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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE) N? 717/91 DO CONSELHO
de 21 de Março de 1991
relativo ao documento administrativo único

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo
100?A,

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),
Em cooperação com o Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 678/85 do
Conselho, de 18 de Fevereiro de 1985, relativo à simplifi
cação das formalidades no comércio de mercadorias na

Comunidade (4), prevê que as formalidades atinentes a esse
comércio sejam efectuadas através de um documento
administrativo único ; que o modelo do formulário corres
pondente a esse documento foi estabelecido pelo Regula
mento (CEE) n? 679/85 do Conselho (*), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1062/87 da Comissão (6); que o Regulamento
(CEE) n? 1900/85 Q, alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 1059/86 (8), previu que as declarações de exportação e
de importação devem ser feitas num documento corres
pondente ao modelo do formulário estabelecido em
conformidade com o Regulamento (CEE) n? 679/85 ;

Considerando que o artigo 8?A do Tratado CEE prevê o
estabelecimento progressivo, durante um período que
termina em 31 de Dezembro de 1992, do mercado

no Regulamento (CEE) n ? 678/85 ; que é conveniente,
porém, durante o período de transição da adesão de
Espanha e de Portugal à Comunidade, continuar a utilizar
na medida do necessário o documento administrativo

único em relação ao comércio entre a Comunidade, na

sua composição em 31 de Dezembro de 1985, e Espanha
ou Portugal, bem como entre estes dois Estados-membros,
de mercadorias que ainda não beneficiem da eliminação
total dos direitos aduaneiros e dos encargos de efeito equi
valente, ou que continuem a ser objecto de outras
medidas previstas no Acto de Adesão ;
Considerando que as trocas intracomunitárias de merca
dorias que não se encontrem em livre prática na Comuni
dade e as importações e exportações continuam sujeitas ao
princípio de utilização do documento administrativo
único ;

Considerando que importa garantir a aplicação uniforme
do presente regulamento e prever, para esse efeito, um
procedimento comunitário que permita a adopção, nos
prazos adequados, de um certo número de normas de

execução ; que é necessário organizar, para este fim, no
seio de um comité, uma colaboração estreita e eficaz entre
os Estados-membros e a Comissão ;

Considerando que se afigura oportuno aproveitar a ocasião
proporcionada pelas alterações introduzidas na regula
mentação relativa ao documento administrativo único

circulação das mercadorias ;

para revogar os Regulamentos (CEE) n? 678/85, (CEE)
n ? 679/85 e (CEE) n? 1900/85, embora retomando certas
disposições dos Regulamentos (CEE) n? 678/85 e (CEE)

Considerando que a aplicação desta disposição tem por
efeito eliminar quaisquer controlos e formalidades respei
tantes a mercadorias comunitárias que sejam objecto de
trocas comerciais na Comunidade e, por conseguinte,
tornar sem objecto, em princípio, as disposições previstas

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

interno, que compreende um espaço sem fronteiras
internas em que é assegurada, nomeadamente, a livre

(') JO n? C 214 de 29. 8. 1990, p. 11 .
(2) JO n? C 19 de 28 . 1 . 1991 e decisão de 20 de Fevereiro de
1991 (ainda não publicada no Jornal Oficial).
O JO n? C 60 de 8. 3. 1991 , p. 1 .
O JO n? L 79 de 21 . 3. 1985, p. 1 .
O JO n? L 79 de 21 . 3. 1985, p. 7.
(6) JO n? L 107 de 22. 4. 1987, p. 1 .
O JO n? L 179 de 11 . 7. 1985, p. 4.
O JO n? L 97 de 12. 4. 1986, p. 7.

n ? 1900/85,

Artigo 1 ?

1.

Sempre que na regulamentação comunitária se fizer

referência a uma declaração de exportação, de importação
ou de sujeição a qualquer outro regime aduaneiro,
incluindo o regime do trânsito comunitário, tal declaração

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? L 78/2

deve ser feita num formulário do documento administra

tivo único correspondente ao modelo estabelecido de
acordo com o procedimento previsto nos artigos 7° e 8 ?
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dades competentes dos outros Estados-membros. Nesse
caso, têm a mesma força probatória que as verificações
efectuadas pelas autoridades competentes de cada Estado
-membro .

2.

Na medida do necessário, o formulário do docu

mento administrativo único será igualmente utilizado,

durante o período de transição previsto no Acto de

Artigo 5 ?

Adesão, no comércio entre a Comunidade na sua compo

O presente regulamento não obsta a que sejam utilizados
formulários específicos :

sição em 31 de Dezembro de 1985 e Espanha ou Portugal,
bem como entre estes dois Estados-membros, de merca

dorias que ainda não beneficiem da eliminação total dos
direitos aduaneiros e dos encargos de efeito equivalente
ou que continuem a ser objecto de medidas previstas no
Acto de Adesão.

— aplicáveis por força de acordos internacionais,
— previstos no âmbito de procedimentos simplificados
ou especiais, baseados ou não na utilização da infor
mática.

3 . O formulário poderá ser igualmente utilizado nos
casos em que uma disposição comunitária preveja expres
samente a sua utilização.

Artigo 6?
1.

É criado um comité do « Documento Administrativo

Único », a seguir denominado « comité », composto por
Artigo 2?
Para além do documento referido no artigo 1 ?, os Esta
dos-membros só podem exigir outros documentos admi

representantes dos Estados-membros e presidido por um
representante da Comissão.

2.

O comité estabelecerá o seu regulamento interno.

nistrativos se :

Artigo 7°

— forem criados expressamente por actos comunitários
ou previstos em tais actos,
— forem exigidos por convenções internacionais compa
tíveis com o Tratado,

— forem requeridos aos operadores que beneficiem, a seu
pedido, de uma vantagem ou de uma facilidade espe

O comité tem competência para analisar qualquer questão
relativa à aplicação do presente regulamento, evocada pelo
seu presidente, quer por sua própria iniciativa quer a
pedido do representante do Estado-membro.

cífica,

— forem requeridos, no respeito das disposições do
Tratado, para a execução das regulamentações especí
ficas cuja aplicação não possa ser satisfeita pela
simples utilização do documento referido no artigo 1 ?

Artigo 3 ?
1.

No limite fixado no artigo 2?, as declarações devem

ser acompanhadas dos documentos necessários para a
sujeição das mercadorias em causa ao regime pedido.

2. A apresentação numa estância aduaneira de uma
declaração assinada pelo declarante ou pelo seu represen
tante exprime a vontade do interessado de declarar as
mercadorias em causa para o regime pedido e, sem
prejuízo da eventual aplicação de disposições repressivas,
tem valor vinculativo, em conformidade com as disposi
ções vigentes nos Estados-membros, no que respeita :
— à exactidão das indicações constantes da declaração,
— à autenticidade dos documentos anexos, e

— à observância de todas as obrigações atinentes à sujei
ção das mercadorias em questão ao regime em causa.

Artigo 8?

1 . As disposições necessárias à aplicação do presente
regulamento serão adoptadas de acordo com o procedi
mento previsto nos n?s 2 e 3.
2. O representante da Comissão submeterá à apreciação
do comité um projecto de disposições a adoptar. O comité
emitirá o seu parecer sobre o projecto dentro de um prazo
que o presidente pode fixar em função da urgência da
questão em causa. O comité pronunciar-se-á por maioria,
nos termos previstos no n? 2 do artigo 148 ? do Tratado.

3. a) A Comissão adoptará as disposições projectadas
desde que sejam conformes com o parecer do
comité ;

b) Se as disposições projectadas não forem conformes
com o parecer do comité, ou na ausência de pare
cer,

a

Comissão

submeterá

sem

demora

ao

Conselho uma proposta relativa às disposições a
adoptar. O Conselho deliberará por maioria qualifi
cada ;

c) Se, no termo de um prazo de três meses a contar da
data em que o assunto foi submetido à apreciação
do Conselho, este último ainda não tiver deliberado,

a Comissão adoptará as disposições projectadas.

Artigo 4?
As verificações efectuadas pelas autoridades competentes
de um Estado-membro, no âmbito da aplicação do
presente regulamento, podem ser invocadas pelas autori

Artigo 9?
1 . São revogados os Regulamentos (CEE) n? 678/85,
(CEE) n? 679/85 e (CEE) n? 1900/85.
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2. Toda e qualquer referencia aos regulamentos revo
gados considera-se feita ao presente regulamento.

Artigo 10?

Artigo 11 ?

1 . 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 1993.
2.

O Conselho voltará a analisar o presente regula

Os Estados-membros informarão a Comissão sobre as

mento antes de 1 de Outubro de 1992 com base num

medidas que adoptarem para efeitos de execução do
presente regulamento.

relatório da Comissão sobre a situação dos trabalhos de

A Comissão transmitirá essas informações aos outros Esta
dos-membros.

harmonização das disposições respeitantes à realização do
mercado interno que forem necessárias para a boa aplica
ção do presente regulamento. O relatório será acompa
nhado de eventuais propostas sobre as quais o Conselho
se pronunciará por maioria qualificada.

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

Feito em Bruxelas, em 21 de Março de 1991 .
Pelo Conselho
0 Presidente
G. WOHLFART
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REGULAMENTO (CEE) N? 718/91 DO CONSELHO
de 21 de Março de 1991

que altera o Regulamento (CEE) n? 3/84, que institui um regime de circulação
intracomunitária de mercadorias expedidas de um Estado-membro para utiliza

ção temporária em um ou em vários outros Estados-membros
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

conveniente prever que o regulamento seja igualmente
aplicado nestes casos ;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo
100 ?A,

Considerando que o artigo 8 ?A do Tratado preve o estabe
lecimento progressivo, durante um período que termina
em 31 de Dezembre de 1992, do mercado interno, que
compreende um espaço sem fronteiras internas no qual é
assegurada, nomeadamente, a livre circulação das merca

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

dorias ;

Em cooperação com o Parlamento Europeu (2),

Considerando que a aplicação desta disposição tem por
efeito revogar o procedimento do regime de circulação
intracomunitária temporária ;

Tendo em conta o parecer do Comité Economico e
Social (■'),

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3/84 (4), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n ? 1 292/89 (-*), começou a ser aplicado em 1 de
Julho de 1985, por um primeiro período experimental de

Considerando que a alteração do Regulamento (CEE)
n? 3/84 é do interesse dos cidadãos ; que é, pois, conve
niente que seja aplicada no mais curto prazo,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

três anos :

Artigo 1 ?

Considerando que a aplicação do regime de circulação
intracomunitária de mercadorias, foi prorrogada pelo
Regulamento (CEE) n ? 1292/89 ; que as alterações intro
duzidas nesse regime pelo referido regulamento assegu
raram uma correspondência entre a Décima Sétima Direc
tiva 85/362/CEE do Conselho de 16 de Julho de 1985,
em matéria de harmonização das legislações dos Estados
-membros relativas aos impostos sobre o volume de negó
cios — exoneração do Imposto sobre o Valor Acrescen
tado em matéria de importações temporárias de bens que
não sejam meios de transporte (6), e o Regulamento (CEE)
n ? 3/84 :

Considerando que, na sua versão actual, o Regulamento
(CEE) n ? 3/84 não permite que as obras de arte, não
acompanhadas dos seus autores ou respectivos mandatá
rios, e os tapetes, que constituem amostras comerciais,
beneficiem do regime ; que esta situação não só constitui
um retrocesso em relação à situação verificada anterior

mente a 1 de Julho de 1989, como também não tem em
conta o paralelismo com a Directiva 85/362/CEE ; que é
(') JO n ? C 204 de 15. 8 . 1990, p. 15 .
(2) JO n? C 324 de 24. 12. 1990 e decisão de 20 de Fevereiro de

1991 (ainda não publicada no Jornal Oficial).
(') JO n? C 41 de 18 . 2. 1991 , p . 56.
O JO n? L 2 de 4. 1 . 1984, p. 1 .
O JO n ? L 130 de 12. 5. 1989, p. 1 .

h JO n? L 192 de 24. 7. 1985, p. 20.

O Regulamento (CEE) n? 3/84 e alterado do seguinte
modo :

1 . O n? IA, alínea b), do artigo 1 ? passa a ter a seguinte
redacção :

« b) Os artigos de pele confeccionados, as pedras
preciosas, os tapetes, com exclusão dos que consti
tuem amostras comerciais apresentados nessa
qualidade, e os artigos de bijutaria ; ».
2. Devem acrescentar-se os seguintes parágrafos ao artigo
16 ? :

« O presente regulamento fica revogado a partir da data
de aplicação do Regulamento (CEE) n? 2726/90 (*).

A Comissão adoptará as disposições transitórias neces
sárias, de acordo com o procedimento previsto no
artigo 1 5?
0 JO n? L 262 de 26. 9 . 1990, p. 1 .»

Artigo 2?

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

26. 3 . 91

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

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

Feito em Bruxelas, em 21 de Março de 1991 .
Pelo Conselho
0 Presidente
G. WOHLFART
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REGULAMENTO (CEE) N? 719/91 DO CONSELHO
de 21 de Março de 1991

relativo à utilização na Comunidade de cadernetas TIR e dos livretes ATA,
enquanto documentos de trânsito
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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

CAPÍTULO I

100 ?A,

Convenção TIR

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

Artigo 1 ?

Em cooperação com o Parlamento Europeu (2),

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),

Considerando que, por força da regulamentação relativa ao
trânsito comunitário, e nos limites por esta prescritos, as
mercadorias podem circular na Comunidade ao abrigo de
cadernetas TIR [Convenção aduaneira relativa ao trans
porte internacional de mercadorias ao abrigo de cader
netas TIR (Convenção TIR) celebrada em Genebra em 14
de Novembro de 1975], ou de livretes ATA [Convenção
aduaneira sobre o livrete ATA para importação temporária
de mercadorias (Convenção ATA), assinada em Bruxelas
em 6 de Dezembro de 1961 ];

Considerando que, nos termos do artigo 48 ? da Conven
ção TIR, as partes contratantes que formam uma união
aduaneira ou económica têm o direito de adoptar regras
particulares relativamente às operações de transporte que
comecem ou terminem nos seus territórios ou que se
efectuem através deles, contanto que essas regras não
diminuam as facilidades previstas pela referida conven
ção ; que, nos termos do artigo 14? da Convenção ATA, os
territórios das partes contratantes que formam uma união
aduaneira ou económica podem ser considerados como
um único território ;

Considerando que o facto de designar a Comunidade
como formando um território único no respeitante à apli
cação das regras de utilização das cadernetas TIR e dos
livretes ATA teria como corolário a eliminação, por
ocasião da passagem nas fronteiras internas, das formali
dades e dos controlos previstos nessas regras e constituiria
um progresso suplementar na via da eliminação progres
siva dessas fronteiras ; que, para o efeito, convém adoptar
as medidas necessárias e prever a respectiva aplicação, por
antecipação, a partir da data prevista para a concretização
do mercado interno ;

Considerando que a aplicação desta reforma ao funciona
mento dos regimes TIR e ATA torna necessária a adopção
de disposições de aplicação ; que, para este efeito, é neces
sário estabelecer num comité uma colaboração estreita
entre os Estados-membros e a Comissão,

(') JO n? C 142 de 12. 6. 1990 , p. 6.
(2) JO n? C 324 de 24. 12. 1990 e decisão de 20 de Fevereiro de
1991 (ainda não publicada no Jornal Oficial).
(<) JO n? C 41 de 18 . 2. 1991 , p . 36.

Quando, nos termos das disposições em vigor, o trans
porte de uma mercadoria de um local para outro da
Comunidade for efectuado nos termos do regime do
transporte internacional das mercadorias ao abrigo de
cadernetas TIR (Convenção TIR), considera-se que a
Comunidade, no respeitante às modalidades de utilização
da caderneta TIR para efeitos desse transporte, forma um
único território, o qual é definido no Regulamento (CEE)
n? 2151 /84 do Conselho, de 23 de Julho de 1984, rela
tivo ao território aduaneiro da Comunidade (4), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)

n? 4151 /88 (5).

Artigo 2?
Na acepção da alínea h) do artigo 1 ? da Convenção TIR,
entende-se por « estância aduaneira de passagem » qual
quer estância aduaneira pela qual um veículo rodoviário,
um conjunto de veículos rodoviários ou um contentor, tal
como são definidos na Convenção TIR, for importado ou
exportado do território aduaneiro da Comunidade durante
uma operação TIR.
Artigo 3?
Quando um transporte de uma mercadoria de um local
para outro da Comunidade se efectuar parcialmente
através do território de um país terceiro, as formalidades e
os controlos inerentes ao regime TIR serão aplicáveis nos
locais através dos quais o transporte deixar provisoria
mente o território aduaneiro da Comunidade e volta a
entrar nesse território .

Artigo 4?

Para efeitos de aplicação do n? 4 do artigo 8 ? da Conven
ção TIR, quando uma remessa entrar no território adua
neiro da Comunidade ou for enviada a partir duma
estância aduaneira de partida situada no território adua
neiro da Comunidade, a associação garante torna-se ou é
responsável perante as autoridades de cada Estado
-membro cuja remessa TIR utilize o território até ao local
de saída do território aduaneiro da Comunidade ou até à
estância aduaneira de destino situada nesse território.

(4) JO n ? L 197 de 27. 7. 1984, p . 1 .

Ó JO n°. L 367 de 31 . 12. 1988, p. 1 .

Artigo 5 ?

1 . A mercadoria que seja transportada em território
aduaneiro da Comunidade ao abrigo de cadernetas TIR
será considerada como não comunitária, salvo se for esta
belecido o seu carácter comunitário.

2.
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As modalidades nos termos das quais se determinará

o carácter comunitário das mercadorias serão determi

nadas de acordo com o procedimento previsto no artigo
12?

ATA relativas a responsabilidade das associações garantes
na utilização da caderneta TIR ou do livrete ATA.

2. Quando se verificar que durante ou por ocasião de
um transporte efectuado ao abrigo de uma caderneta TIR,
ou de uma operação de trânsito efectuada ao abrigo de um
livrete ATA, foi cometida uma infracção ou uma irregula
ridade num determinado Estado-membro, a cobrança dos

direitos e de outras imposições eventualmente exigíveis
será realizada por esse Estado-membro, nos termos das
disposições comunitárias ou nacionais sem prejuízo da
aplicação de sanções penais.

CAPÍTULO II

3. Quando não for possível determinar o território em
que tenha sido cometida a infracção ou a irregularidade,

Convenção ATA

considerar-se-á que essa infracção ou irregularidade foi
cometida no Estado-membro onde a mesma foi verifi

Artigo 6?
Quando, nos termos das disposições em vigor, o trânsito
de uma mercadoria se efectuar ao abrigo de um livrete
ATA (Convenção ATA), considera-se para efeitos desse
trânsito que os territórios dos Estados-membros da Comu

nidade formam um único território na accepção do artigo
1?

cada ; a menos que, num prazo a determinar, seja feita
prova suficiente da regularidade da operação ou do lugar
onde a infracção foi efectivamente cometida.

No caso de, por falta de tal prova, se considerar que a
referida infracção ou irregularidade foi cometida no Esta
do-membro onde a mesma foi verificada, esse Estado

cobrará os direitos e outras imposições respeitantes às
mercadorias em causa de acordo com as disposições
comunitárias ou nacionais.

Artigo 7?

Para a utilização dos livretes ATA enquanto documentos
' de trânsito, entende-se por « trânsito » o transporte das
mercadorias de uma estância aduaneira situada no terri

tório aduaneiro da Comunidade para outra estância adua
neira situada no mesmo território.

Artigo 8?

Quando um transporte de um local para outro da Comu
nidade se efectuar parcialmente através do território de
um país terceiro, os controlos e as formalidades inerentes
ao regime ATA serão aplicáveis nos locais através dos
quais o transporte deixar provisoriamente o território
aduaneiro da Comunidade e voltar a entrar nesse territó
rio.

Artigo 9?

1 . A mercadoria que seja transportada em território
aduaneiro da Comunidade ao abrigo de cadernetas TIR

Se, posteriormente, vier a ser determinado o Estado

-membro onde a referida infracção ou irregularidade foi

efectivamente cometida, os direitos e outras imposições —
com excepção dos direitos e outras imposições cobrados,
nos termos do segundo parágrafo, a título de recursos
próprios da Comunidade — respeitantes às mercadorias
em causa ser-lhe-ão restituídos pelo Estado-membro que
procedera à sua cobrança inicial. Neste caso, os eventuais

excedentes serão reembolsados à pessoa que liquidou
inicialmente os direitos ou imposições.
Se o montante dos direitos e outras imposições inicial
mente cobrados e restituídos pelo Estado-membro que
tinha procedido à sua cobrança for inferior ao montante
dos direitos e outras imposições exigíveis no Estado
-membro onde a infracção ou irregularidade foi efectiva
mente cometida, este Estado-membro cobrará a diferença
em conformidade com as disposições comunitárias ou
nacionais .

será considerada como não comunitária, salvo se lhes for

Os Estados-membros tomarão as disposições necessárias
para lutar contra quaisquer infracções ou irregularidades e

atribuído o seu carácter comunitário.

para as punir eficazmente.

2.

As modalidades nos termos das quais se atribuirá o

Artigo 11 ?

carácter comunitário das mercadorias serão determinadas

de acordo com o procedimento previsto no artigo 12?
CAPÍTULO III

Disposições comuns

1 . As verificações efectuadas pelas autoridades compe
tentes de um Estado-membro no âmbito da aplicação do
presente regulamento terão nos outros Estados-membros a
mesma força probatória que as verificações efectuadas
pelas autoridades competentes desses Estados-membros.
2.

Artigo 10?

1 . O presente artigo é aplicado sem prejuízo das dispo
sições específicas da Convenção TIR e da Convenção

Quando necessário, as autoridades competentes dos

Estados-membros comunicarão entre si as verificações, os
documentos, os relatórios, as actas e as informações rela
tivas às remessas TIR ou ATA, bem como as irregulari
dades e infracções verificadas.
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Artigo 12?
1 . O Comité do Trânsito Comunitário previsto no
artigo 42? do Regulamento (CEE) n? 2726/90 do
Conselho, de 17 de Setembro de 1990, relativo ao trânsito

comunitário ('), pode analisar qualquer questão relativa à
aplicação do presente regulamento ou evocada pelo seu
presidente, quer por sua iniciativa quer a pedido do repre
sentante de um Estado-membro.

2. As disposições necessárias para ã aplicação do
presente regulamento serão adoptadas segundo o procedi

mento previsto nos n?s 2 e 3 do artigo 44? do Regula
mento (CEE) n? 2726/90.
CAPÍTULO IV

Disposições finais

Artigo 13 ?
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 1992.

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

Feito em Bruxelas, em 21 de Março de 1991 .
Pelo Conselho
O Presidente
G. WOHLFART

(') JO n? L 262 de 26. 9. 1990, p. 1 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 720/91 DO CONSELHO
de 21 de Março de 1991
i

que altera o Regulamento (CEE) n? 2763/83, relativo ao regime que permite a
transformação, sob controlo aduaneiro, de mercadorias antes da sua introdução

em livre prática
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 113?,

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n? 2763/83 é alterado do seguinte
Tendo em conta a proposta da Comissão,

modo :

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2763/83 ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 2369/89 (2), se fundamentou no artigo 235? do

1 . O artigo 2? passa a ter a seguinte redacção :
« Artigo 2?

Tratado ; que, em face da evolução do direito comunitário,
e designadamente da jurisprudência do Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias, se tornou patente

que as matérias tratadas no Regulamento (CEE)
n? 2763/83 pertencem ao âmbito do artigo 113? do
Tratado CEE, como aliás já ressalta da última alteração do
citado regulamento ;
Considerando que o n ? 2 do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 2763/83 prevê a alteração definitiva, por uma
decisão do Conselho adoptada por unanimidade, da lista
das mercadorias susceptíveis de serem sujeitas a transfor
mação ; que importa, pois, adaptar o processo de decisão
previsto pela referida disposição para ter em conta o artigo
113? do Tratado ; que, demais, se afigura oportuno, a fim

de facilitar a gestão do regime, que o Conselho delegue na
Comissão a competência para estabelecer a lista das
mercadorias que podem beneficiar do regime e que a
Comissão possa igualmente adoptar todas as disposições
necessárias para a sua aplicação ; que convém organizar,
por intermédio do Comité de Regimes Aduaneiros
Económicos, uma colaboração estreita e eficaz neste
domínio entre os Estados-membros e a Comissão,

Podem beneficiar do regime as mercadorias constantes
da lista adoptada através do procedimento previsto no
artigo 15? ».

2. O artigo 1 5? passa a ter a seguinte redacção :
« Artigo 15 ?

As disposições necessárias à aplicação do presente
regulamento serão adoptadas segundo o processo
previsto nos n?s 2 e 3 do artigo 31 ? do Regulamento
(CEE) n ? 1999/85f).

0 JO n ? L 188 de 20 . 7. 1985, p. 1 .».

3. É revogado o anexo.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
Os pontos 1 e 3 do artigo 1 ? são aplicáveis a partir da data
de entrada em vigor do regulamento que adopte a lista
prevista no ponto 1 do artigo 1 ?

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

Feito em Bruxelas, em 21 de Março de 1991 .
Pelo Conselho
0 Presidente
G. WOHLFART

(') JO n? L 272 de 5. 10. 1983, p. 1 .
(2) JO n? L 225 de 3. 8. 1989, p. 5.
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REGULAMENTO (CEE) N? 721/91 DO CONSELHO
de 21 de Março de 1991

relativo à celebração do Protocolo n? 2, que fixa os direitos de pesca à lagosta e a
compensação financeira correspondente previstas no Acordo sobre as relações
em matéria de pescas marítimas entre a Comunidade Económica Europeia e o
Reino de Marrocos, para o período compreendido entre 1 de Abril de 1990 e 31
de Março de 1991
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 43?,

Artigo 1 ?

É aprovado em nome da Comunidade o Protocolo n? 2
Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal e, nomeadamente, o n? 2, alínea b), do seu artigo
155?,

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

que fixa, para o período compreendido entre 1 de Abril
de 1990 e 31 de Março de 1991 , os direitos de pesca à
lagosta e a compensação financeira correspondente
previstas no Acordo sobre as relações em matéria de
pescas marítimas entre a Comunidade Económica Euro
peia e o Reino de Marrocos.

O texto do protocolo vem anexo ao presente regulamento.
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Artigo 2?

Considerando que, em conformidade com o Acordo sobre
as relações em matéria de pescas marítimas entre a Comu
nidade Económica Europeia e o Reino de Marrocos, assi
nado em Rabat em 26 de Maio de 1988 (3), as duas partes
procederam a negociações com vista a determinar as alte
rações ou complementos a introduzir neste acordo no
termo do período de aplicação do Protocolo n? 2 anexo a
este último :

Considerando que, na sequencia dessas negociações, foi
rubricado, em 20 de Março de 1990, um novo Protocolo

n? 2 que fixa, para o período compreendido entre 1 de
Abril de 1990 e 31 de Março de 1991 , os direitos de pesca
à lagosta e a compensação financeira correspondente
previstas no acordo acima referido ;

Tendo em vista a tomada em consideração dos interesses

das ilhas Canárias e de Ceuta e Melilha, o protocolo refe
rido no artigo 1 ?, bem como, na medida do necessário à
sua aplicação, as disposições da política comum da pesca
relativas à conservação e à gestão dos recursos da pesca,
são igualmente aplicáveis aos navios arvorando pavilhão
de Espanha que estejam registados, de modo permanente,
nos registos das autoridades competentes no plano local
(registros de base) nas ilhas Canárias e de Ceuta e Melilha,
nas condições referidas na nota 6 do anexo I do Regula
mento (CEE) n? 1135/88 do Conselho, de 7 de Março de
1988, relativo à definição da noção de « produtos originá
rios » e aos métodos de cooperação administrativa aplicá
veis às trocas comerciais entre o território aduaneiro da

Comunidade, Ceuta, Melilha e as ilhas Canárias (*), alte

rado pelo Regulamento (CEE) n? 3902/89 (s).

Considerando que, nos termos do n? 2, alínea b), do
artigo 155? do Acto de Adesão, compete ao Conselho
determinar as regras adequadas para tomar em considera
ção todos ou parte dos interesses das ilhas Canárias e de
Ceuta e Melilha, por ocasião da adopção de decisão, caso a

O presidente do Conselho fica autorizado a designar as
pessoas com poderes para assinar o protocolo em nome

caso, nomeadamente com vista à conclusão de acordos de

da Comunidade.

Artigo 3?

pesca com países terceiros ; que é necessário, no presente
caso, determinar as regras em causa ;

Artigo 4?

Considerando que e do interesse da Comunidade aprovar
o referido protocolo,
(') JO n? C 228 de 13. 9. 1990, p. 3.
(2) Parecer emitido em 12 de Março de 1991 (ainda não publica
do no Jornal Oficial).
O JO n ? L 181 de 12. 7. 1988, p. 3 .

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
(4) JO n? L 114 de 2. 5. 1988, p. 1 .
(5) JO n ? L 375 de 23 . 12. 1989, p. 5.
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O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 21 de Março de 1991 .
Pelo Conselho
0 Presidente
G. WOHLFART
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PROTOCOLO N ? 2

que fixa os direitos da pesca à lagosta e a compensação financeira correspon
dente previstas no Acordo sobre as relações em matéria de pescas marítimas
entre a Comunidade Económica Europeia e o Reino de Marrocos, para o período
compreendido entre 1 de Abril de 1990 e 31 de Março de 1991
AS PARTES DO PRESENTE PROTOCOLO,

TENDO EM CONTA o Acordo sobre as relações em

matéria de pescas marítimas entre a Comunidade Econó
mica Europeia e o Reino de Marrocos, assinado em Rabat

compreendido entre 1 de Julho e 30 de Setembro de cada
ano, período que corresponde ao pico de reprodução
dessas espécies.

em 26 de Maio de 1988 ,
ACORDARAM NO SEGUINTE :

Artigo 1 ?

A partir de 1 de Abril de 1990 e até 31 de Março de 1991 ,
serão concedidas mensalmente cinco licenças de pesca à
lagosta com utilização exclusiva de nassas, cujo total não
exceda 600 toneladas de arqueação bruta (tab) em média
na zona sul. As toneladas de arqueação bruta não utili
zadas num trimestre podem ser compensadas nos trimes
tres seguintes.

Os navios detentores de uma licença para a pesca à lagosta
apenas poderão ter nassas a bordo.

Artigo 4?

A compensação financeira correspondente é fixada, para o
período previsto no artigo 1 ?, em 300 000 ecus, e será
depositada na conta do Ministério das Pescas e da
Marinha Mercante aberta na Tesouraria Geral .

Artigo 5?

Antes do termo do período de vigência do presente proto
colo, as partes contratantes procederão a consultas no
âmbito da Comissão Mista referida no artigo 10? do
acordo, a fim de determinarem as possibilidades de pesca
e de fixarem a contrapartida comunitária correspondente
para o ano seguinte.

Artigo 2?

A pedido de Marrocos e tendo em vista contribuir para
um melhor conhecimento das unidades populacionais de
lagostas, os navios autorizados a pescar a título do
presente protocolo comprometem-se a receber a bordo
um quadro científico designado pelo Ministério das Pescas
e da Marinha Mercante.

Artigo 6?
O Protocolo n? 2 anexo ao Acordo sobre as relações em

matéria de pescas marítimas entre a Comunidade Econó
mica Europeia e o Reino de Marrocos e relativo ao
período compreendido entre 1 de Março de 1988 e 28 de

Fevereiro de 1990 é substituído pelo presente protocolo.

As condições de estadia a bordo desse quadro científico
são as previstas no anexo do citado acordo.

Artigo 7?

Artigo 3?

O presente protocolo entra em vigor na data da sua assi
natura.

De acordo com a regulamentação marroquina na matéria,
os navios autorizados a pescar a título do presente proto
colo devem abster-se de pescar lagosta no período

É aplicável provisoriamente a partir de 1 de Abril de
1990 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 722/91 DA COMISSÃO
de 25 de Março 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,
Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
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? 5 do seu
artigo 13 ?,
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?,

— 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 22 de Março de
1991 ;

Considerando que o coeficiente acima referido corrige
todos os elementos de cálculo dos direitos niveladores,

incluindo os coeficientes de equivalência ;
Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CEE) n ? 533/91 aos preços de oferta e às
cotações desse dia, de que a Comissão tem conhecimento,
implica a alteração dos direitos niveladores actualmente

em vigor em conformidade com o anexo do presente
regulamento,

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
e das sêmolas de trigo foram fixados pelo Regulamento
(CEE) n? 533/91 da Comissão (*) e pelos regulamentos

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

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 :

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.
Artigo 2?

— 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,

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

O presente regulamento entra em vigor em 26 de Março
de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 25 de Março de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(l)
O
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
353 de 17. 12. 1990, p. 23.
164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
201 de 31 . 7. 1990, p. 9.
59 de 6. 3. 1991 , p. 1 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 25 de Março de 1991, que fixa os direitos niveladores à
importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e sêmolas de trigo ou de centeio
(Em ECU/t)

Código NC

Montante do direito nivelador

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 10
1001 10 90

132,09 (2) (3)
132,09 (2) (')
1 95,73 (')(5)
195,73 00

1001 90 99

175,40
175,40

1002 00 00

154,92 0

1003 00 10

150,06
150,06
143,09
143,09

1001 90 91

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 1190

132,09 0 0
132,09 0 0
143,46 (4)
53,91

137,55 0
63,45 0
0
63,45

259,92 0
231,25 0
316,89 (8)
279,26 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.
O 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.

(") 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? 723/91 DA COMISSÃO
de 25 de Março 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,
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
artigo 15?,
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?,
Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

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
no travessão anterior ;

sendo estas cotações as verificadas em 22 de Março de
1991 ;

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

Artigo 1 ?

niveladores em relação aos cereais e ao malte foram

fixados pelo Regulamento (CEE) n? 3845/90 da Comissão
í5) 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 % ,

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 1 5? 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 26 de Março

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 25 de Março de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
(2)
O
(4)
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. 10 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 25 de Março 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

3

4

5

6

0709 90 60

0

7,36

7,36

7,01

0712 90 19

0

7,36

7,36

7,01

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

7,36

7,36

7,01

1005 90 00

Ó

7,36

7,36

7,01

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

Código NC

,

B. Malte

(Em ECUs/t)
Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

3

4

5

6

7

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? 724/91 DA COMISSÃO
de 25 de Março de 1991

que fixa as restituições aplicáveis à exportação dos produtos transformados à
base de cereais e de arroz

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, relativo à organiza
ção comum dos mercados no sector dos cereais ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 3577/90 (1) e, nomeadamente, o n ? 2, quarto parágrafo,
do seu artigo 16?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, relativo à organização
comum do mercado do arroz (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1 806/89 (4),
e, nomeadamente, o n ? 2, quarto parágrafo, do seu artigo
17?,

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

das exportações em questão e o interesse em evitar pertur
bações no mercado da Comunidade ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2744/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, relativo ao regime
de importação e de exportação dos produtos transfor
mados à base de cereais e de arroz (7), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1906/87 (8), no seu artigo 6?, definiu os critérios espe
cíficos que se devem ter em conta para o cálculo da resti
tuição em relação a estes produtos ;

Considerando que, com base nos critérios previstos pelo
Regulamento (CEE) n ? 2744/75, é conveniente ter em
conta, nomeadamente, os preços é as quantidades de
produtos de base tomados em consideração para o cálculo
do elemento móvel do direito nivelador ;

Considerando que a aplicação destas modalidades à situa
ção actual dos mercados no sector dos produtos transfor
mados à base de cereais e de arroz leva a fixar a restituição
num montante que visa cobrir a diferença entre os preços
na Comunidade e os do mercado mundial ;

Considerando que, nos termos do artigo 16? do Regula
mento (CEE) n? 2727/75 e do artigo 17? do Regulamento
(CEE) n? 1418/76, a diferença entre as cotações ou os
preços no mercado mundial dos produtos referidos no
artigo 1 ? destes regulamentos e os preços destes produtos
na Comunidade pode ser coberta por uma restituição à
exportação ;

Considerando que, por força do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n ? 2746/75 do Conselho (*) e do artigo 2? do Regu
lamento (CEE) n ? 1431 /76 do Conselho (6), que estabele
cem, respectivamente, no que respeita aos sectores dos
cereais e do arroz, as normas gerais relativas à concessão
das restituições à exportação e aos critérios de fixação do
seu montante, as restituições devem ser fixadas tomando

em consideração a situação e as perspectivas de evolução,
por um lado, das disponibilidades em cereais, em arroz e
em trincas de arroz, bem como o seu preço no mercado
da Comunidade, e, por outro lado, os preços dos cereais,
do arroz, das trincas de arroz e dos produtos do sector dos
cereais no mercado mundial ; que, por força dos mesmos
artigos, importa também assegurar aos mercados dos
cereais e do arroz uma situação equilibrada e um desen
volvimento natural no plano dos preços e das trocas
comerciais e, por outro, ter em conta o aspecto económico
(')
(2)
(3)
O
O
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

281
353
166
177
281
166

de
de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
17. 12. 1990, p. 23.
25. 6 . 1976, p. 1 .
24. 6. 1989, p. 1 .
1 . 11 . 1975, p. 78.
25. 6. 1976, p. 36.

Considerando que a restituição é calculada tendo em
conta a quantidade de matéria-prima que determina o

elemento móvel do direito nivelador ; que, em relação a
determinados produtos transformados, a quantidade de
matéria-prima utilizada pode variar segundo a utilização
final do produto ; que, segundo o processo de fabrico
utilizado, além do produto principal desejado, são obtidos
outros produtos cuja quantidade e valor podem variar
conforme a natureza e a qualidade do produto principal
desejado ; que a acumulação das restituições relativas aos

diversos produtos resultantes de um mesmo processo de
fabrico a partir do mesmo produto de base poderia tornar
possível, em certos casos, exportações para os países
terceiros a preços inferiores às cotações praticadas no
mercado mundial ; que é conveniente, por isso, em rela
ção a alguns destes produtos, limitar a restituição a um
montante que, permitindo o acesso ao mercado mundial,

asseguraria o respeito pelos objectivos da organização
comum dos mercados ;

Considerando que é conveniente graduar a restituição a
atribuir a determinados produtos transformados, conforme
os produtos, em função do seu teor em cinzas, em celu
lose bruta, em tegumentos, em proteínas, em matérias
gordas ou em amido, sendo este teor particularmente
significativo da quantidade de produto de base incorpo
rado, de facto, no produto transformado ;
o JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 65.
(8) JO n°. L 182 de 3. 7. 1987, p. 49.

26. 3 . 91

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 78/ 18

Considerando que, no que diz respeito as raízes de
mandioca e outras raízes e tubérculos tropicais, bem como
às suas farinhas, o aspecto económico das exportações que
poderiam ser previstas, tendo em conta subretudo a natu
reza e a origem destes produtos, não necessita actualmente
de fixação de uma restituição à exportação ; que, em rela
ção a determinados produtos transformados à base de
cereais, a fraca importância da participação da Comuni
dade no comércio mundial não torna actualmente neces

sária a fixação de uma restituição à exportação ;
Considerando que a situação do mercado mundial ou as
exigências específicas de determinados mercados podem
tornar necessária a diferenciação da restituição, em relação

Oficial das Comunidades Europeias, serie C, durante
um período determinado, afectada do factor referido
no travessão anterior ;

Considerando que a restituição deve ser fixada uma vez
por mês ; que pode ser alterada no intervalo ;
Considerando que o Comité de Gestão dos Cereais não
emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo
seu presidente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

a certos produtos, segundo o seu destino ;

Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime das restituições, é conveniente tomar em consi
deração para o cálculo destas :
— para as moedas cuja paridade se mantém dentro de
um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 % ,

Artigo 1 ?
As restituições à exportação dos produtos referidos na
alínea d) do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 2727/75 e

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

no n? 1 , alínea c), do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n ? 1418/79 e submetidos ao Regulamento (CEE)

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

n ? 2744/75 são fixadas em conformidade com o anexo do

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/

presente regulamento.

/90 (2),
— para as outras moedas, uma taxa de conversão baseada
na média das taxas do ECU publicadas no Jornal

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Abril de
1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 25 de Março de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

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

do regulamento da Comissão, de 25 de Março de 1991 , que fixa as restituições à exportação
dos produtos transformados à base de cereais e de arroz
(Em ECU/t)

Código do produto
1102 20 10 100

1102 20 10 300
1102 20 10 900

1102 20 90 100
1102 20 90 900
1102 30 00 000

Montante das

restituições

178,85
153,30
—

153,30
—

—

(Em ECU/t)

Código do produto
1104 22 30 100

1104 22 30 900
1104 22 50 000

1104 23 10 100
1104 23 10 300
1104 23 10 900

1102 90 10 100

150,00

1104 29 11 000

1102 90 10 900

102,00
175,08

1104 29 15 000

1102 90 30 100

1102 90 30 900
1103 12 00 100

1103 12 00 900
1103 13 11100
1103 13 11 300
1103 13 11 500
1103 13 11 900

—

175,08
—

229,95
178,85
153,30

1104 29 19 000

1104 29 91 000
1104 29 95 000

1104 30 10 000
1104 30 90 000
1107 10 11 000

1107 10 91 000

—

1108 11 00 100

1103 13 19 100

229,95

1108 11 00 900

1103 13 19 300

178,85
153,30

1108 12 00 100

1103 13 19 500
1103 13 19 900
1103 13 90 100
1103 13 90 900

1103 14 00 000
1103 19 10 000

1103 19 30 100
1103 19 30 900
1103 21 00 000

1103 29 20 000
1103 29 30 000

1103 29 40 000
1104 11 90 100
1104 11 90 900

1104 12 90 100
1104 12 90 300

1104 12 90 900

1104 19 10 000

1108 13 00 100

153,30

1108 13 00 900

—

1108 14 00 100

—

1108 14 00 900

107,16
155,00
—

122,40
102,00
—

1 .30,3 1
150,00
—

194,54
155,63
—

1104 19 50 110

122,40
204,40

1104 19 50 130

166,08

1104 19 50 150

1104 19 50 190
1104 19 50 900

1104 19 91 000
1104 21 10 100
1104 21 10 900
1104 21 30 100
1104 21 30 900

1104 21 50 100
1104 21 50 300
1104 21 50 900

1104 22 10 100
1104 22 10 900

1108 12 00 900

—

1108 19 10 100

165,36
—

—

191,63
146,91
—

—

—

—

120,00
107,16
30,00
31,94
213,60
178,00
240,00
—

204,40
—

204,40
—

—

245,05

1108 19 90 100
1108 19 90 900

1109 00 00 100
1109 00 00 900
1702 30 51 000

1702 30 59 000
1702 30 91 000

1702 30 99 000
1702 40 90 000
1702 90 50 100
1702 90 50 900
1702 90 75 000

1702 90 79 000
2106 90 55 000

—

2302 10 10 000

—

2302 10 90 100

—

2302 10 90 900

—

restituições

1108 19 10 900

—

150,00

Montante das

2302 20 10 000
2302 20 90 100

0,00
—

267,00
204,40
267,00
204,40
204,40
267,00
204,40
279,77
194,18
204,40
27,82
27,82
27,82
27,82

150,00

2302 20 90 900

—

2302 30 10 000

27,82

2302 30 90 000

27,82

2302 40 10 000

27,82

—

2302 40 90 000

155,63

2303 10 11 100

27,82
102,20

—

2303 10 11 900

200,00
160,00

—

NB : Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) n? 3846/87 da Comissão
(JO n? L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ) alterado.
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REGULAMENTO (CEE) N? 725/91 DA COMISSÃO
de 25 de Março de 1991

que fixa as restituições aplicáveis à exportação de alimentos para animais
compostos à base de cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, relativo à organiza
ção 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? 2, quarto parágrafo,
do seu artigo 16?,

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

nada tendo apenas em conta certos produtos que entram
no fabrico de alimentos compostos e em relação aos quais
pode ser fixada uma restituição ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1913/69 da
Comissão, de 29 de Setembro de 1969, relativo à conces

são e à prefixação da restituição à exportação dos
alimentos para animais compostos à base de cereais (6),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n ? 1349/87 Q, prevê que o cálculo da restituição à
exportação deve ser baseado nas médias das restituições
concedidas e dos direitos niveladores calculados para os
cereais de base mais vulgarmente utilizados, ajustadas em

função do preço limiar em vigor no mês em curso ; que
Considerando que, nos termos do artigo 16? do Regula
mento (CEE) n? 2727/75, a diferença entre as cotações ou
os preços no mercado mundial dos produtos referidos no
artigo 1 ? deste regulamento e os preços destes produtos na
Comunidade pode ser coberta por uma restituição à

este cálculo deve também ter em conta o teor em

exportação ;

líferos contidos na categoria em questão ; que, por outro

produtos cerealíferos ; que, por isso, é conveniente classifi
car, tendo em vista uma simplificação, os alimentos
compostos em categorias e fixar a restituição relativa a
cada categoria com base na quantidade de produtos cerea
lado, o montante da restituição deve também ter em conta

Considerando que, por força do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 2746/75 do Conselho, de 29 de Outubro de
1975, que estabelece, no sector dos cereais, as normas
gerais relativas à concessão das restituições à exportação e
os critérios de fixação do seu montante (3), as restituições
devem ser fixadas tomando em consideração a situação e
as perspectivas de evolução, por um lado, das disponibili
dades em cereais, bem como do seu preço no mercado da

as possibilidades e condições de venda dos produtos em
causa no mercado mundial, o interesse em evitar pertur
bações no mercado da Comunidade e o aspecto econó
mico das exportações ;

Considerando, todavia, que em relação à fixação da resti
tuição, parece apropriado no período actual basear-se na

Comunidade, e, por outro, dos preços dos cereais e dos
produtos do sector dos cereais no mercado mundial ; que,
nos termos do mesmo artigo, importa também assegurar
aos mercados de cereais uma situação equilibrada e um
desenvolvimento natural no plano dos preços e das trocas

diferença verificada, no mercado comunitário e no

comerciais ;

tos ;

mercado mundial, dos custos das matérias-primas utili
zadas geralmente nestes alimentos compostos, o que
permite tomar em consideração de forma mais precisa a
realidade económica das exportações dos referidos produ

Considerando que a aplicação destas modalidades à situa
ção actual dos mercados, no sector dos alimentos

Considerando que a situação no mercado mundial ou as

compostos à base de cereais, leva a fixar a restituição num
montante que visa cobrir a diferença entre os preços na

exigências específicas de determinados mercados podem

Comunidade e no mercado mundial ;

alimentos compostos segundo a sua composição e o seu
destino ; que, para permitir ppr em prática esta diferencia
ção, é oportuno utilizar as zonas de destino determinadas
no Anexo II do Regulamento (CEE) n ? 1124/77 da

Considerando que, por força do n? 1 do artigo 7? do
Regulamento (CEE) n? 2743/75 do Conselho, de 29 de
Outubro de 1975, relativo ao regime aplicável aos
alimentos para animais compostos à base de cereais (4),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 944/87 (*), a restituição à exportação dos
alimentos compostos à base de cereais deve ser determi
(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

281
353
281
281

de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
17. 12. 1990, p. 23 .
1 . 11 . 1975, p. 78 .
1 . 11 . 1975, p. 60.

(Ó JO n? L 90 de 2. 4. 1987, p. 2.

tornar necessária a diferenciação da restituição aos

Comissão, de 27 de Maio de 1977, relativo à nova delimi

tação das zonas de destino no que diz respeito às restitui
ções ou aos direitos niveladores à exportação e determi
nados certificados de exportação nos sectores dos cereais e
do arroz (8), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n ? 3049/89 (9) ;
(6)
O
(8)
(')

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n°

L
L
L
L

246
127
134
292

de
de
de
de

30.
16.
28 .
11 .

9. 1969, p. 11 .
5. 1987, p. 14.
5. 1977, p. 53.
10 . 1989, p. 10.
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Considerando que, a fim de permitir o funcionamento
normal do regime das restituições, é conveniente tomar
em consideração para o seu cálculo :
— 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,

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último
parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1676/86 do Conselho ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2205/
/90 0 ;
— 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

Considerando que o Comité de Gestão dos Cereais não

emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo
seu presidente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

As restituições à exportação dos alimentos compostos
dependentes do Regulamento (CEE) n? 2727/75 e subme
tidas ao Regulamento (CEE) n? 2743/75 são fixadas em
conformidade com o anexo do presente regulamento.
Artigo 2?

no travessão anterior ;

Considerando que a restituição deve ser fixada uma vez
por mês ; que pode ser alterada no intervalo ;

N ? L 78 /21

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Abril de
1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 25 de Março de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC S HARRY
Membro da Comissão

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

do regulamento da Comissão, de 25 de Março de 1991 , que fixa as restituições aplicáveis a
exportação de alimentos para animais compostos à base de cereais
(Em ECU/t)

Código do produto

Destino (')

Montante das

restituições

2309 10 11 050
2309 10 11 110

I

01
09

2309 10 11 190

01
09

2309 10 11 210

l

01
09

2309 10 11 290

01
09

2309 10 11 310

\

01

09
2309 10 11 390

01
09

2309 10 11 900

2309 10 13 050
2309 10 13 110

—

—

01
09

2309 10 13 190

01

09
2309 10 13 210

01

09

2309 10 13 290

01
09

2309 10 13 310

l

01

09

2309 10 13 390

01
09

2309 10 13 900
2309 10 31 050
2309 10 31 110

I

—

—

01

09

2309 10 31 190

I

01

09

2309 10 31 210

01

09

2309 10 31 290

01

09
2309 10 31 310

01
09

2309 10 31 390

01

2309 10 31 410

01

09

09
2309 10 31 490

01

09

2309 10 31 510

l

01

09

6,32
—

5,45
—

12,65
—

10,89
—

25,30
—

21,78
—

—

—

6,32
—

5,45
—

12,65
—

10,89
—

25,30
—

21,78
—

—

—

6,32
—

5,45
—

12,65
—

10,89
—

25,30
—

21,78
—

37,94
—

32,67
—

50,59
—
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(Em ECU/t)

Código do produto

Destino (')

2309 10 31 590

01
09

2309 10 31 610

01

09
2309 10 31 690

01

09
2309 10 31 900

2309 10 33 050
2309 10 33 110

l

01

01

01

01

01

09
2309 10 33 390

l

01
09

2309 10 33410

01

09
2309 10 33 490

01

09
2309 10 33 510

01

09
2309 10 33 590

01
09

2309 10 33 610

01
09

2309 10 33 690

01

09
2309 10 33 900
2309 10 51 050
2309 10 51 110

—

—

01
09

2309 10 51 190

01
09

2309 10 51 210

01

09

2309 10 51 290

01
09

2309 10 51 310

01

2309 10 51 390

01

09

09

2309 10 51 410

01

09
2309 10 51 490

01
09

2309 10 51 510

01
09

2309 10 51 590

01

09
2309 10 51 610

l

—

54,45
—

—

09
2309 10 33 310

—

63,24

—

09

2309 10 33 290

43,56

—

09
2309 10 33210

restituições

—

09
2309 10 33 190

Montante das

01
09

6,32
—

5,45
—

12,65
—

10,89
—

25,30
—

21,78
—

37,94
—

32,67
—

50,59
—

43,56
—

63,24
—

54,45
—

—

—

6,32
—

5,45
—

12,65
—

10,89
—

25,30
—

21,78
—

37,94
—

32,67
—

50,59
—

43,56
—

63,24
—
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(Em ECU/t)

Código do produto

Destino (')

2309 10 51 690

01

09
01

2309 10 51 710

09
01

2309 10 51 790

09
01

2309 10 51 810

09
01

2309 10 51 890

09
2309 10 51 900

2309.10 53 050

01

09
01
09
01

2309 10 53 310

09
01

2309 10 53 390

09

01

2309 10 53 410

09
01

2309 10 53 490

09
01

2309 10 53 510

09
01

2309 10 53 590

09
01

2309 10 53 610

09
01

2309 10 53 690

09
01

2309 10 53710

09
01

2309 10 53 790
)

2309 10 53 810

09
01

09
2309 10 53 890

01

09

2309 10 53 900

—

2309 90 31 050

—

2309 90 31 110

75,89
—

65,34
—

82,79
—

71,28
—

—

09

2309 10 53 290

—

—

01

2309 10 53210

54,45

—

09
2309 10 53 190

restituições

—

01

2309 10 53 110

Montante das

01

09

6,32
—

5,45
—

12,65
—

10,89
—

25,30
—

21,78
—

37,94
—

32,67
—

50,59
—

43,56
—

63,24
—

54,45
—

75,89
—

65,34
—

82,79
—

71,28
—

—

—

6,32
—
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(Em ECU/t)

Código do produto

Destino (')

2309 90 31 190

01
09

2309 90 31 210

01
09

2309 90 31 290

01
09

2309 90 31 310

01

09

2309 90 31 390

01

09

2309 90 31 900

2309 90 33 050
2309 90 33 110

01

01

01
09

2309 90 33 290

01
09

2309 90 33 310

01
09

2309 90 33 390

01
09

2309 90 33 900
2309 90 41 050
2309 90 41 110

5,45
—

12,65
—

10,89
—

25,30
—

21,78
—

—

09

2309 90 33 210

restituições

—

09

2309 90 33 190

Montante das

6,32
—

5,45
—

12,65
—

10,89
—

25,30
—

21,78
—

—

—

01

6,32

09

2309 90 41 190

01

5,45

09
2309 90 41 210

01

12,65

09

2309 90 41 290

I

01

10,89

09

2309 90 41 310

01

25,30

09

2309 90 41 390

01

21,78

09

2309 90 41 410

l

01

37,94

09

2309 90 41 490

l

01

32,67

09

2309 90 41 510

01

50,59

09

2309 90 41 590

01

43,56

09

2309 90 41 610

01

63,24

09

2309 90 41 690

01

09

2309 90 41 900
2309 90 43 050
2309 90 43 110

54,45
—

—

—

01

6,32

09

2309 90 43 190

l

01
09

5,45
—
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(Em ECU/t)

Código do produto

Destino (')

2309 90 43 210

01

\

09

2309 90 43 290

01
09

2309 90 43 310

l

01

09
2309 90 43 390

01

09
2309 90 43 410

01
09

2309 90 43 490
'

2309 90 43 510

01

09
01
09

2309 90 43 590

01

09
2309 90 43 610

01
09

2309 90 43 690

01
09

2309 90 43 900
2309 90 51 050
2309 90 51 110

I
2309 90 51 290

01

01

01

l

01

01

01

01

01

01
09

2309 90 51 610

01

09

2309 90 51 690

01
09

2309 90 51 710

01
09

2309 90 51 790

01

09
2309 90 51 810

I

—

37,94
—

32,67
—

50,59
—

43,56
—

63,24
—

54,45
—

6,32
—

5,45
—

12,65
—'

09
2309 90 51 590

21,78

10,89

09
2309 90 51 510

—

01

09
2309 90 51 490

25,30

09

09
2309 90 51 410

—

—

09
2309 90 51 390

—

10,89

—

09
2309 90 51 310

12,65

—7

09

2309 90 51 210

restituições

—

09

2309 90 51 190

Montante das

01
09

—

25,30
—

21,78
—

37,94
—

32,67
—

50,59
—

43,56
—

63,24
—

54,45
—

75,89
—

65,34
—

82,79
—
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(Em ECU/t)

Código do produto

Destino (')

2309 90 51 890

01

09
2309 90 51 900

2309 90 53 050
2309 90 53 110

—

—

01

09
2309 90 53 190

01

09
2309 90 53 210

l

01
09

2309 90 53 290

01

09

2309 90 53 310

01

09
2309 90 53 390

2309 90 53 410

I

\

01

01

01

01

01

09
01

2309 90 53 790

01

09

09
01
09

2309 90 53 890

01
09

2309 90 53 900

—

5,45
—

12,65
—

10,89
—

25,30
—

37,94

2309 90 53 710

2309 90 53 810

—

6,32

—'

09

2309 90 53 690

—

01

09
2309 90 53 610

—

21,78

09

2309 90 53 590

71,28

09

09

2309 90 53 510

restituições

01

09

2309 90 53 490

Montante das

—

—

32,67
—

50,59
—

43,56
—

63,24
—

54,45
—

75,89
—

65,34
—

82,79
—

71,28
—

—

(*) Os destinos são identificados do seguinte modo :
01 zonas A, B, C, D e E, definidas no anexo II do Regulamento (CEE) n? 1124/77 e a Gronelândia,
09 outros destinos.

NB : Os codigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regula
mento (CEE) ri° 3846/87 da Comissão (JO n? L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), alterado.
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REGULAMENTO (CEE) N? 726/91 DA COMISSÃO
de 25 de Março 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 (5), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2205/90

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? 464/91 (2), e, nomeadamente, o n ? 8 do seu
artigo 16?,

(6),
— 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,

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? 716/91 (4) ;

sendo estas cotações as verificadas em 22 de Março 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 26 de Março
de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 25 de Março de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
O
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
54 de 28 . 2. 1991 , p. 22.
350 de 14. 12. 1990, p. 68.
77 de 23 . 3 . 1991 , p. 48 .

0 JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .

M JO n? L 201 de 31 . 7. 1990, p. 9.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 25 de Março 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

Montante do direito nivelador

1701 11 10

39,03 (')

1701 11 90

39,03 (■)

1701 12 10

39,03 (')

1701 12 90

39,03 (l)

1701 91 00

43,13

1701 99 10

43,13

1701 99 90

43,13 (2)

(') O montante do direito nivelador aplicável sera 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.
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REGULAMENTO (CEE) N? 727/91 DA COMISSÃO
de 25 de Março de 1991

que altera o montante de base do direito nivelador à importação para os xaropes
e alguns outros produtos do sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

corrigida pelo coeficiente previsto no n ? 1 , último
parágrafo, do artigo 3 ? do Regulamento (CEE)
n? 1676/85 do Conselho Ç), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 2205/
/90 (%

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 dos mercados no sector do açúcar ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n ? 464/91 (2) e, nomeadamente, o n ? 8 do seu
artigo 16?,

— para as outras moedas, uma taxa de conversão baseada

Considerando que os direitos niveladores à importação
para os xaropes e alguns outros produtos do sector do
açúcar, foram fixados pelo Regulamento (CEE) n ? 489/91
da Comissão (3), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 532/91 (4) ;
Considerando que a aplicação das modalidades estabele
cidas no Regulamento (CEE) n? 489/91 aos dados de que
a Comissão tem conhecimento leva a alterar o montante

de base do direito nivelador para os xaropes e alguns
outros produtos do sector do açúcar actualmente em vigor
em conformidade com o 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 % ,

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,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1°.

Os montantes de base do direito nivelador aplicável na
importação dos produtos referidos no n! 1 , alínea d), do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n ? 1785/81 , fixado
no anexo do Regulamento (CEE) n? 489/91 alterado, são
modificados

de

acordo

com

os

montantes

Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 26 de Março
de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 25 de Março 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

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
54 de 28 . 2. 1991 , p. 22.
55 de 1 . 3 . 1991 , p. 41 .
58 de 5 . 3 . 1991 , p. 25 .

referidos

no anexo do presente regulamento.

(5) JO n ? L 164 de 24. 6 . 1985, p . 1 .

h JO n? L 201 de 31 . 7. 1990, p. 9.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 25 de Março de 1991 , que altera o montante de base do direito

nivelador à importação para os xaropes e alguns outros produtos do sector do açúcar
(Em ECU)

Montante de base para 1 %
Código NC

de teor em sacarose e

Montante do direito nivelador

para 100 kg líquidos

para 100 kg de matéria seca

do produto em causa
1702 20 10
1702 20 90
1702 30 10

1702 40 10
1702 60 10

1702 60 90
1702 90 30

1702 90 60
1702 90 71
1702 90 90
2106 90 30
2106 90 59

0,4313
0,4313
—

—

—

0,4313
—

0,4313
0,4313
0,4313
—

0,4313

—

54,61
54,61
54,61
—

54,61
—

—

—

54,61
—
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II

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

CONSELHO

DIRECTIVA DO CONSELHO

de 18 de Março de 1991

que altera a Directiva 75 /442/CEE relativa aos resíduos
(91 / 156/CEE)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

de uma terminologia comum e de uma definição de resí
duos ;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo
130?S,

Considerando que, para alcançar um nível elevado de
defesa do ambiente, é necessário que os Estados-membros,
além de zelarem pela eliminação e aproveitamento dos
resíduos, tomem sobretudo medidas com vista a limitar a

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),

produção de resíduos, promovendo, nomeadamente, as
tecnologias limpas e os produtos recicláveis, tendo em
conta as oportunidades de mercado que existem ou
podem existir para os resíduos aproveitados ;
Considerando, além disso, que uma disparidade entre as
legislações dos Estados-membros no que respeita à elimi
nação e aproveitamento de resíduos pode afectar a quali
dade do ambiente e o bom funcionamento do mercado

Considerando que a Directiva 75/442/CEE (4) estabeleceu
a nível comunitário uma regulamentação da eliminação de
resíduos ; que, para ter em conta a experiência adquirida
na aplicação desta directiva pelos Estados-membros, é
conveniente alterá-la, e que as alterações tomem como
base um nível elevado de protecção do ambiente ;

interno ;

Considerando que, na sua resolução de 7 de Maio de 1990
sobre a política em matéria de resíduos (5), o Conselho se
comprometeu a alterar a Directiva 75/442/CEE ;

Considerando que é fundamental que a Comunidade no
seu conjunto se torne auto-suficiente no que se refere à
eliminação de resíduos e que é conveniente que cada
Estado-membro se esforce por atingir essa auto-suficiên

Considerando que é conveniente encorajar a reciclagem e
a reutilização de resíduos como matérias-primas ; que
pode ser necessário adoptar normas específicas para os
resíduos reutilizáveis ;

cia ;

Considerando que, para tornar mais eficaz a gestão dos
resíduos no âmbito da Comunidade, é necessário dispor

Considerando que, a fim de concretizar os objectivos
acima referidos, devem ser elaborados nos Estados-mem

(') JO n? C 295 de 19. 11 . 1988 , p. 3 e JO n? C 326 de 30. 12.
1989, p. 6.

(2) JO n? C 158 de 26. 6. 1989, p. 232 e parecer emitido em 22
de Fevereiro de 1991 (ainda não publicado no Jornal Oficial).
0 JO n? C 56 de 6. 3 . 1989, p. 2.
(4) JO n? L 194 de 25. 7. 1975, p. 47.
0 JO n? C 122 de 18 . 5. 1990, p. 2.

bros planos de gestão dos resíduos ;
Considerando que convém reduzir o trânsito de resíduos e
que, para este efeito, os Estados-membros podem tomar as
medidas necessárias, no âmbito dos seus planos de gestão ;
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Considerando que, a fim de assegurar um elevado nível de
protecção e um controlo eficaz, é necessário prever a auto
rização e a fiscalização das empresas que se dedicam à
eliminação e ao aproveitamente de resíduos ;

N? L 78 /33

f) Aproveitamento : qualquer das operações previstas
no anexo II B ;

g) Recolha : a operação de apanha, triagem e/ou
mistura de resíduos com vista ao seu transporte .

Considerando que, em determinadas condições, e desde
que preencham os requisitos de protecção do ambiente,
alguns estabelecimentos que tratam os seus próprios resí
duos ou efectuam o aproveitamento de resíduos podem
ser dispensados da autorização requerida ; que esses esta
belecimentos deveriam ser objecto de registo ;

Artigo 2?

Considerando que, a fim de assegurar o acompanhamento
dos resíduos desde a sua produção até à sua eliminação
definitiva, convém igualmente submeter a autorização, a
registo e às inspecções adequadas, as outras empresas que

b) Sempre que já abrangidos por outra legislação :

1.

São excluídos do campo de aplicação da presente

directiva :

a) Os efluentes gasosos lançados na atmosfera ;
i) os resíduos radioactivòs ;

ii) os resíduos resultantes da prospecção, da extrac

desenvolvam actividades relacionadas com os resíduos, tais

ção, do tratamento e do armazenamento de

como a sua recolha, transporte ou corretagem ;

recursos minerais e da exploração de pedreiras ;

iii) os cadáveres de animais e os seguintes resíduos
agrícolas : matérias fecais e outras substâncias
naturais não perigosas utilizadas nas explorações
agrícolas ;

Considerando que convém instituir um comité encarre
gado de colaborar com a Comissão na execução da
presente directiva e na sua adaptação ao progresso cientí
fico e técnico,

iv) as águas residuais, com excepção dos resíduos
em estado líquido ;
v) os explosivos abatidos à carga.

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

A Directiva 75/442/CEE é alterada do seguinte modo :

2. Poderão ser fixadas em directivas específicas
disposições específicas ou complementares das da
presente directiva para regulamentar a gestão de deter
minadas categorias de resíduos.

1 . Os artigos 1 ? a 12? passam a ter a seguinte redacção :

Artigo 3 ?

Artigo 1 ?

« Artigo 1 ?

1.

Os Estados-membros tomarão medidas adequadas

para promover :

Na acepção da presente directiva, entende-se por :

a) Resíduo : quaisquer substâncias ou objectos abran
gidos pelas categorias fixadas no anexo I de que o
detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação
de se desfazer.

A Comissão, de acordo com o procedimento
previsto no artigo 18 ?, elaborará, o mais tardar em 1
de Abril de 1993, uma lista dos resíduos perten
centes às categorias constantes do anexo I. Essa lista
será reanalisada periodicamente e, se necessário,
revista de acordo com o mesmo procedimento ;

b) Produtor : qualquer pessoa cuja actividade produza
resíduos (produtor inicial) e/ou qualquer pessoa que
efectue operações de pré-tratamento, de mistura ou
outras, que conduzam a uma alteração da natureza
ou da composição desses resíduos ;

c) Detentor : o produtor dos resíduos ou a pessoa
singular ou colectiva que tem os resíduos na sua
posse ;

d) Gestão : a recolha, transporte, aproveitamento e
eliminação dos resíduos, incluindo a fiscalização
destas operações e a vigilância dos locais de
descarga depois de fechados ;

e) Eliminação : qualquer das operações previstas no
anexo IIA :

a) Em primeiro lugar, a prevenção ou a redução da
produção e da nocividade dos resíduos através,
nomeadamente :

— do desenvolvimento de tecnoclogias limpas e
mais económicas em termos de recursos natu

rais,

— do desenvolvimento técnico e colocação no
mercado de produtos concebidos de modo a não
contribuírem ou a contribuírem o menos possí
vel, em virtude do seu fabrico, utilização ou
eliminação, para aumentar a quantidade ou a

nocividade dos resíduos e dos riscos de poluição,
— do desenvolvimento de técnicas adequadas de
eliminação de substâncias perigosas contidas em
resíduos destinados a aproveitamento ;
b) Em segundo lugar :

i) o aproveitamento dos resíduos por reciclagem,
reemprego, reutilização ou qualquer outra acção
tendente à obtenção de matérias-primas secundá
rias ou

ii) a utilização de resíduos como fonte de energia.
2. Excepto nos casos a que se aplica o disposto na
Directiva 83/ 189/CEE do Conselho, de 28 de Março de
1983, relativa a um procedimento de informação no
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— o tipo, a quantidade e a origem dos resíduos a
aproveitar ou a eliminar,

n? 1 . A Comissão comunicará essas medidas aos

— normas técnicas gerais,

outros Estados-membros e ao comité referido no artigo

— disposições especiais relativas a resíduos específicos,

18 ?

— locais ou instalações apropriados para a eliminação.

0 JO n? L 109 de 26. 4. 1983, p. 8 .

Esses planos podem abranger, por exemplo :
Artigo 4 ?
Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

para garantir que os resíduos sejam aproveitados ou
eliminados sem pôr em perigo a saúde humana e sem
utilizar processos ou métodos susceptíveis de agredir o
ambiente e, nomeadamente :

— as pessoas singulares ou colectivas habilitadas a
proceder à gestão dos resíduos,
— as estimativas dos custos das operações de aprovei
tamento e eliminação,

— as medidas susceptíveis de incentivar a racionaliza
ção da recolha, da triagem e do tratamento dos resí
duos.

— sem criar riscos para a água, o ar, o solo, a fauna ou
a flora,
2.

— sem causar perturbações sonoras ou por cheiros,
— sem danificar os locais de interesse e a paisagem.
Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

Se necessário os Estados-membros colaborarão

com os outros Estados-membros interessados e com a

Comissão na elaboração desses planos e comunicá
-los-ão à Comissão.

controlada de resíduos.

3. Os Estados-membros poderão tomar as medidas
necessárias para impedir a circulação de resíduos não
conformes com os seus planos de gestão dos mesmos.

Artigo 5 ?

Comunicarão essas medidas à Comissão e aos Estados
-membros .

para proibir o abandono, a descarga e a eliminação não

1 . Em cooperação com outros Estados-membros, e
sempre que tal se afigurar necessário ou conveniente,
os Estados-membros tomarão as medidas adequadas
para a constituição de uma rede integrada e adequada

Artigo 8?

de instalações de eliminação tendo em conta as

— confie a sua manipulação a um serviço de recolha

melhores tecnologias disponíveis que não acarretem
custos excessivos. Esta rede deverá permitir que a
Comunidade no seu conjunto se torne auto-suficiente
em matéria de eliminação de resíduos e que os Esta
dos-membros tendam para esse objectivo cada um por
si, tendo em conta as circunstâncias geográficas ou a
necessidade de instalações especializadas para certos
tipos de resíduos.

Os Estados-membros tomarão as disposições necessá
rias para que qualquer detentor de resíduos :

privado ou público ou a uma empresa que efectue
as operações referidas no anexo IIA ou IIB, ou

— proceda ele próprio ao respectivo aproveitamento
ou eliminação, em conformidade com o disposto
na presente directiva.

Artigo 9?

2. Esta rede deverá além disso permitir a eliminação
de resíduos numa das instalações adequadas mais
próxima, graças à utilização dos métodos e das tecnolo
gias mais adequadas para assegurar um nível elevado
de protecção do ambiente e da saúde pública.

1 . Para efeitos de aplicação dos artigos 4?, 5? e 7?,
qualquer estabelecimento ou empresa que efectue as
operações referidas no anexo IIA deve obter uma auto
rização da autoridade competente referida no artigo 6?

Artigo 6 ?

— aos tipos e quantidades de resíduos,

Os Estados-membros estabelecerão ou designarão a ou
as autoridades competente(s) encarregada(s) da aplica
ção das disposições da presente directiva.

Esta autorização referir-se-á nomeadamente :

— as normas técnicas,

— às precauções a tomar em matéria de segurança,
— ao local de eliminação,
— ao método de tratamento.

Artigo 7?
1 . Para realizar os objectivos referidos nos artigos 3?,
4? e 5?, a ou as autoridades competentes mencionadas
no artigo 6? devem estabelecer, logo que possível, um
ou mais planos de gestão de resíduos. Esses planos

2. As autorizações podem ser concedidas por um
período determinado, ser renovadas, vir acompanhadas
de condições e obrigações ou, nomeadamente nos
casos em que o método de eliminação previsto não seja
aceitável do ponto de vista da protecção do ambiente,

incidirão nomeadamente sobre :

ser recusadas .

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

26 . 3 . 91

N ? L 78 /35

Artigo 10?

Artigo 14 ?

Para efeitos de aplicação do artigo 4?, qualquer estabe
lecimento ou empresa que efectue as operações refe

Todos os estabelecimentos ou empresas a que se
referem os artigos 9 ? e 10 ? devem :

ridas no anexo II B deverá obter uma autorização para

— manter um registo que indique a quantidade, a
natureza, a origem e, se for relevante, o destino, a
frequência da recolha, o meio de transporte e o

o efeito.

método de tratamento dos resíduos em relação aos

Artigo 11 ?

resíduos referidos no anexo I e às operações refe
1.

Sem

prejuízo

do

disposto

na

relativamente aos resíduos perigosos Q, com a última
redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão de
Espanha e Portugal, podem ser dispensados das autori
zações referidas no artigo 9? ou no artigo 10? :

a) Os estabelecimentos ou empresas que procedam
eles próprios à eliminação dos seus próprios resí
duos no local de produção
e

b) Os estabelecimentos ou empresas que procedam ao
aproveitamento de resíduos.

Esta dispensa só será aplicável :
— se as autoridades competentes tiverem adoptado
regras gerais para cada tipo de actividade, fixando
os tipos e quantidades de resíduos e as condições
em que a actividade pode ser dispensada da autori
zação
e

— se os tipos ou as quantidades de resíduos e os
modos de eliminação ou aproveitamento respei
tarem as condições do artigo 4?

2. Os estabelecimentos ou empresas referidos no
n ? 1 deverão ser registados junto das autoridades
competentes.
3.

ridas no anexo IIA ou IIB,

Directiva

78/ 139/CEE do Conselho, de 20 de Março de 1978,

Os Estados-membros informarão a Comissão das

— fornecer essas indicações às autoridades compe
tentes referidas no artigo 6?, sempre que estas o
solicitarem .

Os Estados-membros poderão também exigir que os
produtores cumpram o disposto neste artigo.
Artigo 15 ?

Em conformidade com o princípio do « poluidor-pa
gador », os custos da eliminação dos resíduos devem ser
suportados :
— pelo detentor que entrega os resíduos a um serviço
de recolha ou a uma das empresas mencionadas no
artigo 9? e/ou

— pelos detentores anteriores ou pelo produtor do
produto gerador dos resíduos.
Artigo 16 ?

1 . De três em três anos, e pela primeira vez em 1 de
Abril de 1995, os Estados-membros apresentarão à
Comissão um relatório sobre a execução da presente
directiva. Esse relatório será elaborado com base num

questionário estabelecido de acordo com o procedi
mento referido no artigo 18 ?, que a Comissão enviará
aos Estados-membros seis meses antes da data acima
referida.

2.

Com base nos relatórios referidos no n? 1 , a

Comissão publicará, de três em três anos, e pela
primeira vez em 1 de Abril de 1996, um relatório de

regras gerais adoptadas por força do n? 1 .

síntese .

O JO n? L 84 de 31 . 3 . 1978 , p. 43 .

Artigo 17?

Artigo 12 ?

As alterações necessárias para adaptar os anexos da
presente directiva ao progresso científico e técnico
serão adoptadas em conformidade com o procedi

Os estabelecimentos ou empresas que procedam a
título profissional à recolha ou transporte de resíduos,
ou que se ocupem da eliminação ou aproveitamento de
resíduos por conta de outrem (comerciantes ou corre
tores) e que não estejam sujeitos a autorização, deverão
estar registados junto das autoridades competentes.

Artigo 13 ?
Os estabelecimentos ou empresas que assegurem as
operações referidas nos artigos 9? a 12? serão subme
tidos a controlos periódicos apropriados pelas autori
dades competentes.

mento previsto no artigo 18 ?

Artigo 18?

A Comissão será assistida por um comité composto
por representantes dos Estados-membros e presidido
pelo representante da Comissão .

O representante da Comissão submete à apreciação do
comité um projecto de medidas a tomar. O comité
emite o seu parecer sobre esse projecto num prazo que
o presidente pode fixar em função da urgência da
questão em causa. O parecer é emitido por maioria,
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nos termos previstos no n? 2 do artigo 148 ? do
Tratado, para a adopção das decisões que o Conselho é
chamado a tomar sob proposta da Comissão. Nás vota
ções no seio do comité, os votos dos representantes dos

Estados-membros estão sujeitos à ponderação definida
no mesmo artigo. O presidente não participa na vota

QlO Resíduos

Se as medidas projectadas não forem conformes com o
parecer do comité, ou na ausência de parecer, a Comis
são submeterá sem demora ao Conselho uma proposta
relativa às medidas a tomar. O Conselho delibera por
maioria qualificada.

Se, no termo de um prazo de três meses a contar da
data em que o assunto foi submetido à apreciação do

(por

Qll Resíduos de extracção e de preparação de maté

rias-primas (por exemplo, resíduos de exploração
mineira ou petrolífera, etc.)
Q12 Matérias contaminadas (por exemplo, óleos
contaminados com PCB, etc .)

Q13 Qualquer matéria, substância ou produto cuja
utilização seja proibida por lei
Q14 Produtos que não tenham ou deixaram de ter
utilidade para o detentor (por exemplo, materiais
agrícolas, domésticos, de escritório, de lojas, de
oficinas, etc., postos de parte)

Q15 Matérias, substâncias ou produtos contaminados
provenientes de actividades de recuperação de
terrenos

Conselho, este ainda não tiver deliberado, a Comissão

adoptará as medidas propostas. ».

maquinagem/acabamento

etc .)

ção.

A Comissão adopta as medidas projectadas desde que
sejam conformes com o parecer do comité.

de

exemplo, aparas de torneamento e fresagem,

Q16 Qualquer substância, matéria ou produto que
não esteja abrangido pelas categorias acima refe
ridas.

2. Os artigos 13?, 14? e 15?, passam a ser os artigos 19 ?,
20 ? e 21 ?

3. Deverão ser aditados os seguintes anexos :

ANEXO IIA

OPERAÇÕES DE ELIMINAÇÃO
« ANEXO I

NB : Pretende-se neste anexo recapitular as operações
de eliminação, tal como são efectuadas na

CATEGORIAS DE RESÍDUOS

Ql

prática. Em conformidade com o artigo 4?, os
resíduos devem ser eliminados sem pôr em
perigo a saúde humana e sem utilizar processos
ou métodos susceptíveis de agredir o ambiente.

Resíduos de produção ou de consumo não espe
cificados adiante

Q2

Produtos que não obedeçam às normas

Q3

Produtos fora de validade

Q4

Matérias acidentalmente derramadas, perdidas

ou que sofreram qualquer outro incidente,
incluindo quaisquer matérias, equipamentos,
etc., contaminados na sequência do incidente
em

Q5

Dl

Depósito à superfície ou no subsolo (por exem
plo, depósito em aterro, etc.)

D2

Tratamento em meio terrestre (por exemplo,
biodegradação de resíduos líquidos ou de lamas
nos solos, etc.)

D3

Injecção em profundidade (por exemplo, injec
ção de resíduos bombeáveis em poços, domos de
sal, falhas geológicas naturais, etc.)

D4

Lagunagem (por exemplo, descarga de resíduos
líquidos ou de lamas em poços, lagos, bacias,

causa

Matérias contaminadas ou sujas na sequência de
actividades deliberadas (por exemplo, resíduos
de operações de limpeza, materiais de embala
gem, recipientes, etc.)

etc .)

D5

Depósitos em aterro especialmente preparado
(por exemplo, colocação em células estanques
separadas revestidas e isoladas entre si e do
ambiente, etc.)

D6

Descarga de resíduos sólidos no meio aquático,
excepto o marítimo

dos, etc .)

D7

Imersão em meio marítimo, incluindo o enter

Q8

Resíduos de processos industriais (por exemplo,
escórias, resíduos de destilação, etc.)

D8

Q9

Resíduos de processos antipoluição (por exem

Q6

Elementos inutilizáveis (por exemplo, baterias e
catalisadores esgotados, etc .)

Q7

Substâncias que se tornaram impróprias para
utilização (por exemplo, ácidos contaminados,
solventes contaminados, sais de têmpera esgota

ramento no subsolo do mar

plo, lamas de lavagem de gás, poeiras de filtros

Tratamento biológico não especificado noutro
ponto deste anexo que tenha como resultado
compostos ou misturas que sejam eliminados
por um dos processos mencionados no presente

de ar, filtros usados, etc.)

anexo

D9
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R9

Utilização principal como combustível ou outro
meio de produção de energia
RIO Espalhamento no solo em benefício da agricul
tura ou da ecologia, incluindo as operações de
compostagem e outras transformações biológi
cas, excepto no caso de resíduos excluídos ao
abrigo do n? 1 , alínea b), subalínea iii), do artigo

Tratamento físico-químico não especificado
noutro ponto deste anexo que tenha como
resultado compostos ou misturas que sejam
eliminados por um dos processos referidos no
presente anexo (por exemplo evaporação, seca
gem, calcinação, etc.)

DIO

Incineração em terra

Dll

Incineração no mar

2?

Rll

Utilização de resíduos obtidos a partir de uma
das operações abrangidas pelos pontos Rl a RIO
R12 Ofertas de troca de resíduos para serem subme
tidos a qualquer das operações numeradas de Rl

Dl 2 Armazenamento permanente (por exemplo,
colocação de contentores em minas, etc.)
Dl 3 Mistura antes de uma das operações referidas no
presente anexo

a Rll

Dl 4 Reacondicionamento antes de uma das opera
ções referidas no presente anexo
Dl 5 Armazenamento antes de uma das operações
referidas no presente anexo, com exclusão do
armazenamento temporário, antes da recolha, no

R13 Acumulação de materiais para serem submetidos
a uma das operações referidas no presente
anexo, com exclusão do armazenamento tempo
rário, antes da recolha, no local onde esta é efec
tuada ».

local onde esta é efectuada.

Artigo 2?
ANEXO IIB

OPERAÇÕES DE QUE RESULTA UMA POSSIBILI
DADE DE APROVEITAMENTO

1 . Os Estados-membros adoptarão as disposições legis
lativas, regulamentares é administrativas necessárias para
dar cumprimento à presente directiva o mais tardar em 1
de Abril de 1993 . Desse facto informarão imediatamente a
Comissão.

NB : No anexo IIB pretende-se recapitular as opera
ções de aproveitamento tal como são efectuadas

Rl

R2

na prática. Em conformidade com o artigo 4?, os
resíduos devem ser aproveitados sem pôr em

Sempre que os Estados-membros adoptarem tais disposi
ções, estas devem incluir uma referência à presente direc
tiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua

perigo a saúde humana nem utilizar processos ou
métodos susceptíveis de prejudicar o ambiente.

publicação oficial. As modalidades dessa referência serão
adoptadas pelos Estados-membros .

Recuperação ou regeneração de solventes

2.

Reciclagem ou recuperação de substâncias orgâ

texto das disposições de direito nacional que adoptarem
no domínio regulado pela presente directiva.

nicas não utilizadas como solventes

R3
R4

R5
R6

Os Estados-membros comunicarão à Comissão o

Reciclagem ou recuperação de metais ou
compostos metálicos
Reciclagem ou recuperação de outras matérias
inorgânicas
Regeneração de ácidos ou bases

Os Estados-membros são destinatários da presente direc

Recuperação de produtos que servem para

Feito em Bruxelas, em 18 de Março de 1991 .

Artigo 3 ?
tiva .

captar poluentes

R7

Recuperação de produtos provenientes de catali
sadores

R8

Refinação ou outros reempregos de óleos

Pelo Conselho
O Presidente
A. BODRY
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DIRECTIVA DO CONSELHO

de 18 de Março de 1991

relativa às pilhas e acumuladores contendo determinadas matérias perigosas
(91 / 157/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

dos-membros devem tomar medidas destinadas a asse

gurar a sua marcação e recolha separada ;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo
100?A,

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

Em cooperação com o Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),
Considerando que uma disparidade entre as medidas
legislativas ou administrativas adoptadas pelos Estados
-membros em matéria de eliminação das pilhas e acumu
ladores é susceptível de criar entraves às trocas comerciais
comunitárias e distorções de concorrência, podendo, por
esse facto, ter uma incidência directa no estabelecimento

e funcionamento do mercado interno ; que é por isso
necessário proceder à aproximação das legislações neste

Considerando que a recolha separada e a reciclagem das
pilhas e acumuladores usados podem contribuir para
evitar a utilização desnecessária de matérias-primas ;

Considerando que os aparelhos que contêm pilhas ou
acumuladores usados que não é possível extrair podem
representar um perigo para o ambiente aquando da sua
eliminação ; que, para obviar a este facto, é conveniente
que os Estados-membros tomem medidas apropriadas ;
Considerando que, a fim de alcançar os objectivos acima
enunciados, há que elaborar programas a nível dos Esta
dos-membros ; que é conveniente notificar à Comissão
estes programas, bem como as medidas específicas adop
tadas ;

Considerando que o recurso a instrumentos económicos,
tais como a criação de um sistema de depósito, pode
encorajar a recolha separada e a reciclagem das pilhas e

domínio ;

acumuladores ;

Considerando que o n? 2 do artigo 2? da Directiva
75/442/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1975, rela
tiva aos resíduos (4), alterada pela Directiva 91 / 156/CEE (5),
prevê, para a regulamentação da gestão de certas categorias
de resíduos, disposições específicas ou complementares às
da referida directiva que serão fixadas por directivas espe

consumidores neste domínio ;

ciais ;

Considerando que é conveniente prever a informação dos

Considerando que é conveniente prever os procedimentos
adequados para assegurar a aplicação do disposto na
presente directiva, e nomeadamente do sistema de marca
ção, e facilitar a adaptação da directiva ao progresso cientí
fico e técnico ; que o comité referido no artigo 18 ? da
Directiva 75/442/CEE deve ser encarregado de assistir a

Considerando que os objectivos e princípios da política de
ambiente da Comunidade, fixados pelos programas de
acção em matéria de ambiente com base nos princípios
constantes dos n?s 1 e 2 do artigo 130?R do Tratado,
visam nomeadamente prevenir, reduzir ou mesmo
suprimir a poluição e assegurar uma boa gestão dos
recursos de matérias-primas, aplicando igualmente o prin
cípio de poluidor-pagador ;

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Considerando que, para atingir estes objectivos, é conve
niente proibir a comercialização de determinadas pilhas e
acumuladores, tendo em conta o seu teor de substâncias

A presente directiva tem por objectivo a aproximação das
legislações dos Estados-membros relativas ao aproveita
mento e à eliminação controlada das pilhas e acumula
dores usados contendo matérias perigosas, nas condições

perigosas ;

enunciadas no anexo I.

Considerando que, para assegurar o aproveitamento e a
eliminação controlada das pilhas e acumuladores, os Esta

Comissão nestas tarefas,

Artigo 1 ?

Artigo 2?

Na acepção da presente directiva, entende-se por :
(') JO
JO
(2) JO
JO
(J) JO
(4) JO
(5) Ver

n? C 6 de 7. 1 . 1989, p. 3 e
n? C 11 de 17. 1 . 1990, p. 6.
n? C 158 de 26. 6. 1989, p. 209 e
n? C 19 de 28. 1 . 1991 .
n? C 194 de 31 . 7. 1989, p. 21 .
n? L 194 de 25. 7. 1975, p. 47.
página 32 do presente Jornal Oficial.

a) Pilha ou acumulador : qualquer fonte de energia eléc
trica obtida por transformação directa de energia
química, constituída por um ou mais elementos primá
rios (não recarregáveis) ou elementos secundários
(recarregáveis), nos termos do anexo I ;
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b) Pilha e acumulador usados : qualquer pilha ou
acumulador não reutilizável e destinado a ser aprovei
tado ou eliminado ;

c) Eliminação : qualquer das operações previstas no
anexo IIA da Directiva 75/442/CEE, desde que apli
cável às pilhas e acumuladores ;
d) Aproveitamento : qualquer das operações previstas no
anexo IIB da Directiva 75/442/CEE, desde que apli
cável às pilhas e acumuladores ;
e) Recolha : qualquer operação de apanha, triagem e/ou
reagrupamento de pilhas e acumuladores usados ;
f) Depósito : sistema pelo qual o comprador de pilhas ou
acumuladores paga ao vendedor uma quantia que lhe
será reembolsada quando da restituição de pilhas e
acumuladores usados.

— recolha separada,
— reciclagem, se for caso disso,
— teor em metais pesados.
3. A Comissão definirá, de acordo com o procedimento
referido no artigo 10?, regras pormenorizadas relativas ao
sistema de marcação. Tais regras serão publicadas no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 5 ?
Os Estados-membros tomarão medidas para que as pilhas
e acumuladores usados só possam ser incorporados em
aparelhos na condição de poderem ser facilmente reti
rados pelo consumidor após utilização.
As presentes medidas entrarão em vigor em 1 de Janeiro
de 1994.

Artigo 3 ?
1 . A partir de 1 de Janeiro de 1993, os Estados-mem
bros proibirão a colocação no mercado de :

— pilhas alcalinas de manganês para uso prolongado em
condições extremas (por exemplo, temperaturas infe
riores a 0 ° C ou superiores a 50 0 C ou em condições
de exposição a choques), que contenham mais do que
0,05 % de mercúrio, em peso,
— todas as outras pilhas alcalinas de manganês que
contenham mais do que 0,025 % de mercúrio, em
peso.

Excluem-se desta proibição as pilhas alcalinas de

manganês tipo « botão » e as pilhas compostas de
elementos tipo « botão ».
2. O disposto no n? 1 é aditado no anexo I da Direc
tiva 76/769/CEE, de 27 de Julho de 1976, relativa à
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e
administrativas dos Estados-membros respeitantes à limi
tação da colocação no mercado e da utilização de algumas
substâncias e preparados perigosos ('), com a última redac
ção que lhe foi dada pela Directiva 85/61 0/CEE (2).

Artigo 4?

1 . No âmbito dos programas referidos no artigo 6?, os
Estados-membros tomarão as medidas necessárias para
que as pilhas e acumuladores usados sejam recolhidos
separadamente para efeitos de aproveitamento ou elimina
ção .

2.

Para o efeito, os Estados-membros asegurarão que as

pilhas e acumuladores usados e, se for caso disso, os
aparelhos em que estes se encontram incorporados,
ostentem uma marcação adequada.

O presente artigo não se aplica às categorias de aparelhos
referidas no anexo II.

Artigo 6?

Os Estados-membros instaurarão programas que visarão os
seguintes objectivos :

— redução do teor em metais pesados das pilhas e
acumuladores,

— promoção da colocação no mercado de pilhas e
acumuladores contendo menores quantidades de
matérias perigosas e/ou matérias menos poluentes,
— redução progressiva, nos lixos domésticos, da quanti
dade de pilhas e acumuladores usados abrangidos pelo
anexo I,

— promoção da investigação sobre a redução do teor em
matérias perigosas e sobre a substituição dessas maté
rias por matérias menos poluentes nas pilhas e
acumuladores, bem como sobre os sistemas de recicla
gem ,

— eliminação separada das pilhas e acumuladores usados
abrangidos pelo anexo I.

Os programas aplicados pela primeira vez terão uma dura
ção de quatro anos, com início em 18 de Março de 1993 .
Devem ser comunicados à Comissão o mais tardar em 17
de Setembro de 1992.

Os programas serão revistos e actualizados regularmente,
no mínimo de quatro em quatro anos, em função, nomea
damente, dos progressos técnicos e da situação económica
e ambiental . Os programas alterados devem ser comuni
cados à Comissão em tempo útil.
Artigo 7?

A marcação deve conter indicações relativas aos elementos
seguintes :

rada e, eventualmente, a instituição de um sistema de

(') JO n ? L 262 de 27. 9. 1976, p. 201 .
(2) JO n ? L 375 de 31 . 12. 1985, p. 1 .

depósito são organizadas de forma eficaz. Além disso, os
Estados-membros podem, a fim de encorajar a reciclagem,
instituir medidas que revistam, por exemplo, a forma de

1.

Os Estados-membros verificarão se a recolha sepa
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Artigo 10?

instrumentos economicos. Estas medidas devem ser intro

duzidas após consulta às partes • interessadas, basear-se em
critérios ecológicos e económicos válidos e evitar distor
ções de concorrência.

2. Aquando da comunicação dos programas referidos
no artigo 6?, os Estados-membros informarão a Comissão
das medidas por eles tomadas nos termos do n? 1 .

A Comissão procederá à adaptação ao progresso técnico
do disposto nos artigos 3?, 4? e 5°, bem como nos anexos
I e II, de acordo com o procedimento previsto no artigo
18 ? da Directiva 75/442/CEE .

Artigo 11 ?
1.

Artigo 8?

No âmbito dos programas referidos no artigo 6?, os Esta
dos-membros tomarão as medidas necessárias para que o
consumidor seja plenamente informado sobre :
a) Os perigos de uma eliminação incontrolada de pilhas e
acumuladores usados ;

b) A marcação das pilhas e acumuladores, bem como dos
aparelhos com pilhas e acumuladores incorporados a
título permanente ;
c) O modo de retirar as pilhas e acumuladores incorpo
rados de forma permanente num aparelho.
Artigo 9?

Os Estados-membros não podem entravar, proibir ou
restringir a colocação no mercado de pilhas e acumula
dores abrangidos pela presente directiva e conformes às
disposições desta.

Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

para darem cumprimento à presente directiva o mais
tardar até 18 de Setembro de 1992. Desse facto informa

ção imediatamente a Comissão.
2.

Cada Estado-membro comunicará à Comissão o

texto das disposições de direito interno que adoptar no
domínio regulado pela presente directiva. A Comissão
informará desse facto os outros Estados-membros.

Artigo 12?

Os Estados-membros são destinatários da presente direc
tiva.

Feito em Bruxelas, em 18 de Março de 1991 .
Pelo Conselho
O Presidente
A. BODRY
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ANEXO I

PILHAS E ACUMULADORES ABRANGIDOS PELA DIRECTIVA

1 . As pilhas e acumuladores postos em circulação a partir da data fixada no n? 1 do artigo 1 1 ? que conte
nham :

— mais de 25 mg de mercúrio por elemento, com excepção das pilhas alcalinas de manganês,
— mais de 0,025 %, em peso, de cádmio,

— mais de 0,4 % , em peso, de chumbo.
2. As pilhas alcalinas de manganês com mais de 0,025 % , em peso, de mercúrio colocadas no mercado a
partir da data fixada no n? 1 do artigo 11 ?

ANEXO II

LISTAS DAS CATEGORIAS DOS APARELHOS EXCLUÍDOS DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO
DO ARTIGO 5 ?

1 . Aparelhos cujas pilhas são soldadas ou fixadas de forma permanente por qualquer outro meio a pontos de
contacto, a fim de assegurarem uma alimentação eléctrica contínua para uma utilização industrial inten
siva e para preservar a memória e os dados de equipamentos informáticos e buróticos, sempre que a utili
zação das pilhas e acumuladores referidos no anexo I for tecnicamente necessária.

2. Pilhas de referência dos aparelhos científicos e profissionais, bem como pilhas e acumuladores colocados

em aparelhos médicos destinados a manter as funções vitais e em estimuladores cardíacos, sempre que o
seu funcionamento permanente seja indispensável e a remoção das pilhas e acumuladores apenas possa ser
feita por pessoal qualificado.

3. Aparelhos portáteis, quando a substituição das pilhas por pessoal não qualificado possa submeter o utente
a riscos de segurança ou possa afectar o funcionamento dos aparelhos e equipamento profissional desti
nados a serem utilizados em meios ambientes muito sensíveis como, por exemplo, em presença de
substâncias voláteis.

Os aparelhos cujas pilhas e acumuladores não possam ser facilmente substituídos pelo utente, nos termos do
presente anexo, devem ser acompanhados de instruções de utilização que informem o utente de que o
conteúdo das pilhas ou acumuladores apresenta perigos para o ambiente, indicando-lhe a forma de os
remover com toda a segurança.
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