativo na situação
de importadores e comerciantes de PTY não ligados na Comunidade.
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5. Efeitos prováveis da instituição de medidas nos fornecedores de matérias-primas
(110) Os produtores comunitários abastecem-se sobretudo de mono-etilenoglicol, de ácido tereftálico

purificado e de dimetiltereftalato para produzir os fios de poliésteres orientados (POY), que são
posteriormente texturizados para a produção de PTY. Alguns produtores comunitários abastecem-se
de POY directamente.

(111) O fornecedor que colaborou no inquérito emprega actualmente mais de 300 pessoas dedicadas à

produção de mono-etilenoglicol e de ácido tereftálico purificado.

(112) O fornecedor que colaborou no inquérito trabalhou estreitamente com produtores comunitários,

obtendo uma parte significativa do seu volume de negócios das suas vendas a esses produtores. Por
conseguinte, uma redução das encomendas da indústria comunitária teria efeitos dramáticos para
esta empresa.

(113) É evidente que a instituição de medidas ajudaria a manter o nível de actividade da indústria

comunitária e, consequentemente, dos seus fornecedores. A Comissão concluiu, assim, provisoriamente, que a instituição de medidas anti-dumping seria do interesse das indústrias a montante.
6. Efeitos prováveis da instituição de medidas nos utilizadores

(114) Como já referido, só um utilizador é que colaborou no inquérito. Este utilizador está preocupado

sobretudo com uma eventual continuação da concentração no sector dos PTY caso sejam impostas
medidas, dado que se verificou um certa tendência para a concentração de grandes empresas
multinacionais.

(115) Este argumento não é convincente, tendo em conta que, durante o período de inquérito, a indústria

comunitária era composta por 23 produtores. Além disso, se não forem impostas medidas, a difícil
situação financeira da indústria comunitária levará, provavelmente, à continuação da concentração a
nível mundial. Ademais, poderá estar em jogo a própria existência da indústria comunitária,
tornando os utilizadores totalmente dependentes das importações. Pelo contrário, caso sejam
impostas medidas, os vários produtores comunitários irão provavelmente continuar a competir entre
si e, sem importações objecto de dumping, assegurarão as melhores condições do mercado para os
seus utilizadores.

(116) Conclui-se, pois, provisoriamente que, atendendo ao número reduzido de respostas dadas ao

questionário da Comissão e aos comentários apresentados pela empresa que enviou de facto a sua
resposta, a instituição de medidas anti-dumping não seria prejudicial à viabilidade e à competitividade
dos utilizadores.
7. Conclusão

(117) A instituição de medidas anti-dumping é do interesse da indústria comunitária, de outros produtores

comunitários de PTY e dos fornecedores de matérias-primas. Permitirá a estes sectores melhorar a
respectiva rentabilidade e efectuar novos investimentos, essenciais para a sua viabilidade.

(118) Caso não sejam instituídas medidas, a deterioração contínua da rentabilidade da indústria comuni-

tária verificada durante o período analisado comprometerá seriamente a sua eficácia económico-financeira.

(119) A Comissão concluiu igualmente que a instituição de medidas anti-dumping não seria prejudicial para

a viabilidade nem competitividade dos utilizadores.

(120) Tendo em conta o que precede, a Comissão concluiu provisoriamente que não existem razões de

força maior para não instituir medidas anti-dumping provisórias no caso em apreço.
I. MEDIDAS ANTI-DUMPING PROVISÓRIAS

1. Margem de eliminação do prejuízo
(121) A fim de evitar o agravamento do prejuízo causado pelas importações objecto de dumping, consi-

derou-se adequado adoptar medidas anti-dumping sob a forma de direitos provisórios.
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(122) Para determinar o nível destes direitos, a Comissão teve em conta as margens de dumping estabele-

cidas e o montante do direito necessário para eliminar o prejuízo sofrido pela indústria comunitária.

(123) Para este efeito, a Comissão determinou um preço não prejudicial com base nos custos de produção

da indústria comunitária, juntamente com uma margem de lucro razoável de 8 %, considerada
necessária para assegurar a viabilidade da indústria. Trata-se, além disso, da margem de lucro que esta
indústria registou em 1998, quando as importações objecto de dumping da Índia não tinham ainda
um efeito tão depreciativo nos preços da indústria comunitária e em que as importações dos países
sujeitos às medidas atingiam já um nível semelhante ao verificado durante o período de inquérito. O
preço não prejudicial foi comparado com os preços das importações objecto de dumping utilizados
para determinar a subcotação, como acima salientado. As diferenças resultantes desta comparação
foram então expressas em percentagem do valor total cif das importações, a fim de estabelecer a
margem necessária para eliminar o prejuízo.

(124) Para calcular a margem de eliminação do prejuízo aplicável aos produtores-exportadores que

colaboraram no inquérito, mas que não foram incluídos na amostra, foi utilizada a média ponderada
da margem de eliminação do prejuízo das empresas incluídas na amostra.

(125) Relativamente aos produtores-exportadores na Índia que não responderam ao questionário da

Comissão, nem se deram a conhecer de outro modo, a margem de eliminação do prejuízo foi
estabelecida a nível nacional com base nos dados disponíveis, em conformidade com o n.o 1 do
artigo 18.o do regulamento de base. Atendendo ao elevado nível de colaboração, a Comissão
considerou adequado estabelecer uma margem de eliminação do prejuízo para as empresas que não
colaboraram no inquérito ao nível da margem de eliminação do prejuízo mais elevada, estabelecida
para uma empresa do país em causa que tenha colaborado.

2. Medidas provisórias
(126) Dado que as margens de dumping determinadas são inferiores ao nível necessário para eliminar o

prejuízo, os direitos provisórios a instituir devem corresponder ao nível das margens de dumping
estabelecidas, em conformidade com o disposto no n.o 2 do artigo 7.o do regulamento de base.

(127) Contudo, tendo em conta o processo anti-subvenções que decorre em paralelo no que respeita à

Índia, em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 2026/97 (1) do
Conselho (a seguir designado «regulamento anti-subvenções de base») e com o disposto no n.o 1 do
artigo 14.o do regulamento de base, nenhum produto pode ser sujeito simultaneamente a direitos
anti-dumping e a direitos de compensação que visem corrigir uma mesma situação resultante de
dumping ou da concessão de subvenções à exportação. Por conseguinte, é necessário determinar se, e
em que medida, os montantes das subvenções e as margens de dumping decorrem da mesma
situação.

(128) Em conformidade com o disposto no n.o 1 do artigo 12.o do regulamento anti-subvenções de base,

foi proposto um direito de compensação provisório correspondente ao montante da subvenção, que
se verificou ser inferior à margem de prejuízo. Todos os regimes de subvenções objecto do inquérito
que foram considerados passíveis de medidas de compensação constituem subvenções à exportação,
na acepção do n.o 4, alínea a), do artigo 3.o do regulamento anti-subvenções de base. Assim, estas
subvenções só podiam afectar o preço de exportação dos produtores-exportadores indianos, provocando um aumento da margem de dumping. Por outras palavras, as margens de dumping estabelecidas
provisoriamente para os produtores-exportadores indianos que colaboraram no inquérito devem-se,
em parte, à existência de subvenções à exportação. Nestas circunstâncias, não se considera adequado
instituir direitos de compensação e direitos anti-dumping que correspondam ao montante total da
subvenção à exportação e das margens de dumping estabelecidas provisoriamente. Por conseguinte, o
direito anti-dumping provisório deverá ser ajustado para reflectir a margem de dumping efectiva que
resta após a instituição do direito de compensação provisório destinado a corrigir o efeito das
subvenções à exportação. Por conseguinte, a taxa do direito anti-dumping foi estabelecida ao nível da
margem de dumping, menos a taxa do direito de compensação das subvenções à exportação, como
indicado no quadro abaixo.

(1) JO L 288 de 21.10.1997, p. 1.
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Margem de dumping

Taxa do direito de
compensação provisório
das subvenções
à exportação

Direito anti-dumping
provisório

Indo Rama Synthetics Limited

15,7 %

4,1 %

11,6 %

Reliance Industries Limited

19,1 %

0%

19,1 %

Welspun Syntex Limited

17,2 %

9,1 %

8,1 %

Empresas que colaboraram no inquérito
não incluídas na amostra

17,7 %

5,0 %

12,7 %

Todas as empresas

19,1 %

9,1 %

10,0 %

Empresa

(129) As taxas individuais do direito anti-dumping para cada empresa especificadas no presente regula-

mento foram estabelecidas com base nos resultados do presente inquérito. Por conseguinte,
traduzem a situação dessas empresas verificada durante o inquérito. Estas taxas do direito (contrariamente ao direito a nível nacional aplicável a «todas as outras empresas») são, assim, exclusivamente
aplicáveis às importações de produtos originários do país em questão, fabricados pelas empresas e,
por conseguinte, pelas entidades jurídicas específicas mencionadas. Os produtos importados fabricados por qualquer outra empresa cujo nome e endereço não sejam especificamente mencionados no
dispositivo do presente regulamento, incluindo as entidades ligadas às empresas especificamente
mencionadas, não podem beneficiar destas taxas, ficando sujeitos à taxa do direito aplicável a «todas
as outras empresas».

(130) Qualquer pedido de aplicação destas taxas individuais do direito anti-dumping (por exemplo, após a

modificação do nome da entidade ou o estabelecimento de uma nova entidade de produção ou de
venda) deverá ser enviado à Comissão (1), juntamente com todas as informações pertinentes, nomeadamente sobre qualquer alteração das actividades da empresa ligadas à produção, às vendas no
mercado interno e às vendas para exportação como, por exemplo, a modificação do nome ou uma
alteração das entidades de produção ou de venda. Se for caso disso, a Comissão, após consulta do
Comité Consultivo, alterará o regulamento em conformidade, actualizando a lista das empresas que
beneficiam de taxas de direito individuais.

3. Disposições finais
(131) Tendo em vista uma boa administração, será estabelecido um prazo para que as partes interessadas

que se deram a conhecer no prazo especificado no aviso de início possam apresentar as suas
observações por escrito e solicitar uma audição. Além disso, as conclusões respeitantes à instituição
dos direitos para efeitos do presente regulamento são provisórias e poderão ter de ser reconsideradas
para efeitos da instituição de um direito definitivo,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
1.
É instituído um direito anti-dumping provisório sobre as importações de fios de filamentos texturizados de poliésteres (PTY) classificados no código NC 5402 33 00 originários da Índia.
2.
A taxa do direito anti-dumping provisório aplicável ao preço líquido, franco-fronteira comunitária, do
produto não desalfandegado, para os produtos fabricados pelas empresas a seguir referidas, é a seguinte:
(1) Comissão Europeia
Direcção Geral Trade
Direcção B
J-79 5/17
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelas.
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Taxa do direito
(%)

Código adicional TARIC

Chhabria Polyester Corporation
Mehta House, 1st Floor, 91, Bombay Samachar Marg,
Mumbai 400 023, India

12,7

A388

Indo Rama Synthetics Limited
51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Distt.
Dhar, Madhya Pradesh, India

11,6

A389

Microsynth Fabrics Limited
6, Jai Tirath Mansion, Barrack Road, Behind Metro Cinema,
Mumbai 400 020, India

12,7

A390

Modern Petrofils
NH No 8, Baman Gam, Taluka: Karjan, Distt: Baroda 391
210, India

12,7

A391

Nova Petrochemicals Limited
402, Trividh Chambers, Ring Road, Surat, India

12,7

A392

Parasrampuria Industries Limited
208, Nariman Point, Bombay 400 021, India

12,7

A393

Reliance Industries Limited
Maker Chambers IV, Nariman Point, Mumbai, 400 021, India

19,1

A394

Sarla Polyester Limited
304, Arcadia, 195 Nariman Point, Mumbai, 400 021, India

12,7

A395

Supertex Industries Limited
Balkrishna Krupa, 2nd Floor, 45/49, Babu Genu Road, Princess Stree, Mumbai, 400 002, India

12,7

A396

Welspun Syntex Limited
Kamani Wadi, 1st Floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road,
Chira Bazar, Mumbai, 400 002, India

8,1

A397

10,0

A999

Empresa

Todas as outras empresas

3.
Salvo disposição em contrário, serão aplicáveis as disposições em vigor em matéria de direitos
aduaneiros.
4.
A introdução em livre prática, na Comunidade, do produto referido no n.o 1 fica sujeita à constituição
de uma garantia, equivalente ao montante do direito provisório.
Artigo 2.o
Sem prejuízo do disposto no artigo 20.o do Regulamento (CE) n.o 384/96, as partes interessadas podem
solicitar a divulgação dos principais factos e considerações com base nos quais o presente regulamento foi
adoptado, apresentar as suas observações por escrito e solicitar uma audição à Comissão no prazo de 20
dias a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
Em conformidade com o disposto no n.o 4 do artigo 21.o do Regulamento (CE) n.o 384/96, as partes
interessadas podem apresentar comentários sobre a aplicação do presente regulamento no prazo de um mês
a contar da data da sua entrada em vigor.
Artigo 3.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
O artigo 1.o do presente regulamento é aplicável por um período de seis meses.
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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 29 de Julho de 2002.
Pela Comissão
Pascal LAMY

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CE) N.o 1413/2002 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 2002
que fixa os preços representativos e os montantes dos direitos adicionais aplicáveis na importação
dos melaços no sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

representativos da tendência efectiva do mercado devem
igualmente ser excluídos.

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

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do
Conselho, de 19 de Junho de 2001, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1), alterado pelo
Regulamento (CE) n.o 680/2002 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,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

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.
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.
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.
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 mercado;
os preços de oferta que possam ser considerados não

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

JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
JO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
JO L 141 de 24.6.1995, p. 12.
JO L 145 de 27.6.1968, p. 12.

O presente regulamento entra em vigor em 2 de Agosto de
2002.
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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 1 de Agosto de 2002.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

ANEXO
do regulamento da Comissão, de 1 de Agosto de 2002, que fixa os preços representativos e os montantes dos
direitos adicionais à importação dos melaços no sector do açúcar
(em EUR)

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

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

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)

1703 10 00 (1)

8,40

—

0

1703 90 00 ( )

12,06

—

0

Código NC

1

(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 1414/2002 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 2002
que fixa as restituições à exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal qual
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

A situação do mercado mundial ou as exigências específicas de certos mercados podem tornar necessária a diferenciação da restituição para o açúcar conforme o seu
destino.

(5)

Em casos especiais, o montante da restituição pode ser
fixado por actos de natureza diferente.

(6)

A restituição deve ser fixada de duas em duas semanas.
Pode ser modificada no intervalo.

(7)

A aplicação destas modalidades, na situação actual dos
mercados, no sector do açúcar e, nomeadamente, as
cotações ou preços do açúcar na Comunidade e no
mercado mundial, conduz à fixação da restituição nos
montantes indicados no anexo do presente regulamento.

(8)

O Regulamento (CE) n.o 1260/2001 não prevê a recondução do regime de perequação das despesas de armazenagem a partir de 1 de Julho de 2001. Importa,
portanto, tê-lo em conta na fixação das restituições a
conceder quando a exportação tiver lugar depois de 30
de Setembro de 2001.

(9)

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 conta o Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do
Conselho, de 19 de Junho de 2001, que estabelece a organização comum dos mercados no sector do açúcar (1), alterado
pelo Regulamento (CE) n.o 680/2002 da Comissão (2), e,
nomeadamente, o n.o 5, segundo parágrafo, do seu artigo 27.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

Por força do artigo 27.o do Regulamento (CE) n.o 1260/
/2001, a diferença entre as cotações ou os preços no
mercado mundial dos produtos referidos no n.o 1, alínea
a), do artigo 1.o do referido regulamento e os preços
desses produtos na Comunidade pode ser abrangida por
uma restituição à exportação.
Nos termos do Regulamento (CE) n.o 1260/2001, as
restituições para os açúcares branco e em bruto não
desnaturados e exportados tal qual devem ser fixados
tendo em conta a situação no mercado comunitário e no
mercado mundial do açúcar e, nomeadamente, dos
elementos de preço e dos custos mencionados no artigo
28.o do referido regulamento; que, de acordo com o
mesmo artigo, é conveniente ter em conta igualmente o
aspecto económico das exportações projectadas.
Para o açúcar em bruto, a restituição deve ser fixada para
a qualidade-tipo; que esta é definida no anexo I, ponto II,
de Regulamento (CE) n.o 1260/2001. Esta restituição é,
além do mais, fixada em conformidade com o n.o 4 do
artigo 28.o do Regulamento (CE) n.o 1260/2001. O
açúcar candi foi definido no Regulamento (CE) n.o 2135/
/95 da Comissão, de 7 de Setembro de 1995, relativo às
normas de execução da concessão das restituições à
exportação no sector do açúcar (3). O montante da restituição assim calculado, no que diz respeito aos açúcares
aromatizados ou corados, deve aplicar-se ao seu teor em
sacarose, e ser por isso fixado por 1 % deste teor.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação dos produtos referidos no n.o 1,
alínea a), do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 1260/2001,
tal qual e não desnaturados, são fixadas nos montantes referidos
no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 2 de Agosto de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
(3) JO L 214 de 8.9.1995, p. 16.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 1 de Agosto de 2002, que fixa restituições à exportação do açúcar branco e do
açúcar em bruto puro
Código do produto

Destino

Unidade de medida

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido

Montante das restituições

43,01
43,01
43,01
43,01

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

0,4676
46,76
46,76
46,76
0,4676

(1) 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 28.o do
Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do Conselho.
(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).

NB: Os códigos dos produtos e os códigos dos destinos série «A» são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da
Comissão (JO L 366 de 24.12.1987, p. 1), alterado.
Os códigos dos destinos numéricos são definidos no Regulamento (CE) n.o 2020/2001 da Comissão (JO L 273 de
16.10.2001, p. 6).
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REGULAMENTO (CE) N.o 1415/2002 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 2002
que fixa o montante máximo da restituição à exportação do açúcar branco para o primeiro
concurso público parcial efectuado no âmbito do concurso público permanente referido no
Regulamento (CE) n.o 1331/2002
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(3)

Após exame das ofertas, é conveniente adoptar, para o
primeiro 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 1260/2001 do
Conselho, de 19 de Junho de 2001, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1), alterado pelo
Regulamento (CE) n.o 680/2002 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 5 do seu artigo 27.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Por força do Regulamento (CE) n.o 1331/2002 da
Comissão, de 23 de Julho de 2002, relativo a um
concurso público permanente, a título da campanha de
comercialização de 2002/2003, 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 1331/2002, 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 primeiro concurso público parcial de açúcar branco,
efectuado no âmbito do Regulamento (CE) n.o 1331/2002, o
montante máximo da restituição à exportação é fixado em
49,940 EUR/100 kg.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 2 de Agosto de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
(3) JO L 195 de 24.7.2002, p. 6.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1416/2002 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 2002
que altera os direitos de importação no sector dos cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 1666/2000 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1249/96 da Comissão,
de 28 de Junho de 1996, que estabelece as normas de execução
do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do Conselho no que
respeita aos direitos de importação no sector dos cereais (3),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 597/2002 (4), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 2.o,
Considerando o seguinte:
(1)

Os direitos de importação no sector dos cereais foram
fixados pelo Regulamento (CE) n.o 1393/2002 da
Comissão (5).

(2)

O n.o 1, do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96
prevê que quando, no decurso do período da sua aplicação, a média dos direitos de importação calculada se
afastar em 5 EUR/t do direito fixado, se efectuará o ajustamento correspondente. Ocorreu o referido desvio. Em
consequência, é necessário ajustar os direitos de importação fixados no Regulamento (CE) n.o 1393/2002,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os anexos I e II do Regulamento (CE) n.o 1393/2002 são substituídos pelos anexos I e II do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 2 de Agosto de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 2002.
Pela Comissão
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Director-Geral da Agricultura

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

JO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
JO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
JO L 161 de 29.6.1996, p. 125.
JO L 91 de 6.4.2002, p. 9.
JO L 203 de 1.8.2002, p. 11.
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ANEXO I
Direitos de importação dos produtos referidos no n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92

Código NC

1001 10 00

Designação da mercadoria

Direito de importação (2)
(em EUR/t)

Trigo duro de alta qualidade

0,00

de qualidade média (1)

0,00

1001 90 91

Trigo mole, para sementeira

0,00

1001 90 99

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

0,00

de qualidade média

0,00

de qualidade baixa

8,01

1002 00 00

Centeio

29,61

1003 00 10

Cevada, para sementeira

29,61

1003 00 90

Cevada, com exclusão de cevada para sementeira (4)

29,61

1005 10 90

Milho para sementeira, com exclusão do híbrido

42,99

1005 90 00

Milho, com exclusão do milho para sementeira (5)

42,99

1007 00 90

Sorgo de grão, com exclusão do híbrido destinado a sementeira

39,70

(1) Em relação ao trigo duro que não satisfaça a qualidade mínima para o trigo duro de qualidade média, referida no anexo I do Regulamento (CE) n.o 1249/96, é aplicável o
direito fixado para o trigo mole de baixa qualidade.
(2) No que respeita às mercadorias que chegam à Comunidade através do oceano Atlântico ou via Canal do Suez [n.o 4 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96], o
importador pode beneficiar de uma diminuição dos direitos de:
— 3 EUR/t, se o porto de descarga se situar no Mediterrâneo,
— 2 EUR/t, se o porto de descarga se situar na Irlanda, no Reino Unido, na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia ou na costa atlântica da Península Ibérica.
(3) O importador pode beneficiar de uma redução forfetária de 14 EUR/t, sempre que as condições estabelecidas no n.o 5 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96
estejam satisfeitas.
(4) O importador pode beneficiar de uma redução forfetária de 8 EUR/t, sempre que as condições estabelecidas no n.o 5 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96
estejam satisfeitas.
(5) O importador pode beneficiar de uma redução forfetária de 24 EUR/t, sempre que as condições estabelecidas no n.o 5 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96
estejam satisfeitas.
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ANEXO II
Elementos de cálculo dos direitos
(em 31 de Julho de 2002)
1. Médias no período das duas semanas anteriores ao dia da fixação:
Cotações em bolsa

Produto (% de proteínas a 12 % de humidade)

Cotação (EUR/t)
Prémio relativo ao Golfo (EUR/t)
Prémio relativo aos Grandes Lagos (EUR/t)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

qualidade
média (*)

US barley 2

138,10

133,93

125,44

99,50

179,63 (**)

169,63 (**)

104,64 (**)

—

22,28

11,83

12,88

—

—

—

20,88

—

—

—

—

—

—

(*) Prémio negativo de um montante de 10 EUR/t [N.o 1 do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96].
(**) Fob Duluth.

2. Fretes/despesas: Golfo do México-Roterdão: 11,76 EUR/t, Grandes Lagos-Roterdão: 22,79 EUR/t.
3. Subvenções referidas no n.o 2, terceiro parágrafo, do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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REGULAMENTO (CE) N.o 1417/2002 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 2002
que fixa as restituições aplicáveis à exportação dos cereais, das farinhas, dos grumos e das sêmolas
de trigo ou de centeio
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(4)

A situação do mercado mundial ou as exigências específicas de certos mercados podem tornar necessária a diferenciação da restituição para certos produtos, conforme
o seu destino.

(5)

A restituição deve ser fixada uma vez por mês. Ela pode
ser alterada.

(6)

A aplicação dessas modalidades à situação actual do
mercado no sector dos cereais e, nomeadamente, as
cotações ou preços desses produtos na Comunidade e
mercado mundial, implica a fixação da restituição ao
nível dos montantes constantes do anexo.

(7)

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum dos mercados no sector dos cereais (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1666/2000 (2), e, nomeadamente, o n.o 2 do seu artigo 13.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

Nos termos do artigo 13.o do Regulamento (CEE) n.o
1766/92, a diferença entre as cotações ou os preços referidos no artigo 1.o deste regulamento e os preços desses
produtos na Comunidade pode ser coberta por uma
restituição à exportação.
As restituições devem ser fixadas atendendo aos
elementos referidos no artigo 1.o do Regulamento (CE)
n.o 1501/95 da Comissão, de 29 de Junho de 1995, que
estabelece normas de execução do Regulamento (CEE)
n.o 1766/92 do Conselho, no que diz respeito à
concessão de restituições à exportação, bem como as
medidas a tomar em caso de perturbação, no sector dos
cereais (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.o 1163/2002 (4).
No que respeita às farinhas, às sêmolas de trigo ou de
centeio, a restituição aplicável a esses produtos deve ser
calculada tendo em conta a quantidade de cereais
necessária ao fabrico dos produtos considerados. Essas
quantidades foram fixadas no Regulamento (CE) n.o
1501/95.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação dos produtos referidos nas alíneas
a), b) e c) do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92, com
excepção do malte, são fixadas no nível dos montantes constantes do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 2 de Agosto de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
JO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
JO L 147 de 30.6.1995, p. 7.
JO L 170 de 29.6.2002, p. 46.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 1 de Agosto de 2002, que fixa as restituições aplicáveis à exportação dos
cereais, das farinhas, dos grumos e das sêmolas de trigo ou de centeio
Código
do produto

Destino

Unidade
de medida

Montante
das restituições

Código
do produto

Destino

Unidade
de medida

Montante
das restituições

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1001 90 99 9000

C01

EUR/t

0

1002 00 00 9000

C06

EUR/t

0

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

C07

EUR/t

0

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1004 00 00 9400

C06

EUR/t

0

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

C07

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
C06
C06
—
C06
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

—
0,70
0,65
0,60
0,55
0,51
—
—
50,00
39,50
—
0 (1)
0 (1)
—
0 (1)
—

(1) Se este produto contiver sêmolas aglomeradas, não será concedida nenhuma restituição.

NB: Os códigos dos produtos e os códigos dos destinos série «A» são definidos no Regulamento (CE) n.o 3846/87 da Comissão (JO L 366 de
24.12.1987, p. 1), alterado.
Os outros destinos são definidos do seguinte modo:
C01 Todos os destinos com excepção da Polónia, da Lituânia, da Estónia, da Letónia e da Hungria.
C06 Todos os destinos com excepção da Lituânia, da Estónia, da Letónia e da Hungria.
C07 Todos os destinos com excepção da Estónia, da Letónia e da Hungria.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1418/2002 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 2002
relativo às propostas comunicadas para a exportação de cevada no âmbito do concurso referido no
Regulamento (CE) n.o 901/2002
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

comunicadas, de acordo com o processo previsto no
artigo 23.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92, decidir
não dar seguimento ao concurso.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1666/2000 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1501/95 da Comissão,
de 29 de Junho de 1995, que estabelece normas de execução
do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do Conselho, no que diz
respeito à concessão de restituições à exportação, bem como as
medidas a tomar em caso de perturbação, no sector dos
cereais (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1163/2002 (4), e, nomeadamente, o seu artigo
4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Pelo Regulamento (CE) n.o 901/2002 da Comissão (5),
alterado pelo Regulamento (CE) n.o 1230/2002 (6), foi
aberto um concurso para a restituição à exportação de
cevada para todos os países terceiros à excepção dos
Estados Unidos da América, do Canadá, da Estónia e da
Letónia.
Em conformidade com o artigo 7.o do Regulamento (CE)
n.o 1501/95, a Comissão pode, com base nas propostas

(3)

Tendo em conta, nomeadamente, os critérios previstos
no artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95, não é
conveniente proceder à fixação duma restituição
máxima.

(4)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Não é dado seguimento às propostas comunicadas de 26 de
Julho a 1 de Agosto de 2002 no âmbito do concurso para a
restituição à exportação de cevada referido no Regulamento
(CE) n.o 901/2002.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 2 de Agosto de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
JO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
JO L 147 de 30.6.1995, p. 7.
JO L 170 de 29.6.2002, p. 46.
JO L 127 de 9.5.2002, p. 11.
JO L 180 de 10.7.2002, p. 3.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1419/2002 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 2002
relativo às propostas comunicadas para a exportação de centeio no âmbito do concurso referido no
Regulamento (CE) n.o 900/2002
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

artigo 23.o do Regulamento (CEE) n.o 1766/92, decidir
não dar seguimento ao concurso.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1666/2000 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n. 1501/95 da Comissão,
de 29 de Junho de 1995, que estabelece normas de execução
do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do Conselho, no que diz
respeito à concessão de restituições à exportação, bem como as
medidas a tomar em caso de perturbação, no sector dos
cereais (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 602/2001 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 7.o,
o

Considerando o seguinte:
5

(1)

Pelo Regulamento (CE) n. 900/2002 da Comissão ( ), foi
aberto um concurso para a restituição ou e/exportação
de centeio para todos os países terceiros com excepção
da Estónia, da Lituânia e da Letónia.

(2)

Em conformidade com o artigo 7.o do Regulamento (CE)
n.o 1501/95, a Comissão pode, com base nas propostas
comunicadas, de acordo com o processo previsto no

o

(3)

Tendo em conta, nomeadamente, os critérios previstos
no artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95, não é
conveniente proceder à fixação duma restituição
máxima.

(4)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Não é dado seguimento às propostas comunicadas de 26 de
Julho a 1 de Agosto de 2002 no âmbito do concurso para a
restituição à exportação de centeio referido no Regulamento
(CE) n.o 900/2002.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 2 de Agosto de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
JO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
JO L 147 de 30.6.1995, p. 7.
JO L 89 de 29.3.2001, p. 16.
JO L 142 de 31.5.2002, p. 14.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1420/2002 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 2002
que fixa a restituição máxima à exportação de trigo mole no âmbito do concurso referido no
Regulamento (CE) n.o 899/2002
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

n.o 1501/95. Neste caso, será (serão) declarado(s) adjudicatário(s) o(s) proponente(s) cuja(s) proposta(s) se
situa(m) a um nível igual ou inferior ao da restituição
máxima.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum de mercado no sector dos cereais (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1666/2000 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1501/95 da Comissão,
de 29 de Junho de 1995, que estabelece normas de execução
do Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do Conselho, no que diz
respeito à concessão de restituições à exportação, bem como as
medidas a tomar em caso de perturbação, no sector dos
cereais (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 602/2001 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Pelo Regulamento (CE) n.o 899/2002 da Comissão (5) foi
aberto um concurso para a restituição à exportação de
trigo mole para todos os países terceiros à excepção da
Polónia, da Estónia, da Lituânia e da Letónia.
O artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1501/95 prevê que
a Comissão pode, com base nas propostas comunicadas,
de acordo com o processo previsto no artigo 23.o do
Regulamento (CEE) n.o 1766/92, decidir sobre a fixação
duma restituição máxima à exportação, tendo em conta
os critérios previstos no artigo 1.o do Regulamento (CE)

(3)

A aplicação dos critérios acima referidos à situação
actual dos mercados do cereal em questão leva a fixar a
restituição máxima de exportação no montante referido
no artigo 1.o

(4)

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
No que diz respeito às propostas apresentadas de 26 de Julho a
1 de Agosto de 2002 no âmbito do concurso referido no Regulamento (CE) n.o 899/2002, a restituição máxima à exportação
de trigo mole é fixada em 0,50 EUR/t.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 2 de Agosto de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO L 181 de 1.7.1992, p. 21.
JO L 193 de 29.7.2000, p. 1.
JO L 147 de 30.6.1995, p. 7.
JO L 89 de 29.3.2001, p. 16.
JO L 142 de 31.5.2002, p. 11.
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REGULAMENTO (CE) N.o 1421/2002 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 2002
que altera as restituições à exportação, tal qual, para os xaropes e alguns outros produtos do sector
do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do
Conselho, de 19 de Junho de 2001, que estabelece a organização comum de mercado no sector do açúcar (1), alterado pelo
Regulamento (CE) n.o 680/2002 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 5, alínea c), do seu artigo 27.o,
Considerando o seguinte:
(1)

As restituições aplicáveis à exportação para xaropes e
alguns outros produtos do sector do açúcar foram
fixadas pelo Regulamento (CE) n.o 1389/2002 da
Comissão (3).

(2)

A aplicação das regras, critérios e modalidades estabelecidas no Regulamento (CE) n.o 1389/2002 aos dados que
a Comissão dispõe actualmente, conduz à alteração das

restituições à exportação, actualmente em vigor, tal
como é indicado no anexo do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A restituição a conceder aquando da exportação, tal qual, dos
produtos referidos no n.o 1, alíneas d), f) e g), do artigo 1.o do
Regulamento (CE) n.o 1260/2001, fixada no anexo do Regulamento (CE) n.o 1389/2002 é alterada em conformidade com os
montantes referidos no anexo do presente regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 2 de Agosto de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
(3) JO L 201 de 31.7.2002, p. 32.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 1 de Agosto de 2002, que altera as restituições à exportação para os xaropes e
alguns outros produtos do sector do açúcar tal qual

Código do produto

Destino

Unidade de medida

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

A00
A00
A00

EUR/100 kg de matéria seca
EUR/100 kg de matéria seca
EUR/100 kg de matéria seca

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg de matéria seca

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido
EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido
EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg de matéria seca

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % de sacarose × 100 kg
de produto líquido

Montante da restituição

46,76 (2)
46,76 (2)
88,84 (4)
0,4676 (1)
46,76 (2)
0,4676 (1)
0,4676 (1)
0,4676 (1) (3)
46,76 (2)
0,4676 (1)

(1) O montante de base não é aplicável aos xaropes de pureza inferior a 85 % [Regulamento (CE) n.o 2135/95]. O teor em sacarose é
determinado em conformidade com o artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 2135/95.
(2) Aplicável unicamente aos produtos referidos no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 2135/95.
(3) O montante de base não é aplicável ao produto definido no ponto 2 do anexo do Regulamento (CEE) n.o 3513/92 (JO L 355 de
5.12.1992, p. 12).
(4) Aplicável unicamente aos produtos referidos no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2135/95.

NB: Os códigos dos produtos e os códigos dos destinos série «A» são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da
Comissão (JO L 366 de 24.12.1987, p. 1), alterado.
Os códigos dos destinos numéricos são definidos no Regulamento (CE) n.o 2020/2001 da Comissão (JO L 273 de
16.10.2001, p. 6).
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REGULAMENTO (CE) N.o 1422/2002 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 2002
que fixa as restituições à exportação de azeite
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(5)

Nos termos do n.o 3, terceiro parágrafo da alínea b), do
artigo 3.o do Regulamento n.o 136/66/CEE, pode ser
decidido que a restituição seja fixada por concurso. O
concurso incide sobre o montante da restituição e pode
ser limitado a determinados países de destino, bem como
a determinadas quantidades, qualidades e formas de apresentação.

(6)

Em conformidade com o n.o 3, segundo parágrafo do
artigo 3.o do Regulamento n.o 136/66/CEE, as restituições relativas ao azeite podem ser fixadas em níveis
diferentes consoante o destino quando a situação do
mercado mundial ou as exigências específicas de certos
mercados o exigem.

(7)

As restituições devem ser fixadas pelo menos uma vez
por mês. Em caso de necessidade, podem ser alteradas
no intervalo.

(8)

A aplicação dessas modalidades à situação actual dos
mercados no sector do azeite, nomeadamente ao preço
desse produto na Comunidade e nos mercados dos países
terceiros, leva a que se fixe a restituição nos montantes
constantes do anexo.

(9)

O Comité de Gestão das Matérias Gordas não emitiu
qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo seu
presidente,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento n.o 136/66/CEE do Conselho,
de 22 de Setembro de 1966, que estabelece uma organização
comum de mercado no sector das matérias gordas (1), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o
1513/2001 (2), e, nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 3.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

Nos termos do artigo 3.o do Regulamento n.o 136/66/
/CEE, quando o preço na Comunidade for superior às
cotações mundiais, a diferença entre esses preços pode
ser coberta por uma restituição à exportação de azeite
para países terceiros.
As modalidades relativas à fixação e concessão da restituição à exportação de azeite se determinaram no Regulamento (CEE) n.o 616/72 da Comissão (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n.o
2962/77 (4).

(3)

Nos termos do n.o 3 do artigo 3.o do Regulamento n.o
136/66/CEE, a restituição deve ser a mesma em relação a
toda a Comunidade.

(4)

Nos termos do n. 4 do artigo 3. do Regulamento n.
136/66/CEE, a restituição para o azeite deve ser fixada
tendo em consideração a situação e as perspectivas de
evolução, no mercado da Comunidade, dos preços do
azeite e das disponibilidades, bem como os preços do
azeite no mercado mundial. Todavia, no caso de a
situação do mercado mundial não permitir determinar as
cotações mais favoráveis do azeite, pode ter-se em consideração o preço, nesse mercado, dos principais óleos
vegetais concorrenciais e a diferença verificada, durante
um período representativo, entre esse preço e o do
azeite. O montante da restituição não pode ser superior
à diferença existente entre o preço do azeite na Comunidade e o preço do azeite no mercado mundial, ajustado,
quando for caso disso, de modo a ter em conta os custos
de exportação dos produtos neste último mercado.
o

o

o

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As restituições à exportação dos produtos referidos no n.o 2,
alínea c), do artigo 1.o do Regulamento n.o 136/66/CEE são
fixadas nos montantes constantes do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 2 de Agosto de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 2002.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

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

JO 172 de 30.9.1966, p. 3025/66.
JO L 201 de 26.7.2001, p. 4.
JO L 78 de 31.3.1972, p. 1.
JO L 348 de 30.12.1977, p. 53.
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ANEXO
do regulamento da Comissão de 1 de Agosto de 2002, que fixa as restituições à exportação de azeite
Código do produto

Destino

Unidade de medida

Montante das restituições

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: Os códigos dos produtos e os códigos dos destinos série «A» são definidos no Regulamento (CEE) n.o 3846/87 da
Comissão (JO L 366 de 24.12.1987, p. 1), alterado.
Os códigos dos destinos numéricos são definidos no Regulamento da Comissão (CE) n.o 2020/2001 (JO L 273 de
16.10.2001, p. 6).
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REGULAMENTO (CE) N.o 1423/2002 DA COMISSÃO
de 1 de Agosto de 2002
que altera as taxas de restituições aplicáveis a certos produtos do sector do açúcar, exportados sob
a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo I do Tratado
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1260/2001 do
Conselho, de 19 de Junho de 2001, relativo à organização
comum dos mercados do sector do açúcar (1), alterado pelo
Regulamento (CE) n.o 680/2002 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n.o 5, alínea a), do seu artigo 27.o e o n.o 15 do seu
artigo 27.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

As taxas de restituições aplicáveis, a partir de 1 de
Agosto de 2002, aos produtos referidos no anexo,
exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas
pelo anexo I do Tratado, foram fixadas pelo Regulamento (CE) n.o 1397/2002 da Comissão (3).
A aplicação de regras e critérios, retomados pelo Regulamento (CE) n.o 1397/2002, aos dados de que a Comissão

dispõe actualmente leva a modificar as taxas das restituições actualmente em vigor, nos termos do anexo do
presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
As taxas das restituições fixadas pelo Regulamento (CE) n.o
1397/2002 são alteradas nos termos do anexo do presente
regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 2 de Agosto de
2002.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 1 de Agosto de 2002.
Pela Comissão
Erkki LIIKANEN

Membro da Comissão

(1) JO L 178 de 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 de 20.4.2002, p. 26.
(3) JO L 203 de 1.8.2002, p. 22.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 1 de Agosto de 2002, que altera as taxas das restituições aplicáveis a certos
produtos do sector do açúcar exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo I do Tratado
Taxas das restituições em EUR/100 kg
Produto

Açúcar branco:

em caso de fixação
prévia das restituições

outros

46,76

46,76
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II
(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 27 de Fevereiro de 2002
relativa às medidas adoptadas pela Itália para recuperação e finalização das áreas urbanizadas destinadas a actividades artesanais, realizadas por conta da SIRAP SpA, e para a atribuição de lotes e de
edifícios industriais
[notificada com o número C(2002) 611]
(Apenas faz fé o texto em língua italiana)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2002/633/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

de Janeiro de 1998. Estas informações foram recebidas
pela Comissão em 23 de Fevereiro e 16 de Abril de
1998. A Comissão colocou outras questões em 4 de
Junho de 1998, às quais a Itália respondeu em 16 de
Outubro do mesmo ano.

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o n.o 2, primeiro parágrafo, do seu artigo
88.o,
Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu
e, nomeadamente, o n.o 1, alínea a), do seu artigo 62.o,
Após ter convidado as partes interessadas a apresentarem as
suas observações nos termos do referido artigo (1),

(4)

No quadro da apreciação do referido auxílio, a Comissão
teve conhecimento igualmente de um regime relativo à
atribuição a pequenas e médias empresas (PME) de lotes
e de edifícios industriais por parte das administrações
municipais. Essas disposições foram comunicadas à
Comissão em anexo à carta de 16 de Abril de 1998 referida no ponto 3.

(5)

Em 9 de Dezembro de 1998, a Comissão decidiu dar
início ao procedimento previsto no n.o 2 do artigo 88.o
do Tratado em relação aos auxílios em questão. A Itália
foi informada deste facto por carta de 30 de Dezembro
de 1998. A publicação dessa carta no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias (3) não suscitou qualquer reacção
por parte dos terceiros interessados. Em contrapartida, a
Itália respondeu por carta recebida na Comissão em 10
de Março de 1999. Em 24 de Novembro de 1999,
realizou-se em Bruxelas uma reunião entre representantes da Itália e da região da Sicília. A Comissão recebeu
uma última carta da Itália em 7 de Junho de 2001, na
qual este país se comprometeu a aplicar as medidas em
apreço nos limites estabelecidos pela comunicação da
Comissão relativa aos auxílios de minimis (4).

Considerando o seguinte:

I. PROCEDIMENTO
(1)

Por carta de 6 de Outubro de 1997, a Itália notificou,
em conformidade com o n.o 3 do artigo 88.o do Tratado
CE, um projecto de lei da região da Sicília relativo a
«Normas para a recuperação e finalização das áreas urbanizadas destinadas a actividades artesanais realizadas por
conta da Sirap SpA».

(2)

Por carta de 21 de Outubro de 1997, a Comissão solicitou informações adicionais.

(3)

Em 10 de Dezembro de 1997, a Itália comunicou à
Comissão que o projecto notificado tinha sido aprovado
através da Lei n.o 46, de 24 de Dezembro de 1997, da
região da Sicília (2) (a seguir denominada Lei n.o 46/
/1997), tendo transmitido o respectivo texto. A resposta
ao pedido de informações adicionais foi recebida em 15

(1) JO C 162 de 10.6.2000, p. 4.
(2) GURS de 30.12.1997.

(3) JO C 162 de 10.6.2000, p. 4.
(4) JO C 68 de 6.3.1996, p. 9.
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II. DESCRIÇÃO DO AUXÍLIO

esta região. Na sequência da liquidação da Sirap em
Fevereiro de 1993, grande parte destas obras não pôde
ser finalizada, devido ao não pagamento dos empreiteiros, o que tornou necessária a intervenção da região
para financiar a finalização dos trabalhos e entregar as
obras realizadas aos municípios (6). O pagamento destes
créditos devia ser efectuado até ao limite dos montantes
inicialmente previstos para o financiamento dos trabalhos. Se o total do referido crédito excedesse os fundos
disponíveis, os reembolsos seriam reduzidos proporcionalmente.

II.1. Antecedentes da Sirap: a Decisão de 3 de Março
de 1999
(6)

(7)

A Sirap SpA (a seguir denominada Sirap) era uma
empresa pública encarregada do desenvolvimento económico do território da região da Sicília (elegível para os
auxílios estatais com finalidade regional ao abrigo do n.o
3, alínea a), do artigo 87.o), que foi colocada em liquidação em 1 de Fevereiro de 1993. Na sequência desta
liquidação, as empresas que tinham efectuado o trabalho
por conta da Sirap deixaram de poder obter o pagamento dos seus créditos e a maior parte teve de ser colocada em liquidação. Para resolver esta situação, a Itália
tinha concedido uma primeira medida de auxílio sob
forma de garantias e de bonificação de juros aos
empresários em questão, a fim de evitar um fenómeno
de falências em cadeia.
No quadro da apreciação da medida de auxílio em
questão, a Comissão estabeleceu, através da Decisão
1999/678/CE (5), que os auxílios concedidos pela Itália às
empresas prejudicadas pela liquidação da Sirap SpA
constituíam auxílios na acepção do n.o 1 do artigo 87.o
do Tratado CE. O principal motivo da decisão consistia
no facto de estes auxílios permitirem aos beneficiários
evitarem suportar em parte as consequências da falência
do promotor dos trabalhos. Por conseguinte, as empresas
encontravam-se numa situação artificialmente mais
favorável do que outras empresas análogas que exercem
a sua actividade em Itália. A Comissão tinha, portanto,
concluído que as medidas não podiam beneficiar de
qualquer das derrogações previstas nos n.os 2 e 3 do
artigo 87.o do Tratado. A Itália era portanto obrigada a
pôr termo ao regime de auxílios na parte não abrangida
pela regra de minimis e a adoptar as medidas adequadas
para garantir a recuperação de todos os auxílios indevidamente pagos. Todavia, esta decisão não deu lugar a
qualquer reembolso de auxílios ilegais, na medida em
que a Itália tinha declarado que nenhum auxílio tinha
sido nem seria pago antes da adopção de uma decisão
final.

II.2. A Sirap e as medidas em apreço
(8)

A Sirap tinha a tarefa de coordenar e dirigir os trabalhos
de urbanização do terreno para favorecer a implantação
das empresas. No caso concreto, trata-se de obras de
urbanização primária e secundária das áreas destinadas a
actividades artesanais, bem como da construção de edifícios para uso industrial. A medida adoptada pela Itália
previa o pagamento de créditos dos profissionais liberais
pela realização de projectos, de direcção dos trabalhos e
de contabilidade, dos créditos das empresas que executaram os trabalhos e dos proprietários dos terrenos onde
estes tinham sido realizados. O pagamento dos referidos
créditos devia ser assegurado pela Sirap através de
fundos desembolsados por várias vezes ao longo do
tempo pela região da Sicília, dado que a Sirap exercia a
sua actividade com base num contrato celebrado com

(5) JO L 269 de 19.10.1999, p. 29.
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II.3. As medidas notificadas (ex N 693/97)
(9)

Por carta de 6 de Outubro de 1997, a Itália, em conformidade com o n.o 3 do artigo 88.o do Tratado, notificou
as medidas previstas para a recuperação e finalização das
áreas urbanizadas destinadas a actividades artesanais,
realizadas por conta da Sirap SpA já colocada em liquidação. Estas medidas estão contidas na Lei n.o 46/
/1997 (7) e prevêem três tipos de intervenções:
a) As obras relativas às áreas urbanizadas destinadas a
actividades artesanais (principalmente trabalhos de
urbanização) e cuja realização, confiada à Sirap SpA,
não foi terminada em virtude da declaração de
falência da referida empresa, foram entregues às
administrações municipais competentes. A região da
Sicília foi autorizada a pagar os créditos das empresas
que efectuaram os trabalhos por conta da Sirap até ao
limite dos fundos disponíveis dos financiamentos
concedidos no momento da realização dos trabalhos
em questão. O pagamento foi subordinado à
condição de os beneficiários não terem reclamado os
créditos no âmbito da falência da Sirap SpA. Os
artigos 2.o e 3.o da Lei n.o 46/1997 prevêem que, após
a sua finalização, as obras financiadas pela região da
Sicília sejam entregues aos municípios;
b) O artigo 4.o da Lei n.o 46/1997 prevê que a região
conceda aos municípios, no ano de 1997, financiamentos para a finalização das obras relativas às áreas
urbanizadas destinadas a actividades artesanais até
um montante de 21 mil milhões de liras (10 845 594
euros);
c) A região concede uma contribuição até 80 % das
despesas necessárias às cooperativas de artesãos e aos
seus consórcios ou às empresas do consórcio para
realizarem ou terminarem elas próprias as obras. Esta
percentagem será reduzida para 50 % no caso de as
empresas serem igualmente proprietárias dos
terrenos. A lei estabelece que as cooperativas de
artesãos e os seus consórcios ou as empresas dos
consórcios sejam constituídas por associações de
artesãos que tenham como objectivo a gestão das
áreas destinadas às actividades artesanais urbanizadas
a serem realizadas na condição de estas áreas, após a
sua finalização, serem imediatamente utilizáveis. O
artigo 7.o da Lei n.o 46/1997 fixa a despesa para esta
finalidade, em relação a 1997, em 5 mil milhões de
liras (2 582 284 euros).

(6) Deve notar-se que os municípios eram considerados proprietários
das obras, mas a colocação à disposição dos municípios destas obras
ocorria apenas depois da finalização das mesmas.
(7) Ver nota 2.
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II.4. As medidas não notificadas (ex NN 130/98)
(10)

O quarto tipo de medidas contido nas disposições para a
atribuição aos municípios de lotes e edifícios industriais (8) e aplicável em toda a Sicília prevê que os edifícios e os lotes sejam arrendados pelas autarquias às PME,
mediante o pagamento de uma renda fixada pelas administrações municipais com base nas despesas previstas de
manutenção das obras de infra-estrutura e dos edifícios
em relação aos cinco anos posteriores.

consórcios (segunda e terceira medidas), não parecem
constituir auxílios estatais, mas a sua ligação estreita com
as modalidades de aquisição dos trabalhos por parte da
região da Sicília faz com que sejam incluídos no quadro
mais geral das modalidades de aquisição das obras acima
referidas.

(16)

III. MOTIVOS QUE LEVARAM A COMISSÃO A DAR
INÍCIO AO PROCEDIMENTO NOS TERMOS DO N.O 2
DO ARTIGO 88.O DO TRATADO CE
(11)

Por analogia com o processo objecto da Decisão 1999/
/678/CE, considerou-se que o financiamento dos credores
da Sirap (primeira medida) tendia a contornar as normas
em matéria de falência e portanto a favorecer as
empresas beneficiárias das referidas medidas em relação
às outras empresas.

(12)

Com efeito, para a Comissão, o pagamento dos trabalhos
encomendados pela Sirap parece ser uma obrigação
contratual desta última. Não obstante, apesar do facto de
a Sirap ser obrigada a incluir no contrato com a região
da Sicília a possibilidade de esta a substituir nas relações
contratuais com as empresas que executaram os trabalhos, tal não se verificou. Consequentemente, não existia
qualquer relação contratual entre os credores da Sirap e
a região da Sicília que implicasse, no caso em apreço, a
intervenção da região para pagar aos credores em
questão. Segundo a Comissão, a região disporia de outras
possibilidades para recuperar as obras já realizadas. De
facto, a região teria podido pagar à Sirap em liquidação
os montantes correspondentes aos trabalhos efectuados,
em troca da propriedade das obras realizadas, ou adquirir
as obras realizadas no quadro da liquidação da Sirap, se
o administrador da falência tivesse decidido vendê-las em
hasta pública de forma não discriminatória. Em vez de
escolher uma destas duas opções, região da Sicília
preferiu pagar directamente aos credores, impondo a si
própria a obrigação do pagamento dos referidos credores
por via legislativa através dos fundos inicialmente
previstos para a realização da totalidade dos trabalhos.

(13)

Consequentemente, a medida em questão traduziu-se
num auxílio ao funcionamento, não sendo destinada à
realização de investimentos, nem à criação de postos de
trabalho.

(14)

Além disso, nenhum dos elementos comunicados
demonstrava o cumprimento das condições aplicáveis
aos auxílios ao funcionamento indicadas nas orientações
relativas aos auxílios estatais com finalidade regional (9).

(15)

No que se refere aos financiamentos concedidos aos
municípios e às cooperativas de artesãos e empresas dos

(8) D. a. de 8 de Fevereiro de 1991, JUR de 20.4.1991.
(9) JO C 74 de 10.3.1998, ponto 4.15.
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Quanto ao arrendamento por parte dos municípios a
PME mediante o pagamento de uma renda fixada por
estes municípios (quarta medida), a Comissão tinha
formulado objecções em relação ao nível da renda paga
pelos locatários dos referidos bens aos municípios e
tinha considerado que podia subsistir um elemento de
auxílio se a renda fosse inferior ao preço do mercado.
Nesse caso, o auxílio concedido podia ser considerado
como um auxílio ao investimento a favor das PME ou
um auxílio ao funcionamento sujeito às condições estabelecidas nas orientações relativas aos auxílios com finalidade regional. No início do procedimento, a Comissão
tinha também indicado que «não se excluía que uma
parte ou a totalidade dos auxílios concedidos desta forma
às empresas artesanais e às PME sejam abrangidos pela
regra de minimis que permite a concessão de um auxílio
de 100 000 ecus durante três anos» (10). Todavia, no
início do procedimento, a Itália não apresentou argumentos para demonstrar que os benefícios em questão
respeitavam os limites previstos na regra de minimis.

IV. APRECIAÇÃO DO AUXÍLIO

IV.1. Primeira medida

(17)

No que se refere às modalidades de aquisição das obras
por parte da região da Sicília, a Itália forneceu esclarecimentos por carta de 10 de Março de 1999. Destas declarações resulta claramente que as construções a finalizar
pertenciam desde o início às administrações municipais,
em virtude do n.o 2 do artigo 37.o da lei da região da
Sicília n.o 35, de 23 de Maio de 1991. Não se trata
portanto de aquisição, mas sim de restituição ao legítimo
proprietário. Por este motivo, as outras duas opções
propostas pela Comissão não podiam ser aplicadas, visto
que os municípios eram, desde o princípio, os proprietários das obras. O financiamento da finalização dos
trabalhos tinha como único objectivo acelerar o procedimento de restituição das obras aos municípios. A intervenção era destinada a evitar a degradação das obras
realizadas. De qualquer forma, se a região não tivesse
intervindo, os credores agiriam contra os municípios,
que, por sua vez, agiriam contra a região. O efeito final
seria idêntico, mas a solução adoptada revelava-se mais
rápida. Consequentemente, a primeira medida não é
abrangida pelo âmbito de aplicação do n.o 1 do artigo
87.o do Tratado, não constituindo portanto um auxílio
estatal.

(10) Ver nota 4.
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IV.2. Segunda medida
(18)

A segunda medida consiste em conceder um financiamento aos municípios para finalizar os trabalhos. Não se
trata portanto de um auxílio estatal na medida em que
não existe transferência de vantagens para uma empresa,
mas sim para uma outra autoridade pública. De resto,
ainda que constituísse um auxílio, há que ter em conta o
compromisso assumido pela Itália, em 7 de Junho de
2001, de respeitar os limites previstos na regra de
minimis.
IV.3. Terceira medida

(19)

A terceira medida permite que a região conceda um
financiamento aos consórcios de empresas para a finalização dos trabalhos. Este financiamento é de 80 % da
despesa ou de 50 % se as empresas forem proprietárias
do terreno no qual está localizada a obra. Visto que as
obras pertencem aos municípios, cabe a estes, enquanto
proprietários, assumir a totalidade dos custos suportados
para a realização destas obras. A região não concede
qualquer vantagem na medida em que não paga a totalidade das despesas aos consórcios de empresas. Consequentemente, a terceira medida não é abrangida pelo
âmbito de aplicação do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado e
não constitui um auxílio estatal. De resto, ainda que
constituísse um auxílio, há que ter em conta o compromisso assumido pela Itália em 7 de Junho de 2001 de
respeitar os limites previstos na regra de minimis.
IV.4. Quarta medida

(20)

No que se refere à apreciação da vantagem conferida
pela renda de edifícios industriais e de lotes, as autoridades regionais sublinharam as dificuldades de quantificar a vantagem eventual conferida às empresas arrendatárias, dada a ausência de uma situação directamente
comparável no mercado. Não obstante, a região comprometeu-se, por carta de 7 de Junho de 2001, a respeitar
os limites previstos pela regra de minimis.

(11) Este facto pode deduzir-se do artigo 7.o da Lei n.o 46/1997, que
remete para a Lei Regional n.o 96/1981 e suas alterações sucessivas
(«Intervenções para as pequenas e médias empresas industriais,
comerciais e artesanais, bem como para a cooperação e a pesca»).
As PME são portanto as destinatárias do artigo 7.o da Lei n.o 46/
/1997.

2.8.2002
V. CONCLUSÕES

(21)

Deve sublinhar-se que os destinatários das medidas são
PME (11), o que representa um elemento favorável na
apreciação da Comissão. Além disso deve ter-se em
conta o compromisso final da Itália de respeitar os
limites previstos na regra de minimis em relação a todas
as medidas citadas no início do procedimento. A
Comissão concluiu, por conseguinte, pela inexistência de
medidas de auxílio.

(22)

A presente decisão está em conformidade com a Decisão
1999/678/CE, que contemplava expressamente a existência de auxílios no que se refere à parte não abrangida
pela regra de minimis,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
As medidas adoptadas pela Itália para a recuperação e finalização das áreas urbanizadas destinadas a actividades artesanais,
realizadas por conta da Sirap SpA, e para a atribuição aos
municípios de lotes e de edifícios industriais, não constituem
auxílios na acepção do n.o 1 do artigo 87.o do Tratado.
Artigo 2.o
A República Italiana é a destinatária da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 27 de Fevereiro de 2002.
Pela Comissão
Mario MONTI

Membro da Comissão

