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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE) N? 1/92 DA COMISSÃO
de 3 de Janeiro de 1992

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,

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?,

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , ultimo
parágrafo, 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 2 de Janeiro de
1992 ;

Considerando que o coeficiente acima referido corrige

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 cambio 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,
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? 2661 /91 da Comissão (*) e pelos regulamentos

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,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

posteriores que o alteraram ;

Os direitos niveladores a cobrar à importação dos

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

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 %,

O presente regulamento entra em vigor em 4 de Janeiro

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

de 1992.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Janeiro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
(2)
o
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

281
353
164
201
250

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.
7. 9. 1991 , p. 1 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 3 de Janeiro de 1992, 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

136,53 00
. 136,53 0 0
186,75 0 0
186,75 00

1001 90 99

162,89
162,89

1002 00 00

167,95 0

1003 00 10

145,18
145,18
136,87
136,87

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 11 90

136,53 0 0
136,53 0 0
145,64 (4)
72,50

137,37 0
89,89 0
0
89,89

241,05 (8)
248,13 (8)
302,84 0
259,32 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 Pacifico 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.
0 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).
O Aquando da importação do produto do código NC 1008 90 10 (triticale), é cobrado o direito nivelador aplicável
ao centeio.

(8) Aquando da importação por Portugal, o direito nivelador é adicionado do montante previsto no n? 2 do artigo 2?
do Regulamento (CEE) n? 3808/90.
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REGULAMENTO (CEE) N? 2/92 DA COMISSÃO
de 3 de Janeiro de 1992

que fixa os prémios que acrescem aos direitos niveladores à importação em
relação aos cereais, à farinha e ao malte

parágrafo, 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?,

n? 1676/85,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 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,

no travessão anterior ;

sendo estas cotações as verificadas em 2 de Janeiro de
1992 ;

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

Artigo 1 ?

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

Artigo 2?

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

O presente regulamento entra em vigor em 4 de Janeiro

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

de 1992.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Janeiro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(') JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
O JO n? L 353 de 17. 12. 1990, p. 23.
R TO n ? L 164 de 24. 6. 1985. o . 1 .

{*) JO n? L 201 de 31 . 7. 1990, p. 9.
n JO n? L 168 de 29. 6. 1991 , p. 4.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 3 de Janeiro de 1992, que fixa os prémios que acrescem
aos direitos niveladores à importação em relação aos cereais, à farinha e ao malte
A. Cereais e farinhas

(Em ECUs/t)
Corrente

1 ? período

2? período

3? período

1

2

3

4

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

Código NC

0709 90 60

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0
0

1003 00 10

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

0
0

1004 00 10

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

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

B. Malte

(Em ECUs/t)
Corrente

1 ? período

2° período

3? período

4? período

1

2

3

4

5

Código NC

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
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REGULAMENTO (CEE) N? 3/92 DA COMISSÃO
de 20 de Dezembro de 1991

relativo ao fornecimento de vários lotes de butteroil a título de ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3972/86 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1986, relativo à política
e à gestão da ajuda alimentar ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1930/90 (2),
e, nomeadamente, o n? 1 , alínea c), do seu artigo 6?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1420/87 do
Conselho, de 21 de Maio de 1987, que fixa as regras de
execução do Regulamento (CEE) n? 3972/86, relativo à
política e à gestão da ajuda alimentar (3), estabelece a lista
dos países e organismos susceptíveis de serem objecto das
acções de ajuda e determina os critérios gerais relativos ao
transporte da ajuda alimentar para lá do estádio FOB ;
Considerando que, após várias decisões relativas à distri
buição da ajuda alimentar, a Comissão concedeu a certos
países e organismos beneficiários 600 toneladas de

Considerando que se verificou que, nomeadamente por
razões logísticas, certas acções não são atribuídas dentro
dos primeiro e segundo prazos de apresentação de propos
tas ; que, para evitar repetir a publicação do anúncio de
concurso, convém estabelecer um terceiro prazo para
apresentação de propostas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

A título de ajuda alimentar comunitária realiza-se na
Comunidade a mobilização de produtos lácteos, tendo em
vista fornecimentos aos beneficiários indicados no anexo,

em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE)
n? 2200/87 e com as condições constantes do anexo. A
atribuição dos fornecimentos é efectuada por via de
concurso .

butteroil ;

Considerando que é necessário efectuar esses forneci
mentos de acordo com as regras previstas no Regulamento
(CEE) n? 2200/87 da Comissão, de 8 de Julho de 1987,
que estabelece as regras gerais de mobilização na Comuni
dade de produtos a fornecer a título de ajuda alimentar
comunitária (4), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 790/91 (*); que é necessário precisar, nomeadamente,
os prazos e condições de fornecimento, bem como o
procedimento a seguir para determinar as despesas daí
resultantes :

Considera-se que o adjudicatário tomou conhecimento da
totalidade das condições gerais e especiais aplicáveis e as
aceitou. Qualquer outra condição ou reserva contida na
sua proposta é considerada como não escrita.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

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

Feito em Bruxelas, em 20 de Dezembro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(') JO n? L 370 de 30. 12. 1986, p. 1 .
(2) JO n? L 174 de 7. 7. 1990, p. 6.

(j JO n? L 136 de 26. 5. 1987, p. 1 .
(4) JO n? L 204 de 25. 7. 1987, p. 1 .
(4 JO n? L 81 de 28. 3. 1991 , p. 108.

N? L 1 /6

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

ANEXO
LOTE A

1 . Acção n? (') : 1474/90
2. Programa : 1990

3. Beneficiario : Enimport (Sr. Wilfredo Delgado) Carretera a Masaya, Frente a Camino de Oriente,
Managua (tel. 67 10 32 ; telefax 74688)

4. Representante do beneficiário (2) : ver JO n? C 103 de 16. 4. 1987

5. Local ou país de destino : Nicarágua
6. Produto a mobilizar : butteroil

7. Características e qualidade da mercadoria (2) : ver JO n? C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 6 (ponto I. E. 1)
8 . Quantidade total ; 600 toneladas
9. Número de lotes : 1

1 0. Acondicionamento e marcação : 200 kg
e JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , pp. 7 e 8 (pontos I. E. 2. 1 e I. E. 3)
Inscrições em língua espanhola
1 1 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

1 2. Estadio de entrega : entregue no porto de desembarque — San Juan del Sur — desembarcado
13. Porto de embarque : —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário : —
1 5. Porto de desembarque : San Juan del Sur

16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque : —

17. Período de colocação à disposição no porto de embarque no caso de atribuição de forneci
mento no estádio porto de embarque : de 9 a 20. 3. 1992
18 . Data limite para o fornecimento : 17. 4. 1992

19. Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso
20. Em caso de concurso, data do final do prazo para apresentação das propostas (4) : 20. 1 . 1992, às
12 horas

21 . A. Em caso de segundo concurso :
a) Data limite do prazo de submissão : 3. 2. 1992, às 12 horas
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque no caso de atribuição de fornecimento
no estádio porto de embarque : de 23. 3. a 3. 4. 1992
c) Data limite para o fornecimento : 30. 4. 1992
B. Em caso de terceiro concurso :

a) Data limite do prazo de apresentação das propostas : 17. 2. 1992, às 12 horas
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque no caso de atribuição de fornecimento
no estádio porto de embarque : de 6. a 1 7. 4. 1992
c) Data limite para o fornecimento : 1 5. 5. 1 992
22. Montante da garantia do concurso : 20 ecus por tonelada

23. Montante da garantia de entrega : 10% do montante da. proposta apresentada em ecus
24. Endereço para envio das propostas :
Bureau de l'aide alimentaire,
à 1 attention de Monsieur N. Arend,
bâtiment « Loi 120 », bureau 7/46,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles

(telex 22 037 AGREC B ou 25670 AGREC B)

25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatário (5) : restituição aplicável em 15. 11 . 1991 , fixada pelo
Regulamento (CEE) n ? 3328/91 da Comissão (JO n ? L 314 de 15. 11 . 1991 , p. 23)
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Notas :

(') O número da acção deve ser incluído em toda a correspondência.

(2) O adjudicatário entregará ao beneficiário, para cada número de acção/número de carregamento, um certi
ficado passado por uma instância oficial e que comprove que, para o produto a entregar, não foram ultra
passadas, no Estado-membro em causa, as normas em vigor relativas à radiação nuclear.
O certificado de radioactividade deve indicar os níveis de césio 134 e 137.

(3) Delegado da Comissão a contactar pelo adjudicatário : ver a lista publicada no Jornal Oficial das Comu
nidades Europeias n? C 114 de 29 de Abril de 1991 , página 33.
(4) A fim de não sobrecarregar o telex, solicita-se aos proponentes que forneçam, antes da data e da hora
fixada no ponto 20 do presente anexo, a prova da constituição da garantia de concurso referida no n? 4,
alínea a), do artigo 7? do Regulamento (CEE) n? 2200/87, de preferência :
— por portador, ao serviço referido no ponto 24 do presente anexo,
— ou, por telecopiador, para um dos números seguintes em Bruxelas :
—
—
—
—

235 01 30,
235 01 32,
236 10 97,
236 20 05,

— 236 33 04.

0 O Regulamento (CEE) n? 2330/87 da Comissão (JO n? L 210 de 1.8. 1987, p. 56) é aplicável no que diz
respeito à restituição à exportação e, se for caso disso, aos montantes compensatórios monetários e de
adesão, à taxa representativa e ao coeficiente monetário. A data referida no artigo 2° do regulamento atrás
citado é a referida no ponto 25 do presente anexo.
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REGULAMENTO (CEE) N? 4/92 DA COMISSÃO
de 3 de Janeiro de 1992

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

de azeite C3), 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

Portugal,

direitos niveladores indicados pelos concorrentes ;

Tendo em conta o Regulamento n? 136/66/CEE do

Considerando que, na cobrança do direito nivelador há
motivo para ter em consideração as disposições constantes

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 (*), 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 Q, 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

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, no respeita à Turquia e aos países do
Magrebe, há motivo para não avaliar o montante adicional
a determinar em conformidade com os acordos celebrados

entre a Comunidade e esses países terceiros ;
Considerando que a aplicação das modalidades acima
indicadas às taxas dos direitos niveladores apresentados
pelos concorrentes em 30 e 31 de Dezembro 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,

de azeite do Líbano ("),

Considerando que, através do Regulamento (CEE)
n? 3131 /78 (l2), alterado pelo Acto de Adesão da Grécia, a
Comissão decidiu recorrer ao processo da adjudicação

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

relativamente à fixação dos direitos niveladores do azeite ;

Artigo 1 ?

Considerando que no artigo 3? do Regulamento (CEE)

Os direitos niveladores aplicáveis na importação de azeite

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

constam do anexo I.

Artigo 2?
(') JO n? 172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO n? L 162 de 26. 6. 1991 , p. 27.
O JO n? L 169 de 28 . 6. 1976, p. 24.
O JO n? L 80 de 27. 3. 1991 , p. 1 .
0 JO n? L 169 de 28. 6. 1976, p. 43.
(6) JO n? L 80 de 27. 3. 1991 , p. 2.
O JO n? L 169 de 28 . 6. 1976, p. 9.
(8) JO n? L 48 de 26. 2. 1986, p. 1 .
O JO n? L 142 de 9. 6. 1977, p. 10.
H JO n? L 80 de 27. 3. 1991 , p. 3.
(") JO n? L 181 de 21 . 7. 1977, p. 4.
(12) JO n? L 370 de 30. 12. 1978, p. 60.

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 4 de Janeiro
de 1992.

H 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 3 de Janeiro de 1992.
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)
Código NC

Países terceiros

1509 10 10

72,00 (')
72,00 (')
83,00 f)
77,00 (')
1 22,00 (3)

1509 10 90
1509 90 00

1510 00 10
1510 00 90

(') Relativamente as importações de azeite deste código obtidas totalmente num dos países adiante indicados e direc
tamente transportados desses países para a Comunidade, o direito nivelador a cobrar é diminuído de :
a) Líbano : 0,60 ecu por 100 quilogramas ;
b) Turquia : 11,48 ecus (*) por 100 quilogramas, ria condição de que o operador apresente prova de haver reem
bolsado o direito na exportação instituído por este país, sem que, todavia, possa esse reembolso exceder o
montante do direito efectivamente instiuído ;

c) Argélia, Tunísia e Marrocos : 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 instituído ;
(*) Esses montantes podem ser acrescidos de um montante adicional a determinar pela Comunidade e os países
terceiros em questão.

(2) Relativamente à importação de azeite deste 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 deste 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

15,84

071 1 20 90

15,84

1522 00 31

36,00

1522 00 39

57,60

2306 90 19

6,16
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REGULAMENTO (CEE) N? 5/92 DA COMISSÃO
de 3 de Janeiro de 1992

que altera os direitos niveladores aplicáveis à importação de 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,

— 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? 1676/85,

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e Portugal,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma
organização comum de mercado no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3577/90 (2), e, nomeadamente, o n? 4 do seu

— 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 2 de Janeiro de

artigo 14?,

1992 ;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, que estabelece uma
organização comum do mercado do arroz (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1806/89 (4), e, nomeadamente, o n? 4 do seu artigo 12?,
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 (*), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2205/90 (*), e,
nomeadamente, o seu artigo 3?,
Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,
Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação de produtos transformados à base de cereais e
de arroz foram fixados pelo Regulamento (CEE)
n? 3821 /91 da Comissão Q, alterado pelo Regulamento
(CEE) n? 3857/91 (8) ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1906/87 do
Conselho (9) alterou o Regulamento (CEE) n? 2744/75 do
Conselho (10) no que diz respeito aos produtos dos códigos
NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 ;

Considerando que, a fim de permitir o normal funciona
mento do regime dos direitos niveladores, é conveniente
tomar em consideração para o cálculo destes últimos :
(') JO n? L 281
O JO n? L 353
O JO n? L 166
O JO n? L 177
O JO n? L 164
(«) JO n? L 201
o JO n? L 357
(") JO n? L 362
O JO n? L 182
(,0) JO n? L 281

de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
de 17. 12. 1990, p. 23.
de 25. 6. 1976, p. 1 .
de 24. 6. 1989, p. 1 .
de 24. 6. 1985, p. 1 .
de 31 . 7. 1990, p. 9.
de 28. 12. 1991 , p. 84.
de 31 . 12. 1991 , p. 78.
de 3. 7. 1987, p. 49.
de 1 . 11 . 1975, p. 65.

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

incluindo os coeficientes de equivalência ;

Considerando que o direito nivelador aplicável ao produto
de base, fixado em último lugar, se desvia da média dos
direitos niveladores em mais de 3,02 ecus por tonelada de
produto de base ; que os direitos niveladores actualmente

em vigor devem, deste modo, por força do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 1579/74 da Comissão (u), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1740/78 (12), ser alterados em conformidade com o
anexo do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Os direitos niveladores a cobrar aquando da importação

dos produtos transformados à base de cereais e de arroz,
abrangidos pelo Regulamento (CEE) n? 2744/75, e
fixados no anexo do Regulamento (CEE) n? 3821 /91 alte
rado, são alterados em conformidade com o anexo.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 4 de Janeiro
de 1992.

(") JO n? L 168 de 25. 6. 1974, p. 7.
f12) JO n? L 202 de 26. 7. 1978, p. 8.
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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 3 de Janeiro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 3 de Janeiro de 1992, que altera os direitos niveladores

aplicáveis à importação dos produtos transformados à base de cereais e de arroz
(Em ECU/t)
Montantes

Código NC

Países terceiros
ACP ou PTOM

excepto

ACP ou PTOM) (8)
1102 20 10
1102 20 90
1103 13 11
1103 13 19
1103 13 90
1103 29 40
1104 19 50
1104 23 10
1104 23 30
1104 23 90
1104 30 90
1106 20 91
1106 20 99
1108 1200
1108 13 00
1108 14 00
1108 19 90
1702 30 51
1702 30 59
1702 30 91
1702 30 99
1702 40 90
1702 90 50
1702 90 75
1702 90 79
2106 90 55
2302 10 11

243,81
138,16
243,81
243,81
138,16
243,81
243,81
216,72
216,72
138,16
101,59

214,44 (3)
214,44 (3)
218,07
218,07
109,03

109,03 (3)
284,45
218,07
284,45
218,07
218,07
218,07
297,99
207,24
218,07
270,90

249,85
141,18
249,85
249,85
141,18
249,85
249,85
219,74
219,74
141,18
107,63
238,62
238,62
238,62

238,62 (6)
238,62
238,62
381,17
284,56
381,17
284,56
284,56
284,56
394,71
273,73
284,56
452,24

(3) Em conformidade com o Regulamento (CEE) n? 715/90, o direito nivelador não e cobrado em relação aos

produtos seguintes originários dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico, e dos países e territórios ultrama
rinos :

—
—
—
—

produtos constantes do código NC ex 0714 10 91 ,
produtos constantes do código NC 0714 90 1 1 e rações d'arrow-root constantes do código NC 0714 90 19,
farinhas e sêmolas d'arrow-root constantes do código NC 1106 20,
féculas d'arrow-root constantes do código NC 1108 19 90.

(') No âmbito do regime previsto pelo Regulamento (CEE) n? 3899/89, o direito nivelador à importação na Comuni
dade para o produto do código NC 1108 13 00 é reduzido de 50 % até ao limite de um montante fixo de 5 000
toneladas.

(8) Aquando da importação por Portugal, o direito nivelador é adicionado do montante previsto no n? 2 do artigo 2?
do Regulamento (CEE) n? 3808/90.
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REGULAMENTO (CEE) N? 6/92 DA COMISSÃO
de 3 de Janeiro de 1992

que fixa os direitos niveladores à importação aplicáveis ao arroz e às trincas
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? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, relativo à organização
comum do mercado do arroz ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1806/89 (2),
e, nomeadamente, o n? 2 do seu artigo 11 ?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 833/87 da
Comissão, de 23 de Março de 1987, que estabelece regras
de execução do Regulamento (CEE) n? 3877/86 do
Conselho, relativo às importações de arroz da variedade
Basmati, aromático, de grãos longos, dos códigos NC
1006 10, 1006 20 e 1006 30 (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 674/91 (4), e,
nomeadamente o seu artigo 8?,

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis a
importação de arroz e de trincas foram fixados pelo Regu
lamento (CEE) n? 3487/91 da Comissão (*), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 3803/91 (6),

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Os direitos niveladores a cobrar à importação dos
produtos referidos no n? 1 , alíneas a) e b), do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 1418/76 são fixados no anexo.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 6 de Janeiro
de 1992.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Janeiro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(') JO n? L 166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
(2) JO n? L 177 de 24. 6. 1989, p. 1 .
(3) JO n? L 80 de 24. 3 . 1987, p. 20 .

b) JO n? L 75 de 21 . 3. 1991 , p. 29.

0 JO n? L 328 de 30. 11 . 1991 , p. 66.
(6) JO n? L 357 de 28. 12. 1991 , p. 15.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 3 de Janeiro de 1992, que fixa os direitos niveladores a
importação aplicáveis ao arroz e às trincas

(Em ECU/t)
Código NC

Regime do
Regulamento (CEE)
n? 3877/86 (6)

ACP ou PTOM

Países terceiros

Bangladesh
(') (2) (3) C)

(excepto ACP
ou PTOM) (')

156,21

319,62

1006 10 23

227,15

147,83

302,87

1006 10 25

227,15

147,83

302,87

1006 10 27

227,15

147,83

302,87

156,21

319,62

1006 10 21

1006 10 92

—

1006 10 94

227,15

147,83

302,87

1006 10 96

227,15

147,83

302,87

1006 10 98

227,15

147,83

302,87

—

196,16

399,52

1006 20 13

283,94

185,69

378,59

1006 20 15

283,94

185,69

378,59

1006 20 17

283,94

185,69

378,59

—

196,16

399,52

1006 20 11

1006 20 92
1006 20 94

283,94

185,69

378,59

1006 20 96

283,94

185,69

378,59

1006 20 98

283,94

185,69

378,59

243,21

510,27 0
601,07 0
601,07 0
601,07 0
510,27 0
601,07 0
601,07 0
601,07 0
543,44 0
644,35 0
644,35 0
644,35 0
543,44 0
644,35 0
644,35 0
644,35 0

1006 30 21

1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46

1006 30 48
1006 30 61

1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92

1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

—

■

450,80 0
450,80 0
450,80 0
—

450,80 0
450,80 0
450,80 0
—

483,26 0
483,26 0
483,26 0
—

483,26 0
483,26 0
483,26 0
—

288,65
288,65

288,65
243,21
288,65
288,65

288,65
259,37
309,82
309,82
309,82
259,37

309,82
309,82
309,82
71,00

148,01

(') Sem prejuízo da aplicação do disposto nos artigos 12? e 13? do Regulamento (CEE) n? 715/90.
(2) Em conformidade com o Regulamento (CEE) n? 715/90, os direitos niveladores não são aplicados aos produtos

originários dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacifico ou dos países e dos territórios ultramarinos e impor
tados directamente nos departamentos ultramarinos franceses.
(3) O direito nivelador à importação de arroz no departamento ultramarino de Reunião é definido no artigo 1 1 ? A do
Regulamento (CEE) n? 1418/76.
(4) No que se refere às importações de arroz, à excepção das trincas de arroz (código NC 1006 40 00), originário do
Bangladesh, o direito nivelador é aplicável no âmbito do regime definido pelos Regulamentos (CEE) n? 3491 /90
e (CEE) n? 862/91 .
(*) 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.

(6) No que se refere às importações de arroz de variedade Basmati aromático de grãos longos, o direito nivelador é
aplicável no âmbito do regime definido pelo Regulamento (CEE) n? 3877/86, alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 3130/91 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 7/92 DA COMISSÃO
de 3 de Janeiro de 1992

que fixa os prémios que se acrescentam aos direitos niveladores à importação
em relação ao arroz e às trincas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

se acrescentam aos direitos niveladores actualmente em

vigor devem ser alterados em conformidade com o anexo
do presente regulamento,

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, relativo à organização
comum dos mercados do arroz ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1806/89 (2),
e, nomeadamente, o n? 6 do seu artigo 13?,

Considerando que os prémios que se acrescentam aos
direitos niveladores no que respeita ao arroz e às trincas
foram fixados pelo Regulamento (CEE) n? 2591 /91 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo

Artigo 1 ?

Os prémios que se acrescentam aos direitos niveladores
fixados antecipadamente em relação às importações de
arroz e de trincas em proveniência de países terceiros são
fixados no anexo.

Artigo 2?

Regulamento (CEE) n? 3804/91 (4) ;
Considerando que, em função dos preços CIF e dos
preços CIF de compra a prazo desse dia, os prémios que

O presente regulamento entra em vigor em 6 de Janeiro
de 1992.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Janeiro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
(2)
O
n

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

166
177
243
357

de
de
de
de

25.
24.
31,
28.

6. 1976, p. 1 .
6. 1989, p. 1 .
8. 1991 , p. 8.
12. 1991 , p. 17.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 3 de Janeiro de 1992, que fixa os prémios que se

acrescentam aos direitos niveladores à importação em relação ao arroz e às trincas
(Em ECU/t)
Corrente

1 ? período

2? período

3? período

1

2

3

4

1006 10 21

0

0

0

1006 10 23

0

0

0

Código NC

1006 10 25

0

0

0

1006 10 27

0

0

0

1006 10 92

0

0

0

1006 10 94

0

0

0

1006 10 96

0

0

0

1006 10 98

0

0

0

1006 20 11

0

0

0

1006 20 13

0

0

0

1006 20 15

0

0

0

1006 20 17

0

0

0

1006 20 92

0

0

0

1006 20 94

0

0

0

1006 20 96

0

0

0

1006 20 98

0

0

0

1006 30 21

0

0

0

1006 30 23

0

0

0

1006 30 25

0

0

0

1006 30 27

0

0

0

1006 30 42

0

0

0

1006 30 44

0

0

0

1006 30 46

0

0

0

1006 30 48

0

0

0

1006 30 61

0

0

0

1006 30 63

0

0

0

1006 30 65

0

0

0

1006 30 67

0

0

0

1006 30 92

0

0

0

1006 30 94

0

0

0

1006 30 96

0

0

0

1006 30 98

0

0

0

1006 40 00

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— .

—

—

—

—

—

—

. —
—

—

—

—

—

—

—

—

0

.
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REGULAMENTO (CEE) N? 8/92 DA COMISSÃO
de 3 de Janeiro de 1992
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,
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?,

corrigida pelo factor de correcção previsto no n? 1 ,
último parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1676/85 do Conselho (*), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2205/
/90 (6),
— 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? 1849/91 da Comis
são (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 3858/91 (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
um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 % ,
uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

sendo estas cotações as verificadas em 2 de Janeiro de
1992,

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?

O presente regulamento entra em vigor em 4 de Janeiro
de 1992.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Janeiro de 1992.
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.
168 de 29 . 6. 1991 , p. 16.
362 de 31 . 12. 1991 , p. 81

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

do regulamento da Comissão, de 3 de Janeiro de 1992, 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

39,77 (')

1701 11 90

39,77 0

1701 12 10

39,77 (')

1701 12 90

39,77 (')

1701 91 00

46,07

1701 99 10

46,07

1701 99 90

46,07 0

(') O montante do direito nivelador aplicável será calculado em conformidade com as disposições do artigo 2? ou 3?
do Regulamento (CEE) n? 837/68 da Comissão (JO n? L 151 de 30. 6. 1968, p. 42).
(2) Nos termos do n? 2 do artigo 16? do Regulamento (CEE) n ? 1785/81 , o presente montante é igualmente apli
cável ao açúcar obtido a partir do açúcar branco e do açúcar em bruto, adicionado de substâncias que não aroma
tizantes ou corantes.
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REGULAMENTO (CEE) N? 9/92 DA COMISSÃO
de 3 de Janeiro de 1992
que fixa o direito nivelador à importação para o melaço
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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?,

Considerando que o direito nivelador aplicável à importa
ção de melaço foi fixado pelo Regulamento (CEE)
n? 1854/91 da Comissão (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3823/91 (4) ;

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
a

— 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 2 de Janeiro de
1992,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que a aplicação das regras e modalidades
indicadas no Regulamento (CEE) n? 1854/91 nos dados
que a Comissão dispõe actualmente, leva a alterar o
direito nivelador actualmente em vigor em conformidade
com o artigo 1 ? 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 %,

Artigo 1 ?

O direito nivelador à importação, referido no n? 1 do
artigo 16? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 é fixado,
para o melaço, mesmo descorado (códigos NC 1703 10 00
e 1703 90 00), em 1,17 ecu/ 100 kg.
Artigo 2?

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

O presente regulamento entra em vigor em 4 de Janeiro

corrigida pelo factor de correcção previsto no n? 1 ,

de 1992.

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

Feito em Bruxelas, em 3 de Janeiro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
O
O
(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.
168 de 29 . 6. 1991 , p. 27.
357 de 28 . 12. 1991 , p. 91

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

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

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 3 de Dezembro de 1991

que estabelece as normas aplicáveis às medidas científicas respeitantes ao
controlo da peste suína africana e à contribuição financeira da Comunidade
(92/ 1 /CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta a Decisão 90/424/CEE do Conselho, de

26 de Junho de 1990, relativa a determinadas despesas
no domínio veterinário ('), alterada pela Decisão
91 / 133/CEE (2), e, nomeadamente, o seu artigo 20?,

suína africana tem sido endémica desde ha vários anos e

sobre o papel que os argasídeos poderão ter na epidimeo
logia e no controlo da peste suína africana ;
Considerando que, a fim de levar a cabo essas medidas
científicas, a Comissão deve poder celebrar um contrato
com a Escola Superior de Medicina Veterinária de Lisboa,
Portugal, e o Laboratório de Pirbright, Reino Unido, que
realizariam investigações científicas mediante uma contri
buição financeira ;

Considerando que a peste suína africana é uma doença
infecciosa grave dos suínos que origina entraves ao

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité

comércio de suínos vivos, de carne de suíno e de certos

Veterinário Permanente,

produtos à base de carne de suíno ;
Considerando que a peste suína africana ainda está
presente em determinadas zonas da Comunidade onde os
argasídeos (Ornithodorus erraticus) podem ter um papel
na sobrevivência do vírus da peste suína africana fora do
seu hospedeiro primário ;
Considerando que a Comunidade deve adoptar medidas
com vista à erradicação da peste suína africana do seu

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?
1 . Com vista a desenvolver legislação em matéria do
controlo da peste suína africana em suínos mantidos em

território ;

sistemas de criação extensivos e semiextensivos, a Comu

Considerando que, para esse fim, a Comunidade tem

determinar a importância dos argasídeos (Ornithodorus
erraticus) na epidemiologia da referida doença.

levado a cabo medidas técnicas e científicas necessárias ao

desenvolvimento de legislação comunitária ;

nidade levará a cabo medidas científicas destinadas a

2.

Os objectivos das medidas a desenvolver em Portugal

são :

Considerando que, neste contexto, deve ser prevista uma
contribuição financeira da Comunidade destinada à reali
zação de medidas científicas sobre a distribuição de argasí

deos (Ornithodorus erraticus) em zonas onde a peste
(') JO n? L 224 de 18. 8 . 1990, p. 19.
(2) JO n? L 66 de 13. 3. 1991 , p. 18.

— elaborar um mapa da distribuição dos argasídeos,
— determinar o período de sobrevivência dos argasídeos
em explorações que foram despovoadas de suínos
devido à peste suína africana e estabelecer se os argasí
deos podem sobreviver alimentando-se noutros hospe
deiros vertebrados,
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— determinar se os suínos testemunha constituem uma

forma satisfatória de vigilância da persistência do vírus
em instalações infectadas com argasídeos.

Lisboa, Portugal, e o Instituto de Sanidade Animal AFRC,
laboratório de Pirbright, Reino Unido.
Artigo 3 ?

3.

Os objectivos das medidas a realizar no Reino Unido

são :

A Comunidade reembolsará os custos das medidas cientí

ficas referidas no artigo 1 ?, dentro de um limite máximo

— determinar a taxa de infecção do vírus e a quantidade
excretada de vírus em argasídeos portugueses infec

de 34 100 ecus em conformidade com o previsto
no contrato .

tados com isolados de vírus recolhidos em zonas dife

rentes de Portugal,
— determinar a eficiência e duração da transmissão do
vírus em suínos infectados com argasídeos.

Artigo 4?
São destinatários da presente decisão os Estados-membros.
Feito em Bruxelas, em 3 de Dezembro de 1991 .

Artigo 2?
Pela Comissão

A realização das medidas científicas previstas no artigo 1 ?
será assegurada pela celebração de um contrato entre a
Comissão e a Escola Superior de Medicina Veterinária de

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 4 de Dezembro de 1991

que altera a Decisão 82/734/CEE do Conselho no que respeita à lista dos estabe
lecimentos da Suíça aprovados para efeitos da importação de carnes frescas na
Comunidade

(92/2/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta a Directiva 72/462/CEE do Conselho, de

12 de Dezembro de 1972, relativa a problemas sanitários e
de polícia sanitária, na importação de animais das espécies
bovina e suína e de carnes frescas provenientes de países
terceiros ('), com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 91 /497/CEE (2), e, nomeadamente, o n ? 1 do
seu artigo 4? e o n? 1 do seu artigo 18 ?,

da Decisão 86/474/CEE da Comissão, de 1 1 de Setembro
de 1986, relativa à realização dos controlos efectuados

localmente no âmbito do regime aplicável às importações
de animais das espécies bovina e suína bem como de
carnes frescas provenientes de países terceiros (8), se veri
ficou que o nível de higiene de determinados estabeleci
mentos sofreu alterações relativamente à inspecção ante
rior ;

Considerando que é necessário alterar, em consequência, a
lista dos estabelecimentos,

Tendo em conta a Directiva 77/96/CEE do Conselho, de

21 de Dezembro de 1976, relativa à investigação de
triquinas aquando das importações, provenientes de países

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

terceiros, de carne fresca de animais domésticos da

espécie suína (3), com a última redacção que lhe foi dada
pela Directiva 89/321 /CEE da Comissão (4), e, nomeada
mente, o seu artigo 4?,
Considerando que o procedimento a seguir para alterar ou
completar as listas de estabelecimentos aprovados, nos
países terceiros, para a importação de carnes frescas para a
Comunidade, foi estabelecida pela Decisão 90/ 13/CEE da
Comissão (*) ;
Considerando que a lista dos estabelecimentos da Suíça
aprovados para efeitos da importação de carnes frescas na
Comunidade foi inicialmente estabelecida pela Decisão
82/734/CEE do Conselho (6), com a última redacção que
lhe foi dada pela Decisão C(91)1066 da Comissão de 30
de Maio de 1991 Q ;
Considerando que numa inspecção de rotina efectuada
em aplicação de rotina efectuada em aplicação do
artigo 5? da Directiva 72/462/CEE e do n ? 1 do artigo 2?

(')
(2)
O
(4)
O
C)
O

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L
C

302 de 31 . 12. 1972, p. 28.
268 de 24. 9. 1991 , p. 69.
26 de 31 . 1 . 1977, p. 67.
133 de 17. 5. 1989, p. 33.
8 de 11 . 1 . 1990, p. 70.
311 de 8. 11 . 1982, p. 13.
149 de 8. 6. 1991 , p. 4.

Artigo 1 ?
O anexo da Decisão 82/734/CEE é substituído pelo anexo
da presente decisão.
Artigo 2?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão .

Feito em Bruxelas, em 4 de Dezembro de 1991 .
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(8) JO n? L 279 de 30. 9. 1986, p. 55.
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ANEXO

LISTA DE ESTABELECIMENTOS

Categoria (*)

Número de

Estabelecimento/Endereço

aprovação

M

IC

EF

B

o/ c

c

s

I

ME

T

101

Städtischer Schlachthof, 8004 Zürich

X

X

X

102

Städtischer Schlachthof, 3014 Bern

X

X

X

103

Städtischer Schlachthof, Basel

X

X

X

107

Städtischer Schlachthof, St. Gallen

X

X

X

115

Gustav Spiess, 9442 Berneck

X

X

X

X

121

Gehrig AG, 4170 Klus

X

X

X

X

TF

155

Frischfleisch AG, 6210 Sursee

X

X

X

X

0

240

Fleischhandel Crüzer AG, 7302 Landquart

X

X

X

282

Tiefkühllager AG, 4623 Neuendorf

X

(')

283

Frigo St. Johann, 4056 Basel

X

(')

291

Kühlhaus Neuhof AG, 9202 Gossau

X

('). TF

297

Tiefkühlhaus AG, 8865 Bilten

X

('), TF

298

Bahnhof-Kühlhaus AG, 4313 Möhlin

X

(')

(*) M :
IC :

Matadouro

B:

Instalação de corte

O/C : Carne de ovino/caprino

EF : Entreposto frigorífico

Carne de bovino

S:

Carne de suíno

C :

Carne de cavalo

\
\
l
l

T

T

e>
TF

ME : Menções especiais

(')

Unicamente carnes congeladas embaladas.

(2)

Carne de suíno : unicamente carnes embaladas e que tenham sido submetidas a um tratamento pelo frio previsto no artigo 3? da Directiva 77/96/CEE.

(3)
Com exclusão das miudezas.
T, TF Os estabelecimentos com a menção « T » ou « TF » são autorizados, nos termos do artigo 4? da Directiva 77/96/CEE :
— a executar o exame para a detecção de triquinas previsto no artigo 2? da directiva (T),
— a executar o tratamento pelo frio previsto no artigo 3? da referida directiva (TF).
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CEE) n? 3293/91 da Comissão, de 11 de Novembro de 1991 ,

que restabelece a cobrança dos direitos aduaneiros aplicáveis aos produtos da categoria 22
(número de ordem 40.0220), originários das Filipinas, beneficiários das preferências pautais
previstas no Regulamento (CEE) n? 3832/90 do Conselho

(« Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n" L 312 de 13 de Novembro de 1991)
Na página 1 1 , artigo 1 ° :
em vez de :

« 15 de Novembro de 1991 »,

deve ler-se :

« 16 de Novembro de 1991 ».
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