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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE) N? 3034/91 DO CONSELHO
de 14 de Outubro de 1991

relativo à abertura e modo de gestão de um contingente pautal comunitário para
as cervejas de malte, originárias de Malta (1992)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 1 1 3?,
Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando que o protocolo complementar ao acordo
que cria uma associação entre a Comunidade Económica
Europeia e Malta (') prevê, numa troca de cartas anexa a
esse protocolo, que as cervejas de malte do código NC
2203 00, originárias de Malta, beneficiem, na importação
na Comunidade, de uma isenção de direitos aduaneiros no

limite de um contingente pautal comunitário anual de
5 000 hectolitros ; que é, pois, conveniente abrir o contin
gente pautal em questão para o período compreendido
entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 1992 ; que, no
âmbito do referido contingente, o Reino de Espanha e a
República Portuguesa aplicam os direitos aduaneiros
calculados nos termos do protocolo complementar ao
acordo que cria uma associação entre a Comunidade
Económica Europeia e a República de Malta, na sequência
da adesão do Reino de Espanha e da República Portu
guesa à Comunidade (2) ;

Considerando que se deve garantir, nomeadamente, o
acesso igual e contínuo de todos os importadores da
Comunidade a esse contingente e a aplicação sem inter

Número
de ordem

09.1451

conveniente tomar as medidas necessárias, tendo em vista

assegurar uma gestão comunitária e eficaz desse contin
gente pautal, prevendo a possibilidade de os Estados
-membros sacarem sobre o volume do contingente as
quantidades necessárias, correspondentes às importações
reais verificadas ; que esse modo de gestão requer uma
colaboração estreita entre os Estados-membros e a Comis
são ;

Considerando que, pelo facto de o Reino da Bélgica, o
Reino dos Países Baixos e o Grão-Ducado do Luxem

burgo estarem reunidos e representados pela união econó
mica do Benelux, qualquer operação relativa à gestão do
contingente pode ser efectuada por um dos seus
membros,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Durante o período compreendido entre 1 de Janeiro e 31
de Dezembro de 1992, o direito aduaneiro na importação
na Comunidade de cervejas de malte, originárias de Malta,
é suspenso ao nível e no limite indicados do seguinte
contingente pautal comunitário :

Designação das mercadorias

Código NC

2203 00

rupção da taxa prevista para esse contingente a todas as
inportações do produto em questão em todos os Estados
-membros, até ao esgotamento do contingente ; que é

Cervejas de malte

Volume do

Direito do

contingente
(em hl)

contingente

5 000

Isenção

(em %)

No limite desse contingente pautal, o Reino de Espanha e
a República Portuguesa aplicarão os direitos calculados
nos termos do disposto sobre a matéria no protocolo ao
acordo que cria uma associação entre a Comunidade

trativas consideradas necessarias para garantir eficazmente
a respectiva gestão.

Económica Europeia e a República de Malta, na sequência
da adesão do Reino de Espanha e da República Portu
guesa à Comunidade.

Se um importador apresentar num Estado-membro uma
declaração de introdução em livre prática que inclua um
pedido de benefício preferencial para o produto referido
no presente regulamento e se essa declaração for aceite
pelas autoridades aduaneiras, o Estado-membro em causa
procederá, por via de notificação à Comissão, a um saque,
sobre o volume do contingente pautal, de uma quantidade
correspondente a essas necessidades.
Os pedidos de saque, com a indicação da data de aceitação

Artigo 2?

O contingente pautal referido no artigo 1 ? será gerido
pela Comissão, que pode tomar todas as medidas adminis
(') JO n? L 81 de 23. 3. 1989, p. 2.
(2) JO n? L 81 de 23. 3. 1989, p. 11 .

Artigo 3?

da referida declaração, devem ser transmitidos, sem
demora, à Comissão.
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Artigo 4?

Os saques serão concedidos pela Comissão em função da
data de aceitação das declarações de introdução em livre

prática pelas autoridades aduaneiras do Estado-membro
em causa, na medida em que o saldo disponível o
permita.
Se um Estado-membro não utilizar as quantidades saca
das, transferi-las-á, logo que possível, para o volume do
contingente.

Os Estados-membros garantirão aos importadores do
produto em questão acesso igual e contínuo ao contin

gente, tanto quanto o saldo do respectivo volume o
permita.

Artigo 5 ?
Os Estados-membros e a Comissão colaborarão estreita

mente para garantir a observância do presente regula
mento .

Se as quantidades pedidas foram superiores ao saldo
disponível do contingente, a atribuição será feita propor
cionalmente aos pedidos. Os Estados-membros serão
informados pela Comissão dos saques efectuados.

Artigo 6?

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1992.

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

Feito no Luxemburgo, em 14 de Outubro de 1991 .
Pelo Conselho

O Presidente
B. de VRIES
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REGULAMENTO (CEE) N? 3035/91 DO CONSELHO
de 14 de Outubro de 1991

que estabelece limites máximos e uma vigilância comunitária das importações
de determinados produtos originários de Malta (1992)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

quanto é necessário que a Comissão possa tomar as
medidas adequadas para restabelecer os direitos das pautas
aduaneiras logo que um dos referidos limites máximos
seja atingido,

Tendo em conta a proposta da Comissão,
Considerando que o acordo que criou uma associação
entre a Comunidade Económica Europeia e Malta ('),
completado pelo protocolo adicional (2), pelo protocolo
complementar (3) e pelo protocolo que prorroga a
primeira fase do acordo (4), prevê no seu artigo 2? do
anexo I a supressão total dos direitos aduaneiros quanto
aos produtos a que o acordo se aplica ; que, todavia,
quanto a um certo número de produtos, o benefício da
isenção de direitos é restringido a limites máximos para
além dos quais os direitos aduaneiros aplicáveis em rela
ção a países terceiros podem ser restabelecidos ; que, no
âmbito dos citados limites máximos, o Reino de Espanha
e a República Portuguesa aplicam os direitos aduaneiros
calculados nos termos do protocolo ao acordo que cria
uma associação entre a Comunidade Económica Europeia
e a República de Malta, na sequenência da adesão do
Reino de Espanha e da República Portuguesa à Comuni
dade (*) ;

Considerando que é necessário, portanto, estabelecer os
limites máximos a aplicar em 1992 ; que a aplicação de
limites máximos exige que a Comunidade seja informada
regularmente da evolução das importações dos referidos
produtos originários de Malta ; que é indicado, portanto,
submeter a importação desses produtos a um sistema de
vigilância ;
Considerando que este objectivo pode ser alcançado pelo
recurso a um modo de gestão baseado na imputação, à
escala comunitária, das importações dos produtos em
questão aos limites máximos, à medida que esses produtos
sejam apresentados na alfândega a coberto de declarações
de introdução em livre prática ; que este modo de gestão
deve prever a possibilidade de restabelecer os direitos
aduaneiros aplicáveis, logo que os referidos limites
máximos sejam atingidos à escala da Comunidade ;
Considerando que este modo de gestão requer uma cola
boração estreita e especialmente rápida entre os Estados
-membros e a Comissão, a qual deve, nomeadamente,
poder acompanhar o estado de imputação em relação aos

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
1.

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1992, as

importações na Comunidade dos produtos originários de
Malta enumerados no anexo são submetidos a limites

máximos anuais e a uma vigilância comunitária.

As designações dos produtos referidos no primeiro pará
grafo, os códigos da Nomenclatura Combinada e os níveis
dos limites máximos vêm indicados no anexo.

No âmbito destes limites máximos pautais, o Reino de
Espanha e a Repúbica Portuguesa aplicarão os direitos
calculados nos termos do disposto sobre a matéria no
protocolo ao acordo que cria uma associação entre a
Comunidade Económica Europeia e a República de Malta
na sequência da adesão do Reino de Espanha e da Repú
blica Portuguesa à Comunidade.
2. As imputações aos limites máximos serão efectuadas
à medida que os produtos sejam apresentados na alfân
dega a coberto de declarações de introdução em livre
prática e acompanhados de um certificado de circulação
das mercadorias conforme às regras enunciadas no proto
colo relativo à definição da noção de produtos originários
e aos métodos de cooperação administrativa, anexo ao

protocolo que fixa certas disposições relativas áo acordo
que cria uma associação entre a Comunidade Económica
Europeia e Malta (6).

Apenas se pode imputar uma mercadoria ao limite
máximo se o certificado de circulação das mercadorias for

apresentado antes da data de restabelecimento da
cobrança dos direitos aduaneiros.

A situação de esgotamento dos limites máximos será veri
ficada ao nível da Comunidade com base nas importações
imputadas nas condições definidas nos parágrafos ante
riores.

limites máximos e desse facto informar os Estados-mem

bros ; que esta colaboração deve ser tanto mais estreita

Os Estados-membros informarão a Comissão das importa
ções efectuadas segundo as regras mencionadas e de

(')
(2)
O
(4)
O

acordo com a periodicidade e os prazos indicados no

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

61 de 14. 3. 1971 , p. 2.
304 de 29. 11 . 1977, p. 2.
81 de 23. 3 . 1989, p. 2.
116 de 9. 5. 1991 , p. 67.
81 de 23. 3. 1989, p. 11 .

n? 4.

O JO n? L 111 de 28. 4. 1976, p. 3.
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3. Logo que os limites máximos sejam atingidos, a
Comissão pode restabelecer por via de regulamento, até ao
fim do ano civil, a cobrança dos direitos aduaneiros apli
cáveis a países terceiros.

4.

Artigo 2?

A fim de assegurar a aplicação do presente regulamento, a
Comissão tomará todas as medidas necessárias, em estreita
colaboração com os Estados-membros.

Artigo 3 ?

Os Estados-membros comunicarão a Comissão, o

mais tardar no dia 15 de cada mês, a relação das imputa
ções efectuadas no decurso do mês anterior.

18 . 10 . 91

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1992.

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

Feito no Luxemburgo, em 14 de Outubro de 1991 .
Pelo Conselho
O Presidente
B. de VRIES
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ANEXO

Lista dos produtos cuia importação esta submetida a tectos em 1992

Número
de ordem

11.0010

Montante
do tecto

Designação das mercadorias

Código NC (')

(em toneladas)
5204

Linhas para costurar, de algodão, mesmo acondicionadas para venda a retalho :
— Não acondicionadas para venda a retalho :

5204 1 1 00

— — Contendo pelo menos 85 % em peso de algodão

5204 19 00

— — Outras

5205

Fios de algodão (excepto as linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em
peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho

5206

5604

Tecto
suspenso

Fios de algodão (excepto as linhas para costurar), contendo menos de 85 %, em
peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho
Fios e cordas de borracha, recobertos de têxteis, fios têxteis, lâminas e formas

semelhantes, das posições 5404 ou 5405, impregnados, revestidos, recobertos ou
embainhados de borracha ou de plástico :
ex 5604 90 00

— Outros :

— — De algodão
11.0020

5208

Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, com peso
não superior a 200 g/m2

5209

Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, com peso
superior a 200 g/m2

5210

Tecidos de algodão, contendo menos de 85 %, em peso, de algodão, combinados,
principal ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, com peso não superior
a 200 g/m2

5211

Tecidos de algodão, contendo menos de 85 %, em peso, de algodão, combinados,
principal ou unicamente, com fibras sintéticas ou artificiais, com peso superior a
200 g/m2

5212

5801

Tecto

Outros tecidos de algodão

suspenso

Veludos e pelúcias, tecidos e tecidos de froco (chenille), excepto os artefactos da
posição 5806 :
— De algodão :

5801 21 00
ex 5811 00 00

— — Veludos e pelúcias obtidos por trama, não cortados

Artefactos têxteis de algodão em peça, constituídos por uma ou várias camadas de
matérias têxteis associadas a uma matéria de enchimento (estofamento), acolchoados

por qualquer processo, excepto os bordados da posição 5810
ex 6308 00 00

Sortidos constituídos de cortes de tecido e fios de algodão, mesmo com acessórios,
para confecção de tapetes, tapeçarias, toalhas de mesa ou guardanapos, bordados, ou

de artefactos têxteis semelhantes, em embalgens para venda a retalho
11.0030

5506

5507 00 00

i

Fibras sintéticas descontínuas, cardadas, penteadas ou transformadas de outro modo
para fiação

Fibras sintéticas descontínuas, cardadas, penteadas ou transformadas de outro modo
para fiação

(') Os códigos Taric constam da última pagina do presente anexo.

Tecto
suspenso
*
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Número
de ordem

11.0040

Designação das mercadonas

Código NC

5608

18 . 10. 91

Montante
do tecto

(em toneladas)

Redes de malhas com nós, em panos (mantas) ou em peça, obtidas a partir de
cordéis, cordas ou cabos, redes confeccionadas para a pesca e outras redes confec
cionadas, de matérias têxteis :
— De matérias têxteis sintéticas ou artificiais :

5608 19

— — Outras :

— — — Redes confeccionadas : .

— — — — De nylon ou de outras poliamidas :
5608 19 19

— — — — — Outras
— — — — Outras :

5608 19 39

— — — — — Outras

5608 90 00

— Outras

6101

Sobretudos, , japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de
uso masculino, excepto os artefactos da posição 6103

6102

Casacos compridos, japonas, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de malha, de
uso feminino, excepto os artefactos da posição 6104

6103

Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (à excepção
dos de banho), de malha, de uso masculino

6104

Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardinei
ras, bermudas e calções (shorts) (à excepção dos de banho), de malha, de uso femi
nino

6106
6107

Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino

Cuecas, ceroulas, camisas de noite, pijamas, roupões de banho, robes e semelhantes,
de malha, de uso masculino :
— Outros :

6107 91 00

— — De algodão

6107 92 00

— — De fibras sintéticas

6107 99 00

— — De outras matérias têxteis

6108

Combinações, saiotes, calcinhas, camisas de noite, pijamas, deshabillés, roupões de
banho, robes de quarto e semelhantes, de malha, de uso feminino :
— Outros :

6108 91 00

— — De algodão

6108 92 00

— — De fibras sintéticas ou artificiais

6108 99

— — De outras matérias têxteis :

6108 99 10

— — — De lã ou de pêlos finos

6108 99 90

— — — Outros

6110

Pullovers, cardigans, coletes e semelhantes, de malha :

6110 10

— De lã ou de pêlos finos :
— — Outros :
— — — De uso masculino :

6110 10 31

— — — — De lã

6110 10 39

— — — — De pêlos finos
— — — De uso feminino :

6110 10 91

— — — — De lã

6110 10 99

— — — — De pêlos finos

Tecto
suspenso
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Número
de ordem

11.0040

Designação das mercadorias

Código NC

6110 20

(cont.)

N? L 288 /7

Montante
do tecto

(em toneladas)

— De algodão :
— — Outros :

6110 20 91

— — — De uso masculino

6110 20 99

— — — De uso feminino

6110 30

— De fibras sintéticas ou artificiais :
— — Outros :

6110 30 91

— — — De uso masculino

6110 30 99

— — — De uso feminino

6110 90

— De outras matérias têxteis :

6110 90 10

— — De linho ou de rami

6110 90 90

— — Outras

6111

6111 10 90

Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebés :
— De lã ou de pêlos finos :
— — Outros
1

6111 20

— De algodão :

6111 20 90

— — Outros

6111 30

— De fibras sintéticas :

61 1 1 30 90

— — Outros

6111 90 00

— De outras matérias têxteis

6111 10

6112

Fatos de treino para desporto, fatos-macaco e conjuntos de esqui, maillots, biquinis,
calções (shorts) e slips, de banho, de malha :
— Fatos de treino para desporto :

6112 11 00

— — De algodão

6112 12 00

— — De fibras sintéticas

611219 00

— — De outras matérias têxteis

Tecto

6112 20 00

— Fatos-macaco e conjuntos de esqui
— Calções (shorts) e slips, de banho, de uso masculino :

suspenso

611231

— — De fibras sintéticas :

6112 31 90

— — — Outros

6112 39

— — De outras matérias têxteis :

6112 39 90

— — — Outros

— Maillots e biquinis, de banho, de uso feminino :
6112 41

— — De fibras sintéticas :

6112 41 90

— — — Outros

6112 49

— — De outras matérias têxteis :

6112 49 90

— — — Outros

6113 00

Vestuário confeccionado com tecidos de malha das posições 5903, 5906 ou 5907 :

6113 00 90

— Outros

6114

Outro vestuário de malha

6117

Outros acessórios de vestuário, confeccionados, de malha ; partes de vestuário ou de
seus acessórios em malha

6301

Cobertores e mantas :

6301 20

— Cobertores e mantas (excepto os eléctricos), de lã ou de pêlos finos :

6301 20 10

— — De malha

6301 30

— Cobertores de mantas (excepto os eléctricos), de algodão :

6301 30 10

— — De malha

6301 40

— Cobertores e mantas (excepto os eléctricos), de fibras sintéticas :

6301 40 10

— — De malha

6301 90

— Outras cobertores e mantas :

6301 90 10

— — De malha

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? L 288 /8

Número
de ordem

Código NC

18 . 10. 91

Montante
do tecto

Designação das mercadorias

(em toneladas)

11.0040

6302

(cont.)

6302 10

Roupas de cama, de mesa, de toucador ou de cozinha :
— Roupas de cama, de malha :

6302 10 10

— — De algodão

6302 10 90

— — De outras matérias têxteis

6302 40 00

— Roupas de mesa, em malha
Cortinados, cortinas e estores ; sanefas e reposteiros :

6303

— De malha :
6303 1 1 00

— — De algodão

6303 12 00

— — De fibras sintéticas

6303 19 00

— — De outras matérias têxteis

6304

Outros artefactos para guarnição de interiores, excepto os da posição 9404 :
— Colchas :

6304 1 1 00

— — De malha
— Outras :

Tecto

6304 91 00

— — De malha

suspenso

6305

Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem :
— De algodão

6305 20 00

— De matérias têxteis sintéticas ou artificiais :
6305 31

ex 6305 39 00

— — De polietileno ou de polipropileno, em lâminas ou formas semelhantes
— — Outras :

— — — De malha
ex 6305 90 00

— De outras matérias têxteis :
— — De malha

6307 10

Outros artefactos confeccionados, incluídos os moldes para vestuário :
— Rodilhas, esfregões, panos de prato ou de cozinha, flanelas e artefactos de
limpeza semelhantes :

630710 10

— — De malha

6307 90

— Outros :

6307 90 10

— — De malha

6307

<

11.0050

6203

Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso mascu
lino, excepto os artefactos da posição 6203
Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (à excepção

6207

dos de banho), de uso masculino
Camisolas interiores, cuecas, ceroulas, camisas de noite, pijamas, roupões de banho,

6201

robes e semelhantes, de uso masculino :
— Outras :
6207 91 00

— — De algodão

6207 92 00

— — De fibras sintéticas ou artificiais

6207 99 00

— — De outras matérias têxteis

6210

Vestuário confeccionado com as matérias das posições 5602, 5603, 5903, 5906 ou
5907 :

6210 10

— Com as matérias das posições 5602 ou 5603 :
— — Com as matérias da posição 5603 :

6210 10 91

— — — Em embalagens estéreis

6210 10 99

— — — Outras

6210 20 00

— Outro vestuário, dos tipos abrangidos pelas subposições 6201 11 a 6201 19

6210 40 00

— Outro vestuário de uso masculino

6211

Fatos de treino para desporto, fatos-macaco e conjuntos de esqui, maillots, biquinis,
calções (shorts) e slips, de banho ; outro vestuário :
— Maillots, biquinis, calções (shorts) e slips de banho :

6211 11 00

— — De uso masculino

621 1 20 00

— Fatos-macaco e conjuntos de esqui
— Outro vestuário de uso masculino :

6211 31 00

— — De lã ou de pêlos finos

1 690
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de ordem
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Montante

Designação das mercadorias

Código NC

11.0050

6211 32

— — De algodão :

(cont.)

6211 3210

— — — Vestuário de trabalho

6211 32 31

— — — Fatos de treino para desporto, com forro :
— — — — Cuja face exterior seja feita de um só e mesmo tecido

do tecto

(em toneladas)

— — — — Outros :
6211 32 41

— — — — — Partes superiores

621 1 32 42

— — — — — Partes inferiores

6211 32 90

— — — Outros

6211 33

— — De fibras sintéticas ou artificiais :

6211 33 10

— — — Vestuário de trabalho

621 1 33 31

— — — Fatos de treino para desporto, com forro :
— — — — Cuja face exterior seja feita de um só e mesmo tecido
— — — — Outros :

6211 33 41

— — — — — Partes superiores

6211 33 42

— — — — — Partes inferiores

1 690

621 1 33 90

— — — Outros

(cont.)

621 1 39 00

— — De outras matérias têxteis :

621 1 42 31

— — — Fatos de treino para desporto, com forro :
— —
Cuja face exterior seja feita de um só e mesmo tecido
— — — — Outros :

6211 42 41

_ _ _ — _ Partes superiores

6211 4242

— — — — — Partes inferiores

6211 43 31

— — — Fatos de treino para desporto, com forro :
— — — — Cuja face exterior seja feita de um só e mesmo tecido
—

— Outros :

6211 43 41

— —

— Partes superiores

6211 43 42

_ — — — — Partes inferiores

6217

Outros acessórios confeccionados, de vestuário ; partes de vestuário ou dos seus
acessórios, excepto as da posição 6212 :

6217 90 00

— Partes

Codigos Taric
Número
de ordem

Código NC

Código Taric

11.0010

ex 5604 90 00

5604 90 00 * 50

11.0020

ex 5811 00 00

5811 00 00 * 14
5811 00 00*91
5811 00 00*92

ex 6308 00 00

6308 00 00 * 1 1

6308 00 00 * 19
11.0040

ex 6305 39 00

6305 39 00*91

ex 6305 9000

6305 90 00 * 10
6305 90 00 * 19
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REGULAMENTO (CEE) N? 3036/91 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro 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 16 de Outubro 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? 2661 /91 aos preços de oferta e
às cotações desse dia, de que a Comissão tem conheci
mento, implica a alteração dos direitos niveladores actual
mente em vigor em conformidade com o anexo do
presente regulamento,

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação dos cereais, dâs farinhas de trigo e de centeio
e das sêmolas de trigo foram fixados pelo Regulamento
(CEE) n? 2661 /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,

O presente regulamento entra em vigor em 18 de

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

Outubro de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

281
353
164
201

de
de
de
de

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

(Ó JO n? L 250 de 7. 9. 1991 , p. 1 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 17 de Outubro 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
1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00

1003 00 10
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
110210 00
1103 1110
1103 11 90

122,9100
122,9100
172,43 00
172,43 00
149,89
149,89
161,41 0
137,17
137,17
123,76
123,76.
122,91 00

122,91 00
132,58 0
48,31

121,60 0
48,26 0
0
48,26

222,85 0
238,98 0
280,460
240,17 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.

0 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.

(J) 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.
O 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).
Q 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? 3037/91 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 1991

que fixa os prémios que acrescem aos direitos niveladores à importação em
relação aos cereais, à farinha e ao malte
paragrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)

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,

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 16 de Outubro 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
niveladores em relação aos cereais e ao malte foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1845/91 da Comis

são (*) 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

Artigo 1 ?

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

Artigo 2?

um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 %,
uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

O presente regulamento entra em vigor em 18 de

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

Outubro de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
O
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

281
353
164
201
168

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. 6. 1991 , p. 4.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 17 de Outubro 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

10

11

12

1

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

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

10

11

12

1

2

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? 303Ç/91 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 1991

que fixa os direitos niveladores mínimos na importação de azeite assim como os
direitos niveladores na importação de outros produtos do sector do azeite
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
Tendo em conta o Regulamento n? 136/66/CEE do
Conselho, de 22 de Setembro de 1966, relativo ao estabe

lecimento de uma organização comum de mercados no
sector das substâncias gordas ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1720/91 (2),
e, nomeadamente, o n ? 2 do artigo 16?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1514/76 do
Conselho, de 24 de Junho de 1976, relativo às importa

ções de azeite da Argélia (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 728/91 (4), e,
nomeadamente, o artigo 5?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1521 /76 do
Conselho, de 24 de Junho de 1976, relativo às importa
ções de azeite de Marrocos (*), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 729/91 (6), e,
nomeadamente, o artigo 5?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1508/76 do
Conselho, de 24 de Junho de 1976, relativo às importa
ções de azeite da Tunísia Ç), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 413/86 (8), e,
nomeadamente, o artigo 5?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1180/77 do
Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativo à importação
pela Comunidade de certos produtos agrícolas originários
da Turquia (9), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 730/91 (10), e, nomeadamente,
o n? 2 do artigo 10?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1620/77 do
Conselho, de 18 de Julho de 1977, relativo às importações
de azeite do Líbano ("),
Considerando que, através do Regulamento (CEE)
n? 3131 /78 (12), alterado pelo Acto de Adesão da Grécia, a
Comissão decidiu recorrer ao processo da adjudicação
relativamente à fixação dos direitos niveladores do azeite ;
(') JO n? 172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO n? L 162 de 26. 6. 1991 , p. 27.
(3) JO n? L 169 de 28. 6. 1976, p. 24.
0 JO n? L 80 de 27. 3. 1991 , p. 1 .
0 JO n? L 169 de 28. 6. 1976, p. 43.
(é) JO n? L 80 de 27. 3. 1991 , p. 2.
O JO n? L 169 de 28 . 6. 1976, p. 9.
(") JO n? L 48 de 26. 2. 1986, p. 1 .
O JO n? L 142 de 9. 6. 1977, p. 10.
(10) JO n? L 80 de 27. 3. 1991 , p. 3.
(") JO n? L 181 de 21 . 7. 1977, p. 4.
C2) JO n? L 370 de 30. 12. 1978, p. 60.

Considerando que no artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 2751 /78 do Conselho, de 23 de Novembro de 1978 ,

que adoptou regras gerais relativas ao regime de fixação
através da adjudicação do direito nivelador à importação
de azeite (13), se prevê que deve ser fixada a taxa dos
direitos mínimos para cada um dos produtos em causa
com base num exame da situação do mercado mundial e
do mercado comunitário, assim como das taxas dos

direitos niveladores indicados pelos concorrentes ;

Considerando que, na cobrança do direito nivelador há
motivo para ter em consideração as disposições constantes
dos acordos concluídos entre a Comunidade e certos

países terceiros ; que, nomeadamente, o direito nivelador
aplicável a esses países deve ser fixado tomando como
base de cálculo o direito nivelador a cobrar relativamente

às importações dos outros países terceiros ;
Considerando que a aplicação das modalidades acima
indicadas às taxas dos direitos niveladores apresentados
pelos concorrentes em 14 e 15 de Outubro de 1991 leva a
que se fixem os direitos niveladores mínimos como se
indica no anexo I do presente regulamento ;

Considerando que o direito nivelador a cobrar na impor
tação de azeitonas constantes dos códigos NC 0709 90 39
e 0711 20 90, assim como de produtos constantes dos
códigos NC 1522 00 31 , 1522 00 39 e 2306 90 19 deve

calcular-se a partir do direito nivelador mínimo aplicável
à quantidade de azeite contido nesses produtos ; que,
todavia, em relação às azeitonas, o direito nivelador
cobrado não pode ser inferior a um montante correspon

dente a 8 % do valor do produto importado, sendo esse
montante fixado forfetariamente ; que a aplicação desses
montantes leva a que se fixem os direitos niveladores •
como se indica no anexo II do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Os direitos niveladores aplicáveis na importação de azeite
constam do anexo I.

Artigo 2?

Os direitos aduaneiros aplicáveis na importação de outros
produtos do sector do azeite constam do anexo II.
Artigo 3?

O presente regulamento entra em vigor em 18 de
Outubro de 1991 .

(,J) JO n? L 331 de 28. 11 . 1978, p. 6.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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ANEXO I

Direitos niveladores mínimos na importação no sector do azeite
(Em ECUs/100 kg)
Países terceiros

Código NC

62,00 (')
62,00 (')

1509 10 10

1509 10 90

73,00 (2)
77,00 (')
122,00 (3)

1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90

(') Relativamente às importações de azeite deste código obtidas totalmente num dos países adiante indicados e direc
tamente transportadas desses países para a Comunidade, o direito nivelador a cobrar é diminuído de :
a) Líbano : 0,60 ecu por 100 quilogramas ;

b) Tunísia : 12,69 ecus por 100 quilogramas na condição de o operador apresentar prova de haver reembolsado o
direito na exportação instituído por esses países, sem que, todavia, esse reembolso possa exceder o montante
do direito efectivamente instiuído ;

c) Turquia : 22,36 ecus por 100 quilogramas, na condição de que o operador apresente prova de haver reembol
sado o direito na exportação instituído por este país, sem que, tòdavia, possa esse reembolso exceder o
montante do direito efectivamente instituído ;

d) Argélia e Marrocos : 24,78 ecus por 100 quilogramas na condição de o operador apresentar prova de haver
reembolsado o direito na exportação instituído por esses países, sem que, todavia, esse reembolso possa
exceder o montante do direito efectivamente instituído.

(2) Relativamente à importação de azeite desse código :

a) Totalmente obtido na Argélia, Marrocos, Tunísia e transportado directamente desses países para a Comuni
dade, o direito nivelador a cobrar é diminuído de 3,86 ecus por 100 quilogramas ;
b) Totalmente obtido na Turquia e transportado directamente desse país para a Comunidade, o direito nivelador
a cobrar é diminuído de 3,09 ecus por 100 quilogramas.
(3) Relativamente à importação de azeite desse código :

a) Totalmente obtido na Argélia, Marrocos, Tunísia e transportado directamente desses países para a Comunidade
o direito nivelador a cobrar é diminuído de 7,25 ecus por 100 quilogramas ;

b) Totalmente obtido na Turquia e transportado directamente desse país para a Comunidade, o direito nivelador
a cobrar é diminuído de 5,80 ecus por 100 quilogramas.

ANEXO II

Direitos niveladores na importação de outros produtos do sector do azeite
(Em ECUs/100 kg)

Código NC

Países terceiros

0709 90 39

13,64

0711 20 90

13,64

1522 00 31

31,00

1522 00 39

49,60

2306 90 19

6,16
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REGULAMENTO (CEE) N? 3039/91 DA COMISSÃO
de 15 de Outubro de 1991

que restabelece a cobrança dos direitos aduaneiros aplicáveis aos produtos dos
códigos NC 7407 e 7408 , originários da Polónia, beneficiários das preferências
pautais previstas no Regulamento (CEE) n? 3831/90 do Conselho
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3831 /90 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1990, que aplica prefe
rências pautais generalizadas para o ano de 1991 a deter
minados produtos industriais originários de países em vias
de desenvolvimento ('), e, nomeadamente, o seu artigo 9?,

Considerando que, por força do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n? 3831 /90, alguns produtos originários de cada
um dos . países e territórios que figuram no anexo III
beneficiam da suspensão total dos direitos aduaneiros e
estão submetidos, regra geral, a uma vigilância estatística
trimestral com fundamento na base de referência referida

ções a que a Comissão procedeu revelou que a manuten
ção do regime preferencial ameaça provocar dificuldades
económicas numa região da Comunidade ; que se devem
restabelecer, portanto, os direitos aduaneiros para os

produtos em causa em relação à Polónia,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
A partir de 21 de Outubro de 1991 , a cobrança dos
direitos aduaneiros, suspensa por força do Regulamento
(CEE) n? 3831 /90, é restabelecida na importação na
Comunidade dos seguintes produtos, originários da Poló
nia :

no artigo 8? ;

Considerando que, nos termos do referido artigo 8?,
quando o aumento das importações sob regfme preferen
cial dos referidos produtos, originários de um ou de vários
países beneficiários, ameaçar provocar dificuldades econó
micas numa região da Comunidade, a cobrança dos
direitos aduaneiros pode ser restabelecida depois de a
Comissão ter procedido a adequada troca de informações
com os Estados-membros ; que, para este efeito, se deve
tomar em consideração a base de referência estabelecida

Código NC

7407 10 00

7407
ex 7407
ex 7407
ex 7407

21
21
22
22

10
90
10
90

Designação das mercadorias

Barras e perfis (excepto ocos), de cobre e de
ligas de cobre

ex 7407 29 00

como sendo em geral igual a 6,3 % das importações totais
na Comunidade, originárias dos países terceiros em 1988 ;

7408

Fios de cobre

Considerando que, para os produtos dos códigos
NC 7407 e 7408, originários da Polónia, a base de refe
rência é de 11 707 000 ecus ; que, em 10 de Julho de
1991 , a importação na Comunidade dos produtos em
causa originários da Polónia atingiram por imputação a
base de referência em questão ; que a troca de informa

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

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

Feito em Bruxelas, em 15 de Outubro de .1991 .
Pela Comissão
Christiane SCRIVENER

Membro da Comissão

(') JO n? L 370 de 31 . 12. 1990, p. 1 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 3040/91 DA COMISSÃO
de 15 de Outubro de 1991

que altera o Regulamento (CEE) n ? 2436/91 , relativo à colocação em concurso
para venda para exportação de tabaco embalado na posse dos organismos de
intervenção alemão, grego e italiano
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão do Tabaco,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 727/70 do
Conselho, de 21 de Abril de 1970, que estabeléte uma
organização comum de mercado no sector do tabaco em
rama ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1737/91 (2), e, nomeadamente, o
n? 4 do seu artigo 7?,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1676/85 do
Conselho, de 11 de Junho de 1,985, relativo ao valor da
unidade de conta e às taxas de conversão 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 n? 3 do seu artigo 5?,

É aditado o seguinte parágrafo ao artigo 6? do Regula

Considerando que o n? 1 do artigo 5? do Regulamento
(CEE) n ? 3389/73 da Comissão (% com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 395/90 (6),
fixa o montante da caução a aplicar no âmbito do
concurso em conformidade com o disposto no Regula
mento (CEE) n? 2436/91 da Comissão Ç) em 0,339 ecus
por quilograma de tabaco embalado ; que é conveniente

Artigo 1 ?
mento (CEE) n? 2436/91 :

« Em derrogação do n? 1 , primeira frase, do artigo 5?
do Regulamento (CEE) n? 3389/73, o montante da
caução é fixado em 0,7 ecu por quilograma de tabaco
embalado. ».

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor na data da sua

publicação

no

Jornal

Oficial

das

Europeias.

ter em conta a evolução do mercado e das restituições à

exportação ocorridas desde então ;

É aplicável a partir da segunda venda.

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

Feito em Bruxelas, em 15 de Outubro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
(2)
O
(4)
O
(6)
O

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L
n? L

94 de 28 . 4. 1970, p. 1 .
163 de 26. 6. 1991 , p. 11 .
164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
201 de 31 . 7. 1990, p. 9.
345 de 15. 12. 1973, p. 47.
42 de 16. 2. 1990, p. 46.
222 de 10 . 8 . 1991 , p. 23.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3041/91 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 1991

relativo aos pedidos de certificados MCT apresentados em 14 de Outubro de 1991
no sector dos cereais para as importações de trigo mole em Espanha
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em
Económica
Tendo em
Portugal e,

conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
conta o Acto de Adesão de Espanha e de
nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 85?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 598/86 da
Comissão, de 28 de Fevereiro de 1986, relativo à aplicação
do mecanismo complementar aplicável às trocas comer
ciais para as importações em Espanha de trigo mole pani
ficável proveniente da Comunidade, na sua composição

mento (CEE) n? 3296/88 (4), foram comunicados a Comis
são, em 14 de Outubro de 1991 , pedidos de certificados
MCT para importação, em Espanha, de trigo mole panifi
cável equivalentes à quantidade indicativa atrás mencio
nada ; que, por conseguinte, é conveniente adoptar dispo
sições especiais para se ter em conta esta situação,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

em 31 de Dezembro de 1985 ('), com a última redacção

que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2956/91 (2),
prevê uma quantidade indicativa de 650 000 toneladas
para a campanha 1991 / 1992 ;
Considerando que, com base no n? 2 do artigo 6? do

Fica suspensa a emissão de certificados MCT para o trigo
mole panificável do código NC 1001 90 99 para os
pedidos apresentados a partir de 15 de Outubro de 1991 .

Regulamento (CEE) n? 574/86 da Comissão, de 28 de
Fevereiro de 1986, que determina as regras de execução
do mecanismo complementar aplicável às trocas comer
ciais ^), com a última redacção que lhe foi dada Regula

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 18 de
Outubro de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Outubrp de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(') JO n? L 58 de 1 . 3. 1986, p. 16.
O JO n? L 281 de 9. 10. 1991 , p. 13.
O JO n? L 57 de 1 . 3. 1986, p. 1 .

(«) JO n? L 293 de 27. 10. 1988, p. 7.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3042/91 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 1991

que altera o Regulamento (CEE) n? 3905/90 que fixa, para a campanha de 1991 ,
os contingentes de importação anuais para os produtos sujeitos às disposições de
aplicação, pela Espanha, das restrições quantitativas no sector dos produtos da
pesca

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 360/86 do
Conselho, de 17 de Fevereiro de 1986, que estabelece,
para Espanha e Portugal, disposições de aplicação das
restrições quantitativas no sector dos produtos da pesca ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 4064/86 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 2?,
Considerando que o n? 3 do artigo 2? do Regulamento

Artigo 1 ?

No quadro constante do anexo do Regulamento (CEE)

n? 3905/90, os números relativos às pescadas do género
Merluccius spp., congeladas, dos códigos NC 0303 78 10 e
0304 90 47, e aos filetes de pescadas do género Merluccius
spp., congelados, do código NC 0304 20 57, são substi
tuídos pelos seguintes números :

(CEE) n? 360/86 prevê a possibilidade da revisão, no
decorrer do ano, do volume dos contingentes bem como a
respectiva repartição trimestral tal como definidos pelo
Regulamento (CEE) n? 3905/90 da Comissão (3) ;

Considerando que a Espanha apresentou um pedido de
aumento de 8 000 toneladas no nível do contingente de
pescadas do género Merluccius spp., congeladas e de 6 000
toneladas no nível do contingente de filetes congelados de
pescadas do género Merluccius spp., fixados para a
campanha de 1991 ; que é conveniente, portanto, adaptar
o nível do contingente em causa bem como as respectivas

de Gestão das Produtos da Pesca,

1

2

3

4

« 46 000

9 500

9 500

9 500

17 500

18 000

3 000

3 000

3 000

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

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro de 1991 .
Pela Comissão
Manuel MARÍN

Vice-Presidente

(') JO n? L 43 de 20. 2. 1986, p. 8.
O JO n? L 371 de 31 . 12. 1986, p. 9.
O JO n? L 371 de 31 . 12. 1990, p. 31 .

9 000 »

Artigo 2?

repartições trimestrais ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité

Fracção trimestral

Contingente anual
de importação
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REGULAMENTO (CEE) N? 3043/91 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 1991

que altera o Regulamento (CEE) n? 1836/82, que fixa os processos e condições da
colocação à venda dos cereais em poder dos organismos de intervenção
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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 a
organização comum do mercado 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 7?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1836/82 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 2619/90 (4), fixa os processos e
condições da colocação à venda dos cereais em poder dos
organismos de intervenção ; que, nos casos de colocação à
venda no mercado da Comunidade, a garantia de 5 ecus
por tonelada prevista no n? 4 do artigo 13? se revelou
insuficiente em certos Estados-membros, na sequência das
flutuações dos preços de mercado ; que, por conseguinte, é
conveniente permitir aos Estados-membros em causa
fixarem a garantia apropriada ao seu caso no intervalo
compreendido entre 5 e 10 ecus por tonelada ; que, por
outro lado, a experiência adquirida revela que o facto de
as despesas de saída dos cereais levantados após o prazo
de pagamento ficarem a cargo do adjudicatário, nos
termos do terceiro parágrafo do artigo 1 6?, coloca
problemas a nível da gestão das exportações ; que é, pois,
conveniente suprimir esta disposição ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão dos Cereais,

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n? 1836/82 é alterado do seguinte
modo :

1 . No n? 4 do artigo 13?, a segunda frase passa a ter a
seguinte redacção :

« As propostas só são válidas se forem acompanhadas
da prova de que o proponente constituiu uma garantia
de :

— 5 ecus por tonelada, no caso de uma colocação a
venda para exportação,
e de

— 5 a 10 ecus por tonelada, a fixar pelo Estado
-membro em causa, no caso de uma colocação à
venda no mercado da Comunidade . ».

2. É suprimido o terceiro parágrafo do artigo 16?
Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
0
0
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

281
353
202
249

de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
17. 12. 1990, p. 23.
9. 7. 1982, p. 23.
12. 9. 1990, p. 8.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3044/91 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 1991

que institui uma taxa compensatória na importação de maçãs originárias da
Argentina
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1035/72 do
Conselho, de 18 de Maio de 1972, que estabelece a orga

com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3811 /85 (*), as cotações a tomar em consideração
devem verificar-se nos mercados representativos ou, sob
certas condições, noutros mercados ;

Considerando que o preço de entrada assim calculado,
relativamente às maçãs originárias da Argentina, se
manteve durante dois dias de mercado sucessivos em nível

inferior ao preço de referência em pelo menos 0,6 ecu ;
que, por isso, deve ser instituída uma taxa compensatória
relativamente a estas maçãs ;

nização comum de mercados no sector das frutas e

produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 1623/91 (2), e, nomeada
mente, o segundo parágrafo do n? 2 do seu artigo 27?,

Considerando que, para permitir o normal funcionamento
do regime, é conveniente utilizar no cálculo do preço de

Considerando que no n? 1 do artigo 25? do Regulamento
(CEE) n? 1035/72 se prevê que, se o preço de entrada de
um produto importado proveniente de um país terceiro se

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

mantém durante dois dias de mercados sucessivos a um

nível inferior ao do preço de referência, em, pelo menos,
0,6 ecu, se institui, salvo motivo excepcional, uma taxa
compensatória relativamente à proveniência em causa ;
que essa taxa deve ser igual à diferença entre o preço de

referência e a média aritmética dos dois últimos preços de
entrada disponíveis em relação a essa proveniência ;
Considerando que no Regulamento (CEE) n? 1875/91 da
Comissão, de 28 de Junho de 1991 , que fixa os preços de
referência das maçãs relativamente à campanha de 1991 /

entrada :

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 ^, 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
no travessão anterior,

/1992 (3), se determina em relação a esses produtos da
categoria de qualidade I o preço de referência de 43,78

ecus por 100 quilogramas de peso líquido, no que respeita
ao mês de Outubro de 1991 ;

Considerando que o preço de entrada em relação a uma
determinada proveniência é igual à cotação representativa
inferior ou igual à média das cotações representativas infe
riores verificadas relativamente, pelo menos, a 30 % das
quantidades da proveniência em causa, comercializadas no
conjunto dos mercados representativos em relação aos
quais haja cotações disponíveis, sendo essa ou essas cota
ções diminuídas dos direitos e taxas referidos no n? 3 do

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Na importação de maçãs (códigos NC 0808 10 91 ,
0808 10 93 e 0808 10 99), originárias da Argentina, será
cobrado um direito compensatório cujo montante é fixado
em 1,44 ecu por 100 quilogramas de peso líquido.

artigo 24? do Regulamento (CEE) n? 1035/72 ; que a
noção de cotação representativa está definida no n? 2 do
artigo 24? do Regulamento (CEE) n? 1035/72 ;

Artigo 2?

Considerando que, por força do disposto no n? 1 do artigo
3? do Regulamento (CEE) n? 2118/74 da Comissão (4),

O presente regulamento entra em vigor em 19 de

(') JO n? L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
O JO n? L 150 de 15. 6. 1991 , p. 8 .
O JO n? L 168 de 29. 6. 1991 , p. 70 .

0 JO n? L 368 de 31 . 12. 1985, p. 1 .

(j JO n? L 220 de 10. 8. 1974, p. 20.

Outubro de 1991 .

(4 JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
O JO n? L 201 de 31 . 7. 1990, p. 9.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CEE) N? 3045/91 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 1991

que aprova medidas cautelares relativamente aos pedidos de certificados MCT
apresentados durante o período de 7 a 11 de Outubro de 1991 para trocas comer
ciais com Espanha no sector da carne de bovino
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal e, nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 85?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3690/90 da
Comissão, de 19 de Dezembro de 1990, que determina as
regras de execução do mecanismo complementar aplicável

perturbação do mercado espanhol dos animais vivos ; que
é, por conseguinte, oportuno, a título de medida cautelar,
emitir os certificados apenas até ao limite de uma deter
minada percentagem das quantidades pedidas para esses
produtos,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

às trocas comerciais no sector da carne de bovino, entre a

Artigo 1 ?

Comunidade na sua composição em 31 de Dezembro de
1985 e a Espanha ('), fixou, nomeadamente, os limites
indicativos aplicáveis no sector da carne de bovino, bem
como as quantidades máximas relativamente àa quais
podem ser emitidos trimestralmente certificados MCT ;

Para os animais vivos da espécie bovina, com excepção
dos reprodutores de raça pura e dos animais para toura

Considerando que o n? 1 do artigo 85? do Acto de Adesão
prevê que a Comissão pode tomar as medidas cautelares
necessárias, quando o exame de evolução do comércio
intracomunitário revele um aumento significativo das
importações realizadas ou previsíveis para o ano em curso
ou parte deste ;

cados à Comissão serão aceites até ao limite de

Considerando que o exame dos pedidos de certificados
apresentados durante o período de 7 a 11 de Outubro de
1991 revelou que o seu volume pode provocar uma grave

das ;

1 . Os pedidos de certificados MCT apresentados durante
o período de 7 a 11 de Outubro de 1991 e comuni
6,798 % .

2. A partir de 28 de Outubro de 1991 , podem ser reapre
sentados pedidos de certificados.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 21 de
Outubro de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(') JO n? L 357 de 20. 12. 1990, p. 27.

18 . 10 . 91

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? L 288/25

REGULAMENTO (CEE) N? 3046/91 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 1991

que aprova medidas cautelares relativamente aos pedidos de certificados MCT
apresentados durante o período de 7 a 11 de Outubro de 1991 para as trocas
comerciais com Portugal no sector da carne de bovino
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal e, nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 252?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3815/90 da
Comissão, de 19 de Dezembro de 1990, que estabelece as
regras gerais de aplicação do mecanismo complementar
aplicáveis às trocas comerciais para determinados produtos
do sector da carne de bovino destinados a Portugal ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 840/91 (2), fixou, nomeadamente, os limites indi
cativos aplicáveis no sector da carne de bovino, bem como
as quantidades máximas relativamente às quais podem ser

quarto trimestre foi excedida para as carnes de bovino

congeladas ; que é, por conseguinte, oportuno, a título de
medida cautelar, emitir os certificados até ao limite de

uma percentagem das quantidades pedidas para esses
produtos e suspender, a título provisório, qualquer nova
emissão de certificados,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Para as carnes de bovino congeladas :
1 . Os pedidos de certificados MCT Portugal apresentados
durante o período de 7 a 11 de Outubro de 1991 e
comunicados à Comissão serão aceites até ao limite de

emitidos trimestralmente certificados MCT ;

Considerando que o n? 1 do artigo 252? do Acto de
Adesão prevê que a Comissão pode tomar as medidas
cautelares necessárias, quando a situação conduza a atingir
ou a exceder o limite indicativo para o ano em curso ou
parte deste ;

Considerando que o exame dos pedidos de certificados
apresentados durante o período de 7 a 11 de Outubro de
1991 revelou que a quantidade máxima aplicável ao

62,621 % .

2. A emissão dos certificados MCT Portugal relativa aos

pedidos apresentados a partir de 14 de Outubro de
1991 é provisoriamente suspensa.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 21 de
Outubro de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(') JO n? L 366 de 29. 12. 1990, p. 30.
(2 JO n? L 85 de 5. 4. 1991 , p. 23.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3047/91 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 1991

que fixa os direitos niveladores à importação em relação ao açúcar branco e ao
açúcar em bruto
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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

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

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

a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento

Oficial das Comunidades Europeias, série C, durante
um período determinado, afectada do factor referido

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

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação de açúcar branco e de açúcar em bruto foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1849/91 da Comis
são (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 3029/91 (4) ;
Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CEE) n? 1849/91 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

no travessão anterior,

sendo estas cotações as verificadas em 16 de Outubro de
1991 ,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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?

um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 %,

O presente regulamento entra em vigor em 18 de

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

Outubro de 1991 .

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Outubro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
(2)
O
O

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.
168 de 29. 6. 1991 , p. 16.
287 de 17. 10. 1991 , p. 31

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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N? L 288/27

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 17 de Outubro 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

37,48 (')

1701 11 90

37,48 (')

1701 12 10

37,48 (')

1701 12 90

37,48 (')

1701 91 00

42,77

1701 99 10

42,77

1701 99 90

42,77 0

(') O montante do direito nivelador aplicavel será calculado em conformidade com as disposições do artigo 2? ou 3?
do Regulamento (CEE) n? 837/68 da Comissão (JO n? L 151 de 30. 6. 1968, p. 42).
(2) Nos termos do n? 2 do artigo 16? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 , o presente montante é igualmente apli
cável ao açúcar obtido a partir do açúcar branco e do açúcar em bruto, adicionado de substâncias que não aroma
tizantes ou corantes.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3048/91 DA COMISSÃO
de 17 de Outubro de 1991

que fixa as restituições aplicáveis à exportação dos cereais, das farinhas, dos
grumos e das sêmolas de trigo ou de centeio
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Considerando que a situação do mercado mundial ou as
exigências específicas de certos mercados podem tornar
necessária a diferenciação da restituição para certos produ
tos, conforme o seu destino ;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a
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? 2, quarto
parágrafo, do seu artigo 16?,

Considerando que a restituição deve ser fixada uma vez
por mês ; que ela pode ser alterada ;

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

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

Considerando que, nos termos do artigo 16? do Regula
mento (CEE) n? 2727/75, a diferença entre as cotações ou
os preços referidos no artigo 1 ? deste regulamento e os
preços desses 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, de 29 de Outubro de
1975, que estabelece, no sector dos cereais, as regras gerais
relativas à concessão das restituições à exportação e aos
critérios de fixação do seu montante (3), as restituições
devem ser fixadas tomando-se em consideração a situação
e as perspectivas de evolução, por um lado, das disponibi

lidades em cereais e dos seus preços no mercado da
Comunidade e, por outro, os preços dos cereais e dos
produtos do sector dos cereais no mercado mundial ; que,
em conformidade com o mesmo artigo, é necessário asse
gurar igualmente ao mercado dos cereais uma situação
equilibrada e um desenvolvimento natural no plano dos
preços e das trocas comerciais e, além disso, ter em conta
o aspecto económico das exportações previstas e o inte
resse em evitar perturbações no mercado da Comunidade ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2746/75
definiu no seu artigo 3? critérios específicos que devem
ser tidos em conta para o cálculo da restituição dos

Considerando que, a fim de permitir o funcionamento
normal do regime das restituições, é conveniente tomar
em consideração para o cálculo desses últimos :

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 (*), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2205/90
O;

— 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 a aplicação dessas modalidades à situa
ção actual do mercado no sector dos cereais e, nomeada
mente, as cotações ou preços desses produtos na Comuni
dade e mercado mundial, implica a fixação da restituição
ao nivel dos montantes constantes do anexo ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão dos Cereais.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

cereais ;

Considerando que, no que respeita às farinhas, às sêmolas
de trigo ou de centeio, estes critérios específicos, são defi
nidos no artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 2746/75 ;
que, além disso, a restituição aplicável a esses produtos
deve ser calculada tendo em conta a quantidade de cereais
necessária ao fabrico dos produtos considerados ; que
essas quantidades foram fixadas no Regulamento n? 162/
/67/CEE da Comissão (4), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2849/91 O ;

Artigo 1 ?

As restituições à exportação dos produtos referidos nas
alíneas a), b) e c) do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 2727/75 são fixadas no nível dos montantes constantes
do anexo.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 18 de
p)
O
O
(<)
i5)

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
L 353 de 17. 12. 1990, p. 23.
L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 78.
128 de 27. 6. 1967, p. 2574/67.
L 272 de 28. 9. 1991 , p. 62.

Outubro de 1991 .

(*) JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
f) JO n? L 201 de 31 . 7. 1990, p. 9.
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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 17 de Outubro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

N ? L 288 /29

N? L 288 /30
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 17 de Outubro de 1991, que fixa as restituições aplicáveis a
exportação dos cereais, das farinhas, dos grumos e das sêmolas de trigo ou de centeio
(Em ecus/t)

Código do produto

Destino (')

Montante das restituições

06
02

110,00

04
02

120,00

1001 90 99 000

04
06
02

77,00
31,00
20,00

1002 00 00 000

03
07
02

31,00
85,00
30,00

04

31,00
32,00
30,00

0709 90 60 000
0712 90 19 000
1001 10 10 000

1001 10 90 000

0

0

1001 90 91 000

1003 00 10 000
1003 00 90 000

05
02
1004 00 10 000
1004 00 90 000
1005 10 90 000
03
02

60,00

1101 00 00 100

01

121,00

1101 00 00 130

01

113,00

1101 00 00 150

01

104,00

1101 00 00 170

01

96,00

1101 00 00 180

01

90,00

01

121,00

1103 11 10 100

01

202,50

1103 11 10 200

01

202,50

1103 11 10 500

01

0

1103 11 10 900

01

0

1103 11 90 100

01

121,00

1005 90 00 000

0

1007 00 90 000
1008 20 00 000

1101 00 00 190
1101 00 00 900
110210 00 600
1102 10 00 900

1103 11 90 900
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(') Os
01
02
03
04

destinos são identificados do seguinte modo :
Todos os países terceiros,
Outros países terceiros,
Suíça, Áustria e Liechtenstein,
Suíça, Áustria, Liechtenstein, Ceuta e Melilha,

05 Uniio Soviética,

06 Argélia,
07 zona zona II b).

NB : As zonas são delimitadas pelo Regulamento (CEE) n? 1124/77 da Comissão (JO n? L 134 de
28. 5. 1977, p. 53), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3049/89
(JO n? L 292 de 11 . 10. 1989, p. 10).

N? L 288/31

N ? L 288/32
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(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DIRECTIVA DO CONSELHO
de 14 de Outubro de 1991

relativa à obrigação de a entidade patronal informar o trabalhador sobre as
condições aplicáveis ao contrato ou à relação de trabalho
(91 /533/CEE)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 100?,
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),
Considerando que o desenvolvimento de novas formas de
trabalho nos Estados-membros deu origem a uma multi
plicidade de tipos de relações de trabalho ;
Considerando que, confrontados com este desenvolvi
mento, determinados Estados-membros julgaram neces
sário prever disposições destinadas a submeter as relações
de trabalho a exigências de forma ; que estas disposições
têm como objectivo uma melhor protecção dos trabalha
dores contra um eventual desconhecimento dos seus

direitos e oferecer uma maior transparência no mercado
de trabalho ;

Considerando que, nesta matéria, as legislações dos Esta
dos-membros diferem significativamente quanto a
elementos fundamentais, como seja a obrigação de
informar por escrito os trabalhadores assalariados sobre os

melhoria das condições de vida e de trabalho da mão-de

-obra, permitindo a respectiva igualização no progresso ;
Considerando que a Carta Comunitária dos Direitos
Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, adoptada no
Conselho Europeu de Estrasburgo, em 9 de Dezembro de
1989, pelos Chefes de Estado e de Governo de onze Esta
dos-membros, declara, nomeadamente, no seu ponto 9 :
« As condições de trabalho de todos os assalariados da

Comunidade Europeia devem ser definidas, quer por
lei, quer por um contrato colectivo, quer por um
contrato individual de trabalho, de acordo com as regras
próprias de cada país. » ;
Considerando que é conveniente estabelecer a nível
comunitário a obrigação geral segundo a qual qualquer
trabalhador assalariado deve possuir um documento que
contenha os elementos essenciais do seu contrato ou da

sua relação de trabalho ;

Considerando que, tendo em conta a oportunidade de
manter uma certa flexibilidade na relação de trabalho, é

conveniente prever a possibilidade de os Estados-mem
bros poderem excluir do âmbito de aplicação da presente
directiva certos casos limitados de relações de trabalho ;

elementos essenciais do contrato ou da relação de
trabalho ;

Considerando que as diferenças entre as legislações dos
Estados-membros podem ter uma incidência directa no
funcionamento do mercado comum ;

Considerando que o artigo 117? do Tratado prevê que os
Estados-membros acordem na necessidade de promover a
(') JO n? C 24 de 31 . 1 . 1991 , p. 3.
(2) JO n? C 240 de 16. 9. 1991 , p. 21 .
O JO n? C 159 de 17. 6. 1991 , p. 32.

Considerando que a obrigação de informação pode ser
satisfeita por meio de um contrato de trabalho celebrado
por escrito, uma promessa de contrato de trabalho ou
outros documentos ou, na falta destes, por meio de uma
declaração por escrito assinada pela entidade patronal ;

Considerando que, em caso de expatriação do trabalhador
assalariado, deve dar-se-lhe a garantia de obtenção prévia,
além dos elementos essenciais do seu contrato ou da sua

relação de trabalho, das informações pertinentes relacio
nadas com o seu destacamento :
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como a sede ou, eventualmente, ò domicilio da enti
dade patronal ;

Considerando que, a fim de proteger o interesse dos
trabalhadores assalariados na obtenção de um documento,

qualquer alteração dos elementos essenciais do contrato
ou da relação de trabalho deve ser levada ao seu conheci

N? L 288/33

c) i) o título, grau, qualidade ou categoria do posto de
trabalho que o trabalhador ocupa,

mento por escrito ;

ou

Considerando que é necessário que os Estadqs-membros
garantam aos trabalhadores assalariados a possibilidade de
exercer os seus direitos decorrentes da presente directiva ;
Considerando que os Estados-membros adoptarão as
disposições legislativas, regulamentares e administrativas
necessárias para dar cumprimento à presente directiva ou
garantirão que os parceiros sociais introduzam, por via de
acordo, as disposições necessárias, devendo os Estados
-membros adoptar todas as medidas necessárias para
disporem, em qualquer momento, da possibilidade de
garantir os resultados impostos pela presente directiva,

ii) a caracterização ou descrição sumárias do trabalho ;

d) A data de início do contrato ou da relação de trabalho ;
e) Caso se trate de um contrato ou de uma relação de
trabalho temporários, a duração previsível do contrato
ou da relação de trabalho ;

f) O período de duração das férias remuneradas a que o
trabalhador tem direito ou, caso não seja possível
dispor dessa indicação no momento da prestação da
informação, as regras de atribuição e de determinação
dessas férias ;

g) O período de duração dos prazos de pré-aviso a
observar pela entidade patronal e pelo trabalhador em
caso de cessação do contrato ou da relação de trabalho

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

ou, caso não seja possível dispor dessa indicação no
momento da prestação da informação, as regras de
determinação desses prazos de pré-aviso ;

Artigo 1 ?

Âmbito de aplicação
1 . A presente directiva aplica-se a qualquer trabalhador
assalariado que tenha um contrato ou uma relação de
trabalho definido na legislação em vigor num Estado
-membro e/ou sujeito à legislação em vigor num Estado

h) O montante de base inicial, ou outros elementos cons
titutivos, bem como periodicidade do pagamento da
remuneração a que o trabalhador tem direito ;

i) O período de duração do trabalho diário ou semanal
normal do trabalhador ;

j) Se for caso disso :

-membro.

i) a menção das convenções colectivas e/ou acordos
colectivos que regem as condições de trabalho do

2. Os Estados-membros podem prever que a presente
directiva não se aplique aos trabalhadores que tenham um

trabalhador,

contrato ou uma relação de trabalho :

ou

ii) caso se trate de convenções colectivas celebradas
fora da empresa por órgãos ou instituições paritários
particulares, a menção do órgão competente ou da
instituição paritária competente no seio do qual/da

a) — Cuja duração total não exceda um mês e/ou
— Cuja duração de trabalho semanal não exceda 8
horas ;

qual foram celebradas.

ou

b) Com um carácter ocasional e/ou especial, desde que,
nesses casos, razões objectivas justifiquem a não aplica
ção.

3. A informação sobre os elementos a que se referem as
alíneas f), g), h) e i) do n? 2 pode, se for caso disso,
decorrer de uma referência às disposições legislativas,

Artigo 2?

regulamentares, administrativas ou estatutárias ou às
convenções colectivas que regem as matérias aí referidas.

Obrigação de informação

Artigo 3?

1 . A entidade patronal é obrigada a levar ao conheci
mento do trabalhador assalariado a que se aplica a
presente directiva, adiante designado « trabalhador », os

Meios de informação

elementos essenciais do contrato ou da relação de
trabalho.

2. A informação a que se refere o n? 1 deve incidir,
pelo menos, sobre os seguintes elementos :
a) A identidade das partes ;
b) O local de trabalho ; na ausência de local de trabalho
fixo ou predominate, o princípio de que o trabalhador
desenvolve a sua actividade em vários locais, bem

1.

A informação sobre os elementos a que se refere o

n? 2 do artigo 2? pode resultar da entrega ao trabalhador,
o mais tardar dois meses após a sua entrada ao serviço :
a) De um contrato de trabalho celebrado por escrito, e/ou
b) De uma promessa de contrato, e/ou

c) De um ou vários documentos escritos, desde que um
desses documentos inclua, pelo menos, o conjunto dos
elementos a que se refere o n ? 2, alíneas a), b), c), d), h)
e i), do artigo 2?

N? L 288/34
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Quando nenhum dos documentos referidos no n? 1

tenha sido entregue ao trabalhador nos prazos aí previstos,
a entidade patronal deve entregar-lhe, o mais tardar dois
meses após a sua entrada ao serviço, uma declaração por
escrito assinada por aquela entidade, que contenha pelo
menos os elementos a que se refere o n? 2 do artigo 2?
Caso o ou os documentos a que se refere o n ? 1 só
contenham uma parte dos elementos requeridos, a decla
ração por escrito prevista no primeiro parágrafo do
presente número incidirá sobre os elementos restantes.
3. No caso de o contrato ou a relação de trabalho expi
rarem antes do termo do prazo de dois meses a contar da
sua entrada ao serviço, a informação prevista no artigo 2?
e no presente artigo deve ser prestada ao trabalhador o
mais tardar no termo desse prazo.
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regulamentares, administrativas ou estatutarias ou das
convenções colectivas a que se referem os documentos
mencionados no n? 3, eventualmente completados nos
termos do n? 1 do artigo 4?
Artigo 6?

Disposições em matéria de forma e de regime de
prova do contrato ou da relação de trabalho e em
matéria de regras processuais
A presente directiva não prejudica as legislações e/ou
práticas nacionais em matéria de :
— forma do contrato ou da relação de trabalho,

— regime de prova da existência e do conteúdo do
contrato ou da relação de trabalho,

— regras processuais aplicáveis na matéria.
Artigo 4?

Artigo 7?

Trabalhador expatriado

Disposições mais favoráveis
1.

Se o trabalhador dever exercer o seu trabalho num

ou em vários países diferentes do Estado-membro a cuja
legislação e/ou prática o contrato ou a relação de trabalho
está sujeita, o ou os documentos a que se refere o artigo 3 ?
devem estar na posse do trabalhador antes da sua partida e
devem incluir, pelo menos, as seguintes informações

A presente directiva não prejudica a faculdade de os Esta
dos-membros aplicarem ou introduzirem disposições
legislativas, regulamentares ou administrativas mais favo
ráveis aos trabalhadores ou favorecerem ou permitirem a
aplicação de disposições convencionais mais favoráveis aos

suplementares :

trabalhadores.

a) O período de duração do trabalho exercido no estran
geiro ;

b) A moeda em que será paga a remuneração ;
c) Se for caso disso, as condições de repatriação do traba
lhador.

2.

A informação sobre os elementos constantes das

alíneas b) e c) do n? 1 pode, eventualmente, resultar de
uma referência às disposições legislativas, regulamentares,
administrativas ou estatutárias, ou às convenções colectivas
que regem as matérias aí referidas.
3. Os n?s 1 e 2 não se aplicam se a duração do trabalho
fora do país a cuja legislação e/ou prática o contrato ou a
relação de trabalho estiver sujeita não exceder um mês.
Artigo 5?
Alteração de elementos do contrato ou da relação
de trabalho

1 . Qualquer alteração dos elementos a que se refere o
n? 2 do artigo 2? e o n? 1 do artigo 4? deve ser objecto
de um documento escrito a enviar pela entidade patronal
ao trabalhador no mais curto prazo e, o mais tardar, um
mês após a data em que a referida alteração produz efei
tos .

2. O documento escrito referido no n? 1 não é obriga
tório em caso de alteração das disposições legislativas,

Artigo 8?
Defesa dos direitos

1 . Os Estados-membros introduzirão na sua ordem jurí
dica interna as medidas necessárias para permitir que
qualquer trabalhador que se considere lesado pela não
observância das obrigações decorrentes da presente direc
tiva exerça os seus direitos por via judicial, eventualmente
após recurso a outras instâncias competentes.
2. Os Estados-membros podem prever que o acesso às
vias de recurso a que se refere o n? 1 seja subordinado à
interpelação prévia do empregador pelo trabalhador e à
falta de cumprimento por parte do empregador num
prazo de 1 5 dias contados a partir daquela interpelação.
Contudo, a formalidade de interpelação prévia não pode,
em nenhum caso, ser imposta nos casos a que se refere o
artigo 4?, nem pelos trabalhadores que tenham um
contrato ou uma relação de trabalho temporários nem
pelos trabalhadores não abrangidos por uma ou mais
convenções colectivas respeitantes à relação de trabalho.
Artigo 9?
Disposições finais

1 . Os Estados-membros adoptarão as disposições legis
lativas, regulamentares e administrativas necessárias para
dar cumprimento à presente directiva o mais tardar até 30
de Junho de 1993, ou garantirão que, o mais tardar nessa
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data, os parceiros sociais instituam, por via de acordo, as
disposições necessárias, devendo os Estados-membros
tomar todas as disposições necessárias para disporem, em
qualquer momento, da possibilidade de garantir os resul
tados impostos pela presente directiva.
Do facto informarão imediatamente a Comissão.
2.

presente directiva ou serão acompanhadas dessa referencia
aquando da sua publicação oficial. As modalidades dessa
referência serão definidas pelos Estados-membros.
4.

Os Estados-membros informarão imediatamente a

Comissão das medidas tomadas em execução da presente
directiva.

Artigo 10?

Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

para assegurar que, para um contrato de trabalho existente
no momento da entrada em vigor da disposições que
adoptarem, a entidade patronal entregue ao trabalhador
que o solicite, no prazo de dois meses a contar da recep
ção do pedido, o ou os documentos referidos no artigo 3?,
completados, se for caso disso, nos termos do n? 1 do
artigo 4?

3.

N ? L 288/35
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Quando os Estados-membros adoptarem as disposi

ções referidas no n? 1 , estas conterão uma referência à

Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva.

Feito no Luxemburgo, em 14 de Outubro de 1991 .
Pelo Conselho
O Presidente
B. de VRIES
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N? L 288/36

DIRECTIVA DO CONSELHO
de 14 de Outubro de 1991

que altera a Directiva 82/606/CEE, relativa à organização pelos Estados-membros
de inquéritos sobre os ganhos dos trabalhadores agrícolas permanentes e
sazonais

(91 /534/CEE)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 213?,
Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que a Directiva 82/606/CEE ('), com a
última redacção que lhe foi dada pela Directiva
88/562/CEE (2), prevê que os Estados-membros procedam,
em 1990, a um inquérito sobre os ganhos dos trabalha
dores permanentes e sazonais empregados na agricultura ;
Considerando que, da experiência adquirida com os
inquéritos de 1984, 1986 e 1988, se concluiu que a perio
dicidade dos inquéritos prevista na referida directiva não é
a mais adequada,

sobre as remunerações efectivas dos trabalhadores

permanentes ocupados a tempo completo e/ou dos
trabalhadores sazonais, do sexo masculino e feminino,

empregados na agricultura.

A partir de 1988 os Estados-membros procederão aos
inquéritos de três em três anos. Contudo, a Irlanda
pode efectuar o inquérito de 1991 em 1992.
As categorias de trabalhadores abrangidas por este
inquérito em cada Estado-membro encontram-se defi
nidas no anexo I. ».

Artigo 2?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva.

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Artigo 1 ?
O n? 1 do artigo 1 ? da Directiva 82/606/CEE passa a ter
a seguinte redacção :
« 1 . Os Estados-membros procederão, em 1984, e
posteriormente de dois em dois anos, a um inquérito

(') JO n? L 247 de 23. 8. 1982, p. 22.
0 JO n? L 309 de 15. 11 . 1988, p. 33.

Feito no Luxemburgo, em 14 de Outubro de 1991 .
Pelo Conselho
0 Presidente
B. de VRIES

