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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE) N? 37/91 DA COMISSÃO
de 8 de Janeiro de 1991
que fixa os direitos niveladores à importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e

às sêmolas de trigo ou de centeio
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

paragrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1676/85,

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

— para as outras moedas, uma taxa de conversão baseada

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma
organização comum dos mercados no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento

um período determinado, afectada do factor referido

na média das taxas do ECU publicadas no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, série C, durante
no travessão anterior ;

(CEE) n? 3577/90 (2), e, nomeadamente, o n? 5 do seu
artigo 13?,

sendo estas cotações as verificadas em 7 de Janeiro de

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1676/85 do
Conselho, de 11 de Junho de 1985, relativo ao valor da
unidade de conta e às taxas de câmbio a aplicar no âmbito
da política agrícola comum (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2205/90 (4), e,
nomeadamente, o seu artigo 3?,

Considerando que o coeficiente acima referido corrige

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,
Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação dos cereais, das farinhas de trigo e de centeio

1991 ;

todos os elementos de cálculo dos direitos niveladores,

incluindo os coeficientes de equivalência ;
Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CEE) n? 3844/90 aos preços de oferta e
às cotações desse dia, de que a Comissão tem conheci
mento, implica a alteração dos direitos niveladores actual
mente em vigor em conformidade com o anexo do
presente regulamento,

e das sêmolas de trigo foram fixados pelo Regulamento
(CEE) n ? 3844/90 da Comissão ^ e pelos regulamentos
posteriores que o alteraram ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que, a fim de permitir o funcionamento
normal do regime dos direitos niveladores, é conveniente
tomar em consideração para o cálculo destes últimos :

Os direitos niveladores a cobrar à importação dos
produtos referidos nas alíneas a), b) e c) do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n ? 2727/75 são fixados no anexo.

— para as moedas cuja paridade se mantém dentro de
um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 % ,

Artigo 2?

Artigo 1 ?

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

O presente regulamento entra em vigor em 9 de Janeiro

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Janeiro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

281
353
164
201
367

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
17. 12. 1990, p. 23.
24. 6. 1985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.
29. 12. 1990, p. 13.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 8 de Janeiro de 1991, que fixa os direitos niveladores à

importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e sêmolas de trigo ou de centeio
(Em ECU/t)
Direitos niveladores

Código NC
Países terceiros

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 10

1001 10 90
1001 90 91

140,09 00
140,09 (2)(3)
196,97 00
196,97 0 0

1001 90 99

190,15
190,15

1002 00 00

155,72 0

1003 00 10

147,86
147,86
145,39
145,39

1003 00 90

1004 00 10
1004 00 90

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00

1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

1008 90 90
1101 00 00
1102 10 00
1103 11 10

1103 11 90

140,09 00
140,09 0 0
147,20 0
59,71

122,98 0
70,59 0
0
70,59

280,23 0
232,03 0
318,69 ( 8)
301,56 0

(') Em relação ao trigo duro, originário de Marrocos e transportado directamente deste pais para a Comunidade, o
direito nivelador é diminuído de 0,60 ecu por tonelada.

(2) Em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE) n? 715/90 os direitos niveladores não são aplicados aos

produtos originários dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico ou dos países e territórios ultramarinos e
importados directamente nos departamentos franceses ultramarinos.

(3) Em relação ao milho originário dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico ou dos países e territórios ultra
marinos, o direito nivelador à importação na Comunidade é diminuído de 1,81 ecus por tonelada.

(4) Em relação ao milho painço e ao sorgo originário dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico ou dos países
e territórios ultramarinos, o direito nivelador à importação na Comunidade é cobrado em conformidade com o
disposto no Regulamento (CEE) n? 715/90.

(5) Em relação ao trigo duro e ao alpista produzidos na Turquia e directamente transportados deste país para a
Comunidade, o direito nivelador é diminuído de 0,60 ecu por tonelada.

(6) O direito nivelador cobrado à importação de centeio produzido na Turquia e directamente transportado deste
país para a Comunidade é definido pelos Regulamentos (CEE) n? 1180/77 do Conselho (JO n? L 142 de
9. 6. 1977, p. 10) e (CEE) n? 2622/71 da Comissão (JO n? L 271 de 10. 12. 1971 , p, 22).
Ç) Aquando da importação do produto do código NC 1008 90 10 (triticale), é cobrado o direito nivelador aplicável
ao centeio.

(8) Aquando da importação por Portugal, o direito nivelador é adicionado do montante previsto no n? 2 do artigo 2?
do Regulamento (CEE) n? 3808/90.
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REGULAMENTO (CEE) N? 38/91 DA COMISSÃO
de 8 de Janeiro de 1991

que fixa os prémios que acrescem aos direitos niveladores à importação em
relação aos cereais, à farinha e ao malte
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

paragrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1676/85,

— para as outras moedas, uma taxa de conversão baseada

na média das taxas do ECU publicadas no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, série C, durante
um período determinado, afectada do factor referido

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma
organização comum dos mercados no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3577/90 (2), e, nomeadamente, o n? 6 do seu

sendo estas cotações as verificadas em 7 de Janeiro de

artigo 15?,

1991 ;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1676/85 do
Conselho, de 11 de Junho de 1985, relativo ao valor da
unidade de conta e às taxas de câmbio a aplicar no âmbito
da política agrícola comum (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2205/90 (4), e,
nomeadamente, o seu artigo 3?,

Considerando que, em função dos preços CIF e dos
preços CIF de compra a prazo, de hoje, os prémios que

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

no travessão anterior ;

acrescem aos direitos niveladores devem ser alterados nos

termos dos anexos do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que os prémios que acrescem aos direitos
niveladores em relação aos cereais e ao malte foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 3845/90 da Comissão
(*) e pelos regulamentos posteriores que o alteraram ;

Considerando que, a fim de permitir o funcionamento
normal do regime dos direitos niveladores, é conveniente
tomar em consideração para o cálculo destes últimos :
— para as moedas cuja paridade se mantém dentro de
um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 % ,

Artigo 1 ?

Os prémios que acrescem aos direitos niveladores fixados
previamente em relação às importações de cereais e de
malte, em proveniência de países terceiros, referidos no
artigo 15? do Regulamento (CEE) n ? 2727/75, são fixados
no

anexo .

Artigo 2?

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

O presente regulamento entra em vigor em 9 de Janeiro

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Janeiro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

281
353
164
201

de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
17. 12. 1990, p. 23.
24. 6. 1985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.

(4 JO n? L 367 de 29. 12. 1990, p. 10,
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 8 de Janeiro de 1991 , que fixa os prémios que acrescem
aos direitos niveladores à importação em relação aos cereais, à farinha e ao malte
A, Cereais e farinhas

(Em ECUs/t)
Corrente

1 ? período

2? período

3? período

1

2

3

4

Código NC

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

3,27

3,20

3,19

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

0

0

0

0

1101 00 00

B. Malte

(Em ECUs/t)
Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

1

2

3

4

5

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Código NC
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REGULAMENTO (CEE) N? 39/91 DA COMISSÃO
de 8 de Janeiro de 1991

que fixa, relativamente à Grã-Bretanha, o montante do prémio variável pelo
abate de ovinos e os montantes a cobrar pelos produtos que abandonem a zona 1
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

inicia em 10 de Dezembro de 1990, o prémio variável ao
abate de ovinos declarados susceptíveis de beneficiarem

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

do mesmo, no Reino Unido, deve estar em conformidade

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3013/89 do
Conselho, de 25 de Setembro de 1989, que estabelece a
organização comum de mercados no sector das carnes de
ovinos e de caprinos ('),
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1633/84 da
Comissão, de 8 de Junho de 1984, que estabelece modali
dades de aplicação do prémio variável pelo abate de

ovinos e revoga o Regulamento (CEE) n? 2661 /80 (2), alte
rado pelo Regulamento (CEE) n? 1075/89 (3), e, nomeada
mente, o n? 1 do seu artigo 3 ? e o n? 1 do seu artigo 4?,
Considerando que é o Reino Unido o único Estado
-membro que concede o prémio variável pelo abate, na
zona 1 , na acepção do n? 2 do artigo 22? do Regulamento
(CEE) n? 3013/89 ; que é necessário que a Comissão fixe
o nível bem como o montante a cobrar pelos produtos
que abandonam a referida zona relativamente à semana
que se inicia em 10 de Dezembro de 1990 ;
Considerando que, de acordo com o n? 1 do artigo 3? do
Regulamento (CEE) n? 1633/84, o montante do prémio
variável pelo abate deve ser fixado em cada semana pela
Comissão ;

Considerando que, de acordo com o n? 1 do artigo 4? do
Regulamento (CEE) n? 1633/84, o montante a cobrar
pelos produtos que abandonam a zona 1 deve ser fixado
todas as semanas, relativamente a cada um deles pela

com os montantes fixados nos anexos seguintes ; que, em
relação à mesma semana, as disposições previstas no n? 5
do artigo 24? do Regulamento (CEE) n? 3013/89, bem
como as do artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 1633/84
conduzem, à luz do acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça em 2 de Fevereiro de 1988, no processo 61 /86, à
fixação dos montantes a cobrar sobre os produtos que
saem da região 1 , em conformidade com os mesmos
anexos ;

Considerando que, no que diz respeito aos controlos
necessários à aplicação das disposições relativas aos refe
ridos montantes, é adequado manter o sistema de controlo
previsto pelo Regulamento (CEE) n? 1633/84, sem
prejuízo da eventual elaboração de disposições mais espe
cíficas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O montante do prémio, relativamente aos ovinos e às
carnes de ovinos declaradas susceptíveis de, na zona 1 do
Reino Unido, na acepção do n? 2 do artigo 22? do Regu
lamento (CEE) n? 3013/89, beneficiar do prémio variável
pelo abate, durante a semana que se inicia em 10 de
Dezembro de 1990, é fixado em 83,232 ecus por 100

quilogramas do peso presumido ou real da carcaça
aparada, nos limites de peso fixados na alínea b) do n? 1
do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1633/84.

Comissão ;

Artigo 2?

Considerando que, no anexo do Regulamento (CEE)
n? 3618/89 da Comissão, de 1 de Dezembro de 1989,

relativo às regras de execução do regime de limiar de
garantia no sector da carne de ovino e de caprino (4), os
montantes semanais do « nível director » são fixados em

conformidade com artigo 25? do Regulamento (CEE)

Os montantes a cobrar, relativamente aos produtos refe
ridos nas alíneas a) e c) do artigo 1 ? do Regulamento v

(CEE) n? 3013/89, que tenham abandonado o território da
zona 1 durante a semana que se inicia em 10 de
Dezembro de 1990, equivalem aos constantes dos anexos.

n? 3013/89 ;

Considerando que decorre da aplicação das disposições
previstas nos n?s 2 e 3 do artigo 24? do Regulamento
(CEE) n ? 3013/89 que, no que se refere à semana que se
(')
(2)
(3)
4

JO
JO
JO
JO

n°
n?
n?
n?

L
L
L
L

289
154
114
351

de
de
de
de

7. 10. 1989, p. 1 .
9 . 6. 1984, p . 27.
27. 4. 1989, p. 13 .
2. 12. 1989, p. 18 .

Artigo 3?

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

É aplicável a partir de 10 de Dezembro de 1990.

N? L 6/6

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Janeiro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 8 de Janeiro de 1991 , que fixa, relativamente à Grã-Bre
tanha, o montante do prémio variável pelo abate de ovinos e os montantes a cobrar pelos
produtos que abandonem a zona 1
(Em ECUs/100 kg)
Montantes

Código NC

A. Produtos que podem receber o
prémio referido no artigo 24
do Regulamento (CEE) n? 3013/89

B. Produtos referidos no n? 4 do

Peso vivos

Peso vivos

do artigo 4? do Regulamento
(CEE) n? 1633/84 (')

0

39,119

0104 10 90

0

0104 20 90

Peso líquido

Peso líquido
0204 10 00

83,232

0

0204 21 00

83,232

0
0

0204 50 1 1

58,262

0204 22 10
0204 22 30

91,555

0204 22 50

108,202

0204 22 90

108,202

0204 23 00

151,482

0204 30 00

62,424

0204 41 00

62,424

0204 42 10

43,697

0204 42 30

68,666

0204 42 50

81,151

0204 42 90

81,151

0204 43 00

113,612

0204 50 13
0204 50 15

0204 50 19
0204 50 31
0204 50 39
0204 50 51
0204 50 53
0204 50 55

\
\
\
\
\
\
\
\

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0204 50 59
0204 50 71

\

0
0

0204 50 79
0210 90 11

108,202

0210 90 19

151,482

l

1602 90 71 :

— não desossadas

108,202

I

— desossadas

151,482

I

(') O benefício destes montantes reduzidos está dependente das condições previstas no n? 3, segundo paragrafo, do
artigo 5° do Regulamento (CEE) n? 1633/84.
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REGULAMENTO (CEE) N? 40/91 DA COMISSÃO
de 7 de Janeiro de 1991

que prorroga a vigilância comunitária das importações de determinados
produtos originários do Japão
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Considerando que, nestas condições, se afigura oportuno
continuar a controlar a evolução das importações na

Comunidade dos produtos sujeitos ao Regulamento (CEE)
n? 1530/89,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 288/82 do
Conselho, de 5 de Fevereiro de 1982, relativo ao regime
comum aplicável às importações ('), com a última redac

ção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3156/

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

/90 (2), e, nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 10?,

Após consulta no âmbito do comité previsto no referido
regulamento,

Artigo 1 ?

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1530/89 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 4031 /89 (4), que institui medidas
de vigilância comunitária prévia das importações de certos
produtos originários do Japão, terminou a sua vigência

No artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 1530/89, a data
de « 31 de Dezembro de 1990 » é substituída pela de « 31

em 31 de Dezembro de 1990 ;

Considerando que as medidas temporárias que o Governo
dos Estados Unidos da América havia decidido tomar em

17 de Abril de 1987 e que haviam justificado a instaura
ção da vigilância comunitária, ainda se encontram parcial
mente em vigor ;

de Dezembro de 1991 ».

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 7 de Janeiro de 1991 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(') JO n? L 35 de 9. 2. 1982, p. 1 .
(2) JO n? L 304 de 1 . 11 . 1990, p. 5.
(3) JO n? L 150 de 2. 6. 1989, p. 15.

(4) TO n? L 382 de 30 . 12. 1989, p. 70.
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REGULAMENTO (CEE) N? 41/91 DA COMISSÃO
de 7 de Janeiro de 1991

que prorroga medidas de vigilância comunitária a posteriori das importações na
Comunidade de sapatos originários de todos os países terceiros
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 288/82 do
Conselho, de 5 Fevereiro de 1982, relativo ao regime
comum aplicável às importações ('), com a última redac
ção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3156/
/90 (2), e, nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 10?,

n? 2854/79 (8), a Comissão instituiu um controlo a poste
riori das importações na Comunidade de sapatos corres
pondentes aos códigos NC 6401 10 a 6405 90 ; que, pelo
Regulamento (CEE) n? 274/90 da Comissão (9), o período
de validade desta decisão foi prorrogado até 31 de
Dezembro de 1990 ; que os motivos que conduziram a
Comissão a tomar essa decisão se mantêm,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1765/82 do
Conselho, de 30 de Junho de 1982, relativo ao regime
comum aplicável às importações de países de comércio de
Estado (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1243/86 (4), e o Regulamento
(CEE) n? 1766/82 do Conselho, de 30 de Junho de 1982,
relativo ao regime comum aplicável às importações da
República Popular da China Q, com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1409/86 (6),
e, nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 10?,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Após consultas no âmbito dos comités previstos no artigo
5? dos referidos regulamentos,

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

Considerando que, pela Decisão 78/560/CEE f), com a
última redacção que lhe foi dada pela Regulamento (CEE)

Artigo 1 ?
No artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 274/90, a data de
« 31 de Dezembro de 1990 » é substituída pela de « 31 de
Dezembro de 1991 ».

Artigo 2?

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 7 de Janeiro de 1991 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(')
(2)
O
(4)
O
('5)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L
L

35 de 9. 2. 1982, p. 1 .
304 de 1 . 11 . 1990, p. 5.
195 de 5. 7. 1982, p. 1 .
113 de 30. 4. 1986, p. 1 .
195 de 5. 7. 1982, p. 21 .
128 de 14. 5. 1986, p. 25.

H TO n? L 188 de 11 . 7.. 1978, p. 28 .

(8) JO n? L 323 de 19. 12. 1979, p. 6.
n TO n? L 30 de 1 . 2. 1990, p. 54.
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REGULAMENTO (CEE) N? 42/91 DA COMISSÃO
de 7 de Janeiro de 1991

que prorroga a vigilância comunitária das importações de determinados
produtos originários do Japão
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

essencial e que, por conseguinte, convém prorrogar o
regime de vigilância,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 288/82 do
Conselho, de 5 de Fevereiro de 1982, relativo ao regime

comum aplicável às importações ('), com a última redac
ção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3156/
/90 (2), e, nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 10?,

Após consulta no âmbito do comité previsto no referido

Artigo 1 ?
No artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 653/83, a data de
« 31 de Dezembro de 1990 » é substituída pela de « 31 de
Dezembro de 1991 ».

regulamento,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 653/53 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 4030/89 (4), prorrogou até 31 de
Dezembro de 1990 a vigilância comunitária a posteriori
das importações de determinados produtos originários do
Japão ;

Considerando que é necessário manter para o ano de
1991 uma vigilância a posteriori sobre as importações de
determinados produtos originários do Japão ;
Considerando que os motivos que fundamentam o Regu
lamento (CEE) n? 653/83 se mantêm válidos quanto ao

Artigo 2?
No anexo do Regulamento (CEE) n? 4030/89, deve acres
centar-se a lista dos produtos 8540 11 50 e pôr-se um
« ex » à frente das posições 8703 10 10 e 8703 90 90 .

Artigo 3 ?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 7 de Janeiro de 1991 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(')
O
(3)
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

35 de 9. 2. 1982, p. 1 .
304 de 1 . 11 . 1990, p. 5.
77 de 23. 3. 1983, p. 8.
382 de 30. 12. 1989, p. 68 .
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N? L 6/ 11

REGULAMENTO (CEE) N? 43/91 DA COMISSÃO
de 7 de Janeiro de 1991
que prorroga o Regulamento (CEE) n? 235/86 da Comissão, que instaura uma

vigilância comunitária das importações de magnetoscópios originários da Coreia
do Sul

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 288/82 do
Conselho, de 5 de Fevereiro de 1982, relativo ao regime
comum aplicável às importações ('), com a última redac
ção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3156/
/90 (2), e, nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 10?,
Após consulta no âmbito do comité previsto no referido
regulamento,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 235/86 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 4029/89 (4), prorrogou, até 31 de
Dezembro de 1990, a vigilância comunitária das importa
ções de magnetoscópios originários da Coreia do Sul ;
Considerando que os motivos que fundamentam o Regu
lamento (CEE) n? 235/86 se mantêm válidos quanto ao

essencial e que, por conseguinte, convém prorrogar o
regime de vigilância ;
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
No artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 235/86, a data de
« 31 de Dezembro de 1990 » é substituída pela de « 31 de
Dezembro de 1991 ».

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
E aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 7 de Janeiro de 1991 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN

Vice-Presidente

(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

35 de 9. 2. 1982, p. 1 .
304 de 1 . 11 . 1990, p. 5.
29 de 4. 2. 1986, p. 12.
382 de 30. 12. 1989, p. 67.
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REGULAMENTO (CEE) N? 44/91 DA COMISSÃO
de 8 de Janeiro de 1991
que fixa os direitos niveladores à importação em relação ao açúcar branco e ao
açúcar em bruto
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

corrigida pelo factor de correcção previsto no n? 1 ,
último parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1676/85 do Conselho ^, com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2205/90
(6)>

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga

nização comum de mercados no sector do açúcar ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n ? 3577/90 (2), e, nomeadamente, o n? 8 do seu
artigo 16?,

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação de açúcar branco e de açúcar em bruto foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 3608/90 da Comissão
(3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regula
mento (CEE) n? 18/91 (4) ;

— para as outras moedas, uma taxa de conversão baseada
na média das taxas do ECU publicadas no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, série C, durante
um período determinado, afectada do factor referido
no travessão anterior,

sendo estas cotações as verificadas em 7 de Janeiro de
1991 ,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CEE), n? 3608/90 aos dados
de que a Comissão tem conhecimento implica a alteração
dos direitos niveladores actualmente em vigor, em confor
midade com o anexo do presente regulamento ;
Considerando que, a fim de permitir o funcionamento

normal do regime dos direitos niveladores, é conveniente
considerar para o cálculo desses últimos :
— para as moedas cuja paridade se mantém dentro de
um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 % ,
uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

Artigo 1 ?
Os direitos niveladores à importação referidos no n? 1 do
artigo 16? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 são, em
relação ao açúcar em bruto da qualidade-tipo e ao açúcar
branco, fixados no anexo.

Artigo 2 ?

O presente regulamento entra em vigor em 9 de Janeiro
de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Janeiro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(') JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n? L 353 de 17. 12. 1990, p. 23.
(3) JO n? L 350 de 14. 12. 1990, p. 68 .
n IO n ? L 2 de 4. 1 . 1991 . d . 13 .

O JO n ? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
6) JO n ? L 201 de 31 . 7. 1990, p. 9 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 8 de Janeiro de 1991 , que fixa os direitos niveladores
à importação em relação ao açúcar branco e ao açúcar em bruto
(Em ECU/100 kg)

Código NC
1701 11 10

Montante do direito nivelador

39,90 (')

1701 11 90

39,90 (>)

1701 12 10

39,90 (')

1701 12 90

39,90 (')

1701 91 00

44,73

1701 99 10

44,73

1701 99 90

44,73 (2)

(') O montante do direito nivelador aplicável será calculado em conformidade com as disposições do artigo 2° ou 3?
do Regulamento (CEE) n? 837/68 da Comissão (JO n? L 151 de 30. 6. 1968, p. 42).
(2) Nos termos do n? 2 do artigo 16? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 , o presente montante é igualmente apli
cável ao açúcar obtido a partir do açúcar branco e do açúcar em bruto, adicionado de substâncias que não aroma
tizantes ou corantes.

N ? L 6/ 14
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REGULAMENTO (CEE) N ? 45/91 DA COMISSÃO
de 8 de Janeiro de 1991
que estabelece regras de execução do mecanismo complementar aplicável às

trocas comerciais no sector do arroz em relação às importações em Portugal
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal e, nomeadamente, o seu artigo 251 ?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 569/86 do
Conselho, de 25 de Fevereiro de 1986, que estabelece as
regras gerais de aplicação do mecanismo complementar
aplicável às trocas comerciais ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3296/88 (2),
e, nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 7?,

Considerando que, a fim de evitar pedidos especulativos
de certificados MCT, o período de eficácia destes deve ser
limitado a um período relativamente curto, e suficiente
para a realização das operações de importação em condi
ções normais ; que a observância do compromisso do
titular do certificado MCT pode ser assegurada através da
constituição de uma garantia ;
Considerando que o Comité de Gestão dos Cereais não
emitiu parecer no prazo fixado pelo seu presidente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3659/90 do

Artigo 1 ?

Conselho, de 11 de Dezembro de 1990, relativo aos

produtos submetidos ao mecanismo complementar trocas
comerciais durante a segunda etapa da adesão de Portu
gal (3), prevê que o mecanismo seja aplicado durante essa
etapa nos termos dos artigos 250?, 251 ? e 252? do Acto de
Adesão ; que, em relação às importações de arroz do
códico NC 1006, e exceptuando-se os produtos dos
códigos NC 1006 10 10 e 1006 40 00, o mecanismo se
aplica durante os períodos sensíveis da comercialização da
produção portuguesa ;
Considerando que o n? 1 do artigo 251 ? do Acto de
Adesão prevê a fixação de uma quantidade indicativa em
função das importações tradicionais em Portugal, tendo
em conta também uma abertura progressiva do mercado
português ; que, para o período compreendido entre a
entrada em vigor do presente regulamento e o dia 28 de
Fevereiro de 1991 , é conveniente fixar, proporcional
mente, um limite indicativo de 10 000 toneladas de arroz

equivalente descascado ; que, todavia, é oportuno especi
ficar o limite indicativo em relação à quantidade total de
produto do código NC 1006 30 ;
Considerando que é adequado fixar-se o limite indicativo
em equivalente arroz descascado ; que é conveniente espe
cificar que as taxas de conversão previstas no artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 467/67/CEE da Comissão, de 21
de Agosto de 1967, que fixa as taxas de conversão, as
despesas de fabrico e o valor dos subprodutos relativos aos
diversos estádios de transformação do arroz (4), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 2325/88 (*), se aplicam aos certificados MCT emitidos,
para a conversão em toneladas de equivalente arroz

As medidas previstas no presente regulamento aplicam-se
aos produtos referidos no ponto 7 do anexo do Regula
mento (CEE) n? 3569/90.

Artigo 2?
1 . O limite indicativo referido no artigo 251 ? do Acto
de Adesão é fixado em 10 000 toneladas de equivalente
arroz descascado, para o período compreendido entre a
data de entrada em vigor do presente regulamento e o dia
28 de Fevereiro de 1991 .

2. Proporcionalmente à quantidade referida no n? 1 , o
limite indicativo dos produtos do código NC 1006 30 é
fixado em 25 % .

3. As taxas de conversão previstas no artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 467/67/CEE aplicam-se às quanti
dades a que dizem respeito os certificados MCT para a
contabilização em termos de arroz equivalente descascado.
Artigo 3 ?
1.

Os certificados MCT relativos ao arroz são eficazes a

partir da data da sua emissão até ao fim do segundo mês
seguinte ao da sua emissão.
2. O pedido de certificados deve ser acompanhado de
uma garantia de dez ecus por tonelada.

descascado ;

Artigo 4?
O JO n? L 55 de 1 . 3. 1986, p. 106.
(2) JO n? L 293 de 27. 10. 1988, p. 7.
(3) JO n? L 362 de 27. 12. 1990, p. 38 .

(j JO n? 204 de 24. 8. 1967, p. 1 .

O JO n° L 202 de 27. 7. 1988 , p. 41 .

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

9 . 1 . 91

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Janeiro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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II

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

COMISSÃO

RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO
de 7 de Dezembro de 1990

relativa à execução do artigo 37? do Tratado Euratom
(91 /4/Euratom)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia da Energia Atómica e, nomeadamente, os seus
artigos 37? e 124?,

Após consulta do grupo de especialistas designados, em
conformidade com o artigo 31 ? do Tratado, pelo Comité
Científico e Técnico,

Considerando que o artigo 37? determina que « os Esta
dos-membros devem fornecer à Comissão os dados gerais
de todos os projectos de descarga de efluentes radioacti
vos, seja qual for a sua forma, que permitam determinar se

a realização desse projecto é susceptível de implicar a
contaminação radioactiva das águas, do solo ou do espaço
aéreo de outro Estado-membro. A Comissão, após
consulta do grupo de peritos referido no artigo 31 ?,
formulará o seu parecer no prazo de seis meses » ;

Considerando a experiência adquirida na aplicação das
Recomendações da Comissão de 16 de Novembro de

1960 (') e 82/ 1 81 /Euratom (2), relativas à aplicação do
artigo 37? do Tratado ;
Considerando que o Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias, no seu acórdão no processo 187/87 (3), delibe
rou : « O artigo 37? do Tratado que institui a Comunidade
Europeia da Energia Atómica, de 25 de Março de 1957,
deve interpretar-se no sentido de que os dados gerais dos
projectos de descarga de efluentes radioactivos devem ser
fornecidos à Comissão das Comunidades Europeias antes
de essas descargas serem autorizadas pelas autoridades
competentes do Estado-membro em causa » ;

Considerando que, no mesmo acórdão, o Tribunal delibe
rou : « Das considerações precedentes resulta que, quando
um Estado-membro solicita autorização para uma descarga
de efluentes radioactivos, forçoso é admitir que, para dar
(') JO n? 81 de 21 . 12. 1960, p. 1893/60.
(2) JO n? L 83 de 29. 3. 1982, p. 15.
(3) « Colectânea da Jurisprudência do Tribunal » ( 1988), p. 5013.

ao parecer da Comissão pleno efeito, se torna indispen
sável que esse parecer seja levado ao conhecimento do
Estado antes de ser concedida a referida autorização » ;

Considerando que é necessário especificar a informação a
fornecer, no sentido de garantir a aplicação uniforme dos
padrões básicos de segurança, para protecção da saúde das
populações, e de estudar projectos de descarga de forma
consistente,
RECOMENDA :

1 . Que por « descarga de efluentes radioactivos », na
acepção do artigo 37? do Tratado, se entenda qual
quer descarga normal ou acidental de substâncias
radioactivas, proveniente das actividades que figuram
nas três categorias seguintes :
PRIMEIRA CATEGORIA DE ACTIVIDADES

1 . Exploração de reactores nucleares.
2. Reprocessamento de combustível nuclear irradiado.
SEGUNDA CATEGORIA DE ACTIVIDADES

1 . Extracção mineira, concentração e conversão de
urânio e de tório .

2. Enriquecimento de urânio em U 235.
3. Fabricação de combustível nuclear.

4. Tratamento e armazenamento (4) de resíduos radio
activos provenientes das primeira e segunda cate
gorias.
5. Imersão no mar de resíduos radioactivos prove
nientes das primeira e segunda categorial
6. Enterramento no solo ou imersão no mar de resí

duos radioactivos provenientes das primeira e
segunda categorias.
(") Desde que esta actividade não esteja ja incluída num projecto
subordinado a outro título.
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7. Armazenamento (') de combustível nuclear irra
diado no exterior de instalações referentes à

primeira categoria.
8. Desmantelamento (2) de instalações referentes à
primeira categoria.

9. Manipulação ou transformação de substâncias
radioactivas à escala industrial.

TERCEIRA CATEGORIA DE ACTIVIDADES

Todas as outras actividades que dêem lugar a
efluentes radioactivos .

2. Que, por « dados gerais », na acepção do artigo 37? do
Tratado, se entenda :

— para a primeira categoria de actividades, as infor
mações referidas nos anexos IA e 2,

— para a segunda categoria de actividades, outras que
não as actividades 5 e 6, as informações referidas

no anexo IA, e para as actividades 5 e 6, as refe
ridas no anexo 1B,

— para a terceira categoria de actividades, as infor
mações referidas no n? 8, alínea b).

3. Que, para os projectos referentes à primeira ou à
segunda categorias, as partes adequadas dos « dados
gerais » enumerados nos anexos IA ou 1B sejam
comunicadas à Comissão tanto quanto possível um
ano, ou pelo menos seis meses,

N ? L 6/ 17

do artigo 37?, os « dados gerais » pertinentes sejam
comunicados à Comissão, tanto " quanto possível um
ano ou, pelo menos, seis meses antes da concessão,
por parte das autoridades competentes, de qualquer
nova autorização de descarga de efluentes radioactivos,
se esta alteração puder implicar um aumento sensível
do efeito das descargas na exposição da população de
outro Estado-membro.

7. Que, estando a comunicação de um projecto de
descarga de efluentes radioactivos a cargo do Estado
-membro a que diz respeito, este Estado assuma a
responsabilidade de todas as informações comuni
cadas à Comissão sobre esse projecto.
8. Que sejam comunicados à Comissão :
a) De dois em dois anos, um inventário das descargas
de efluentes radioactivos provenientes de cada
instalação referente à primeira ou à segunda cate
goria ;
b) De cinco em cinco anos, uma estimativa da totali
dade das descargas de efluentes radioactivos
líquidos numa água receptora (por exemplo, bacia
hidrográfica, mar, etc.), provenientes de todas as
actividades da terceira categoria. Esta estimativa
pode ser feita quer a partir dos dados provenientes
de descargas efectuadas por cada instalação quer a
partir de medições da actividade das águas recepto
ras ;

c) Antes de cada operação de imersão no mar de resí
duos radioactivos, uma cópia de notificação feita a
outras instâncias internacionais.

— antes da concessão, por parte das autoridades
competentes, de qualquer autorização de descarga
de efluentes radioactivos,
ou

— antes do início de actividades da segunda cate
goria para as quais não se requeira autorização de
descarga.
4. Que, para os projectos referentes à primeira categoria,
os « dados gerais » preliminares enumerados no anexo
2 sejam comunicados à Comissão antes de as autori
dades competentes concederem a autorização de
construção.

9 . Que o governo em causa informe a Comissão das
acções por ele previstas em resposta a qualquer reco
mendação contida num parecer da Comissão relativo
a um projecto de descarga.
10 . Que os Estados-membros comuniquem à Comissão,
para efeitos de informação, a autorização ou as autori
zações relativas à descarga de efluentes radioactivos.
Os Estados-membros são os destinatários da presente
recomendação.

A presente recomendação substitui a Recomendação
82/ 181 /Euratom 3 de Fevereiro de 1982.

5. Que, se um Estado-membro o considerar oportuno,

possa pedir à Comissão um parecer sobre qualquer
projecto de descarga de efluentes radioactivos sobre o
seu território, não exigido pela presente recomenda

Feito em Bruxelas, em 7 de Dezembro de 1990 .

ção.
Pela Comissão

6. Que, no caso de qualquer alteração de um projecto de
descarga de efluentes radioactivos, relativamente ao
qual tiver sido já formulado um parecer nos termos

(') Desde que esta actividade não esteja já incluída num projecto
subordinado a outro título.

(2) Fases 2 ou 3, conforme a definição da Agência Internacional

da Energia Atómica (Série Segurança n? 52, AIEA, Viena,
1980).

Carlo RIPA DI MEANA

Membro da Comissão
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ANEXO 1 A

DADOS GERAIS

aplicáveis às actividades da primeira categoria e às actividades da segunda categoria com
excepção das referidas nos pontos 5 e 6

INTRODUÇÃO
Apresentação geral do projecto

1.

LOCAL E AMBIENTE

1.1 .

Situação geográfica e topográfica do local com
— carta da região indicando a sua localização,
— implantação em relação às outras instalações nucleares ou previstas no mesmo local ou
noutros locais, cujas descargas possam interferir com as da instalação considerada,
— situação em relação aos outros Estados-membros, indicando as distâncias em relação às

fronteiras e em relação às aglomerações importantes mais próximas.

1.2.

Geologia — sismologia
Indicação sumária

— das principais características geológicas da região,
— do seu nível de sismicidade, intensidade sísmica máxima provável e qualificação sísmica
prevista para a instalação.
1 .3.

Hidrologia

Caso de uma instalação situada na margem de um curso de dgua
Descrição do curso de água :

— descrição geral do seu curso (grandes obras, principais afluentes, saída para o mar . . .),
— débito médio ao nível do local,

— débito de enchente e débito de estiagem com frequência e período de ocorrência.
Quando o rio atravessa um ou vários outros Estados-membros a jusante do local, informações
correspondentes ao nível desse ou desses Estados.
Caso de uma instalação situada à beira-mar

Descrição geral do sector costeiro, com

— amplitude das marés,
— direcção e força das correntes tanto à escala local como à escala regional.
Nos dois casos

— risco de inundação, protecção do local,
— nível da camada freática e direcção do movimento da água.

1.4.

Meteorologia e climatologia

— climatologia regional atendendo à orografia (região de planície, de vales, de maciços),
— climatologia local com distribuição de frequências :
— da direcção e da velocidade do vento,

— de intensidade e da duração das precipitações,

— para cada sector do vento, das condições atmosféricas de difusão e da duração das inver
sões de temperatura.
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1 .5.

Economia agro-alimentar
Indicação sumária

— das características pedológicas e ecológicas da região,
— da utilização das águas da região como água potável, água de irrigação, etc.,
— dos principais recursos de víveres ; importância das produções, práticas utilizadas, culturas ;
criação de animais, pesca, caça,
— no caso de descarga no mar, dados respeitantes à pesca nas águas territorias e extraterrito
riais,

— distribuição dos géneros alimentícios ; modalidades, nomeadamente exportação para outros
países da Comunidade de produtos da agricultura, da pesca ou da caça provenientes das
regiões em questão.
1.6 .

Outras actividades vizinhas

— implantações industriais ou militares, transporte à superfície e aéreo, transporte para a
canalização,

— incidências possíveis sobre a instalação ; medidas de protecção,

— regulamentação em matéria de actividades industriais ou outras.
1 .7.

População

— distribuição das populações afectadas noutros Estados-membros,
— condições de vida e modo de alimentação destas populações.

Os dados a fornecer incidem sobre a distribuição da população (densidade), a presença de aglo
merados importantes e as características particulares na medida em que elas estejam em rela
ção com os riscos de exposição consecutivos às descargas pelas vias significativas de exposição.

2.

INSTALAÇÃO

2.1 .

Principais características da instalação

Descrição sucinta da instalação nomeadamente quanto à sua natureza, o seu objecto e as suas
principais características :
— no caso de um reactor : características principais do reactor, do edifício do reactor, das
instalações auxiliares, das instalações de armazenamento de combustível usado, dos disposi
tivos de segurança, etc.
— no caso de laboratórios ou de outras instalações : características principais dos processos
empregados, das matérias radioactivas ou cindíveis em jogo, das instalações que integram o
conjunto, dos dispositivos de segurança, etc.
2.2.

Sistemas de ventilação

Esquemas e descrição sumária indicando o seu papel em funcionamento normal e em caso de
acidente, os débitos de ar, as depressões relativas nos locais e as alturas dos pontos de descarga ;
dados sumários sobre os filtros, rendimento, métodos e periodicidade dos ensaios.
2.3 .

Recintos estanques

Descrição sumária e características essenciais ; métodos e periodicidade de ensaios de segu
rança .

2.4.

Calendário

— período de ensaios e data da entrada em funcionamento da instalação,
— estado actual do processo de autorização.
2.5.

Desactivação e desmantelamento da instalação

Indicações sumárias sobre as disposições técnicas e administrativas.
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3.

DESCARGA DE EFLUENTES RADIOACTIVOS NA ATMOSFERA EM FUNCIONA
MENTO NORMAL

3.1 .

Processo de autorização em vigor
— evocação do processo geral sobre a matéria,

— limites de descarga previstos pelas autoridades (se não puderem ser obtidos, valores
máximos de descarga previstos).
3.2.

Aspectos técnicos

— origens dos efluentes radioactivos atmosféricos, composição e formas físico-químicas,
— purificação e retenção temporária destes efluentes, métodos e vias de descarga.
3.3.

Vigilância das descargas
— amostragem, medições e análises das descargas,

— características principais dos dispositivos de medição,
— níveis de alarme, medidas de intervenção (manuais e automáticas).
3.4.

Avaliação das vias de transferência para o homem

3.4.1 . Modelos e parâmetros utilizados no cálculo :
— da dispersão atmosférica das descargas,
— da deposição no solo e da ressuspensão,
— da transferência ao longo da cadeia alimentar,

— dos níveis de exposição pelas vias significativas de exposição.
3.4.2. Avaliação das concentrações e dos níveis de exposição relacionadas com as descargas referidas
no ponto 3.1 :

,

-

<

— no caso de descarga de rotina ; concentrações médias anuais de actividade no ar ao nível do
solo e contaminação do solo,

— no caso de descargas descontínuas e no caso de descargas excepcionais concertadas :
concentrações no ar, integradas no tempo, ao nível do solo e contaminação do solo.
Estes dados devem ser fornecidos no que respeita aos lugares mais expostos na vizinhança da
instalação e às zonas afectadas dos outros Estados-membros,

— níveis de exposição correspondentes (') : equivalentes de dose que se supõe recebidos pelas
pessoas que residem nas zonas afectadas dos outros Estados-membros, tendo em conta
todas as vias significativas de exposição.

3.5.

Descargas de efluentes radioactivos na atmosfera por parte das instalações no ponto
1.1 .

Se for o caso, regras de coordenação das descargas com as de outras instalações, se puder haver
sobreposição dos níveis ' de exposição.

4.

DESCARGA DE EFLUENTES RADIOACTIVOS LÍQUIDOS EM FUNCIONAMENTO
NORMAL

4.1 .

Processo de autorização em vigor

— evocação do processo geral sobre a matéria,
— limites de descarga previstos pelas autoridades (se não puderem ser obtidos, valores
máximos de descarga previstos).
(') Os valores devem reflectir o facto de os resultados serem apenas ordens de grandeza que seria despropositado for
necer com uma precisão ilusória.
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4.2.

Aspectos técnicos
— origem dos efluentes radioactivos líquidos, composição e formas físico-químicas,
— tratamento destes efluentes, capacidades de armazenamento, métodos e vias de descarga.

4.3.

Vigilância das descargas
— amostragem, medição e análises das descargas,
— características principais dos dispositivos de medição,
— níveis de alarme, medidas de intervenção (manuais e automáticas).

4.4.

Avaliação das vias de transferência para o homem

4.4.1 . Modelos e parâmetros utilizados no cálculo :
— da dispersão das descargas em meio aquático,
— da sua transferência por deposição e permuta de iões,
— da transferência ao longo das cadeias alimentares,

— dos níveis de exposição pelas vias significativas de exposição.

4.4.2. Avaliação dos níveis de exposição (') relacionados com as descargas referidas no ponto 4.1 :
equivalentes de dose que se supõe recebidos pelas pessoas que residem nas zonas afectadas dos
outros Estados-membros, tendo em conta todas as vias significativas de exposição.

4.5.

Descargas de efluentes radioactivos no mesmo curso de água por outras instalações
Se for o caso, regras de coordenação das descargas com as de outras instalações, se puder haver
sobreposição dos níveis de exposição.

5.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS RADIOACTIVOS SÓLIDOS

5.1 .

Natureza dos resíduos radioactivos sólidos e produção prevista

5.2.

Tratamento e acondicionamento destes resíduos

5.3.

Armazenamento provisório ; capacidades e condições de armazenamento, nscos
radiológicos para o meio ambiente, precauções tomadas.

6.

DESCARGAS NÃO CONCERTADAS DE EFLUENTES RADIOACTIVOS

6.1 .

Exposição sumária dos acidentes de origem interna e externa que possam conduzir a
descargas não concertadas de substancias radioactivas
Lista dos acidentes estudados no relatório de segurança.

6.2.

Acidente(s) de referência tomado(s) em consideração pelas autoridades competentes
na avaliação das consequências radiológicas possíveis no caso de descargas não
concertadas

Indicação sumária do ou dos acidentes tomados em consideração, com justificação da escolha;

6.3.

Avaliação das consequências radiológicas dos acidentes de referência.

(') Os valores devem reflectir o tacto de os resultados serem apenas ordens de granaeza que seria despropositado lor

necer com uma precisão ilusória.
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6.3.1 . Acidentes que impliquem descargas na atmosfera
— hipóteses consideradas na avaliação das descargas atmosféricas,
— vias de descarga, evolução temporal da descarga,

— quantidades e formas físico-quimicas dos radionuclídeos descarregados, significativos do
ponto de vista da saúde,

— modelos e parâmetros utilizados no cálculo da dispersão atmosférica das descargas, da
desposição no solo e da transferência ao longo das cadeias alimentares e na avaliação dos
níveis de exposição,
— concentrações máximas, integradas no tempo, da actividade no ar ao nível do solo e depo
sição máxima no solo (em tempo seco e em tempo de chuva) no que respeita aos lugares
mais expostos na vizinhança da instalação e às zonas afectadas dos outros Estados-mem
bros,

— níveis de exposição correspondentes (') : equivalentes de dose que se supõe recebidos pelas
pessoas que residem nas zonas afectadas dos outros Estados-membros, tendo em conta
todas as vias significativas de exposição.

6.3.2. Acidentes que impliquem descargas em meio aquático
— hipóteses consideradas na avaliação das descargas líquidas,
— vias de descarga, evolução temporal das descargas,

— quantidades e formas físico-químicas dos radionuclídeos descarregados, significativas do
ponto de vista da saúde,
— modelos e parâmetros utilizados no cálculo das descargas em meio aquático, da sua transfe
rência por deposição e permuta de iões, da transferência ao longo das cadeias alimentares e
na avaliação dos níveis de exposição pelas vias significativas de exposição,
— níveis de exposição correspondentes (') : equivalentes de dose que se supõe recebidos pelas
pessoas que residem nas zonas afectadas dos outros Estados-membros, tendo em conta
todas as vias significativas de exposição.
6.4.

Medidas e disposições tomadas em caso de acidente ; acordos com outros Estados
-membros

Descrição sumária das zonas de intervenção, dos níveis de referência de intervenção, dos
acordos bilaterais ou multilaterais em matéria de comunicações além-fronteiras e de assistência

mútua, dos exercícios, das revisões e da actualização dos planos de emergência.
7.

CONTROLO DO AMBIENTE

— irradiação externa,

— radioactividade do ar, da água, do solo e da cadeia alimentar.
Em referência aos pontos 3.1 e 4.1 , programa de controlo do ambiente, aprovado pelas autori
dades nacionais competentes, organização, tipos e frequência da amostragem, tipos de disposi
tivos de medição utilizados em serviço normal e em circunstâncias acidentais. Precisar, se for o
caso, a colaboração estabelecida a este respeito com Estados-membros vizinhos.

(') Os valores devem reflectir o facto de os resultados serem apenas ordens de grandeza que seria despropositado for
necer com uma precisão ilusória.
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ANEXO 1 B

DADOS GERAIS

aplicáveis às actividades 5 e 6 da segunda categoria
(Projectos relativos a qualquer novo local de evacuação)
1 . Local e zona vizinha

Situação, profundidade, geologia, sismologia, e

para um local marítimo : características do fundo marinho (incluindo a presença de « pipelines » e
de cabos submarinos), correntes e outros mecanismos de dispersão, dados biológicos pertinentes,
risco de perturbações (por exemplo devido à exploração de recursos marítimos, à imersão de outros
resíduos, etc.),

para um local terrestre : hidrologia, emprego de solo ou das águas subterrâneas, concepção do
depósito, incluindo aspectos de segurança e capacidade de armazenamento, controlo administrativo
do local a longo prazo.
2. Resíduos

Volume, radionuclídeos presentes, actividades, resíduos interditos, acondicionamento e embalagem,
taxas de fuga supostas e, se pertinente, taxa de libertação de calor.
3. Impacte sobre o meio
Avaliação das consequências radiológicas para o ambiente.
4. Procedimentos operacionais
Incluindo medidas a tomar em caso de acidente.
5. Controlo

Programa de controlo radiológico.
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ANEXO 2

DADOS GERAIS PRELIMINARES

aplicáveis às actividades da primeira categoria
1 . O local e os seus arredores

— carta da região indicando a implantação da instalação em relação às outras instalações nucleares
vizinhas e aos outros Estados-membros,

— principais características sismológicas da região,
— principais características das aguas receptoras dos efluentes radioactivos,
— principais características climatológicas regionais e locais,
— actividades industriais ou militares na vizinhança da instalação,

— repartição geográfica da população nas regiões vizinhas de outros Estados-membros afectados.
2. A instalação

— breve descrição da instalação e dos seus principais dispositivos de segurança,
— calendário de construção da instalação.

3. Descargas previstas de elementos radioactivos
— estimativa das descargas radioactivas anuais e das suas consequências radiológicas.

4. Descargas acidentais de efluentes radioactivos
— lista dos acidentes examinados no relatorio preliminar de segurança,

— avaliação preliminar das consequências radiológicas do ou dos acidentes de referência.
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