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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE) N? 52/92 DO CONSELHO
de 19 de Dezembro de 1991

que altera o Regulamento (CEE) n ? 3301/91 relativo ao regime de importação de

certos produtos têxteis originários da Jugoslávia
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 1 1 3?,

Artigo 1 ?

Tendo em conta a proposta da Comissão,

O Regulamento (CEE) n ? 3301 /91 é alterado como segue :

Considerando que o Conselho, pelo Regulamento (CEE)
n? 3301 /91 ('), introduziu contingentes quantitativos
comunitários à importação de certos produtos têxteis

1 . No n? 1 do artigo 1 ?, no n? 1 do artigo 2? e no n? 2
do artigo 14?, o ano de 1991 é substituído pelo ano de

originários da Jugoslávia, na sequência da suspensão pelo

1992.

2. No n? 1 do artigo 1 ? é suprimida a última frase.

Regulamento (CEE) n? 3300/91 (2) das concessões comer
ciais previstas no acordo de cooperação celebrado entre a
Comunidade Económica Europeia e a República Socia
lista Federativa da Jugoslávia (3) e nos respectivos proto
colos e actas, incluindo o protocolo adicional sobre o
comércio de produtos têxteis ;

3. Os descritivos e os códigos relativos às categorias de
produtos têxteis constantes do anexo do presente regu
lamento substituem os descritivos e os códigos relativos
às mesmas categorias constantes dos anexos I e II do
Regulamento (CEE) n? 3301 /91 .

Considerando que se mantêm as condições que deram
origem à introdução dos contingentes quantitativos ;

4. No anexo II, coluna 7, e no anexo III, apêndices A e B,
o ano de 1991 é substituído pelo ano de 1992.

Considerando que para o ano de 1992 é conveniente
manter em vigor o mesmo regime e, por conseguinte,
alterar o Regulamento (CEE) n? 3301 /91 , a fim de recon
duzir os contingentes quantitativos e as outras disposições
para o ano de 1992 ;
Considerando que, se necessário, o presente regulamento
poderá ser alterado para tomar em consideração a evolu
ção da situação política na Jugoslávia,

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

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1992 até 31
de Dezembro de 1992.

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

Feito em Bruxelas, em 19 de Dezembro de 1991 .
Pelo Conselho
O Presidente
P. DANKERT

(') JO n? L 315 de 15. 11 . 1991 , p. 3.
(2) JO n? L 315 de 15. 11 . 1991 , p. 1 .
(3) JO n? L 41 de 14. 2. 1983, p. 1 .

/
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ANEXO

Categoria

Código NC

6

6203 41 10
6203 41 90
6203 42 31
6203 42 33

6203 42 35
6203 42 90
6203 43 19

Designação das mercadorias

Calções, shorts (com excepção dos de banho) e calças, tecidas, para
homens e rapazes ; calças, tecidas, para senhoras e raparigas, de lã,
algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais

Partes inferiores de fatos de treino para desporto, com forro, dife
rentes dos da categoria 1 6 ou 29, de algodão ou de fibras sintéticas
ou artificiais

6203 43 90
6203 49 19
6203 49 50

16

6204
6204
6204
6204
6204
6204

61
62
62
62
63
69

10
31
33
39
18
18

621
621
621
621

32
33
42
43

42
42
42
42

1
1
1
1

6203 11 00
6203 12 00
6203 19 10
6203 19 30

6203 21 00
6203 22 80
6203 23 80

Fatos e conjuntos, com exclusão dos de malha, para homens e
rapazes, de lã, de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais, com
excepção do vestuário para a prática de esqui .

Fatos de treino para desporto, com forro, para homens e rapazes, cuja
face exterior seja feita de um só e mesmo tecido, de algodão ou de
fibras sintéticas ou artificiais

6203 29 18
6211 32 31
6211 33 31

21

ex 6201 12 10
ex 6201 12 90
ex 6201 13 10

ex 6201 13 90
6201 91 00
6201 92 00

Parkas, anoraks, blusões e artefactos semelhantes, com exclusão dos
de malha, de lã, de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais

Partes superiores de fatos de treino para desporto, com forro, dife
rentes dos da categoria 16 ou 29, de algodão ou de fibras sintéticas
ou artificiais

6201 93 00

ex
ex
ex
ex

29

6202
6202
6202
6202
6202
6202
6202

12 10
12 90
13 10
13 90
91 00
92 00
93 00

6211
6211
6211
6211

32
33
42
43

41
41
41
41

6204 11 00
6204 12 00
6204 13 00

Saias-casacos e conjuntos, com exclusão dos de malha, para senhoras
e raparigas, de lã, de algodão ou de fibras sintéticas ou artificiais, com
exclusão do vestuário para a prática de esqui

6204 19 10

6204 21 00
6204 22 80
6204 23 80
6204 29 18
6211 42 31
6211 43 31

Fatos de treino para desporto, com forro, para senhoras ou raparigas,
cuJa *ace exteri°r seja ^e'ta de um só e mesmo tecido, de algodão ou
de fibras sintéticas ou artificiais
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REGULAMENTO (CEE) N? 53/92 DA COMISSÃO
de 10 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,

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

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

— para as outras moedas, uma taxa de conversão baseada

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 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 ?,

no travessão anterior ;

sendo estas cotações as verificadas em 9 de Janeiro de
1992 ;

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, das farinhas de trigo e de centeio
e das sêmolas de trigo foram fixados pelo Regulamento
(CEE) n? 2661 /91 da Comissão Q 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 :

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
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 1 1 de Janeiro

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

de 1992.

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

Feito em Bruxelas, em 10 de Janeiro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
O

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.

V) JO n? L 250 de 7. 9. 1991 , p. 1 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 10 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
071290 19

1001 10 10

1001 10 90

136,82 00
136,8200

"

185,33(')0

185,33 0)0

1001 90 91
1001 90 99

161,58
161,58 -

1002 00 00

167,95 0

1003 00
1003 00
1004 00
1004 00

146,12
146,12
136,58
136,58

10
90
10
90

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

1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

136,82 00
136,82 (2)0
145,35 (4)
68,53

137,05 0
89,22.0
O

1008 90 90

89,22

1101 00 00
1102 1000
1103 11 10
1103 11 90

239,21 (8)
248,18 (8)
300,04 (8)
257,34 (8)

....

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

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

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

(4) Em relação ao milho painço e ao sorgo originário dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico ou dos países
e territórios ultramarinos, o direito nivelador à importação na Comunidade é cobrado em conformidade com o
disposto no Regulamento (CEE) n? 715/90.
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.
(6) O direito nivelador cobrado à importação de centeio produzido na Turquia e directamente transportado deste
país para a Comunidade é definido pelos Regulamentos (CEE) n ? 1180/77 do Conselho (JO n? L 142 de
9. 6. 1977, p. 10) e (CEE) n? 2622/71 da Comissão (JO n ? L 271 de 10. 12. 1971 , p. 22).
f) 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? 54/92 DA COMISSÃO
de 10 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 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 1 5?,

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

Tendo em conta o parecer do Comité Monetário,

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

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

sendo estas cotações as verificadas em 9 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

Artigo 1 ?

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 % ,

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 1 1 de Janeiro

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

de 1992.

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

Feito em Bruxelas, em 10 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.
(3) JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .

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

do regulamento da Comissão, de 10 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

1

2

3

'4

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

1005 10 90

0

0

0

0

Código NC

3? período

,

.,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

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

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? 55/92 DA COMISSÃO
de 10 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),

Considerando que os direitos niveladores aplicaveis à
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? 6/92 (6),

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

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 ?,

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 13 de Janeiro
de 1992.

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

Feito em Bruxelas, em 10 de Janeiro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L . 166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
L 177 de 24. 6. 1989, p. 1 .
L 80 de 24. 3. 1987, p. 20.
L 75 de 21 . 3. 1991 , p. 29.

O JO n? L 328 de 30. 11 . 1991 , p. 66.
(*) JO n? L 1 de 4. 1 . 1992, p. 13.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 10 de Janeiro de 1992, que fixa os direitos niveladores a
importação aplicáveis ao arroz e às trincas
(Em ECU/t)
Regime do
Regulamento (CEE)
n? 3877/86 (6)

ACP ou PTOM

Países terceiros

Bangladesh
0)(2)(3)(4)

(excepto ACP
ou PTOM) (3)

1006 10 21

—

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

Código NC

1006 10 92

—

156,21

319,62

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

1006 20 11

—

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

1006 20 92

—

196,16

399,52

1006 20 94

283,9,4,

185,69

378,59

1006 20 96

283,94

185,69

378,59

1006 20 98

283,94

185,69

378,59

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

—
450,80 0
450,80 0
450,80 0
—
450,80 0
450,80 0
450,80 0
—
483,26 0

243,21
288,65
288,65
288,65
243,21
288,65
288,65
288,65
259,37
309,82

510,27 H
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

1006 30 65

483,26 0

309,82

644,35 0

1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98

483,26 0
—
483,26 0
483,26 0
483,26 0

309,82
259,37
309,82
309,82
309,82

644,35 0
543,44 0
644,35 0
644,35 0
644,35 0

1006 40 00

—

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 Pacífico 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 1 006 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 .
0 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? 56/92 DA COMISSÃO
de 10 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,
/ 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 dos mercados do arroz ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1 806/89 (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
Regulamento (CEE) n? 7/92 (4) ;

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

se acrescentam aos direitos niveladores actualmente em

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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?

O presente regulamento entra em vigor em 13 de Janeiro
de 1992.

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

Feito em Bruxelas, em 10 de Janeiro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
O
0
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

166 de 25.
177. de 24.
243 de 31 .
1 de 4. 1 .

6. 1976,
6. 1989,
8 . 1991 ,
1992, p.

p. 1 .
p. 1 .
p. 8.
15.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 10 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

—

1006 10 25 .0

0

0

—

1006 10 27

0

0

0

—

1006 10 92

0

0

0

—

1006 10 94

0

0

0

—

100610 96

0

0

0

—

Código NC

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? 57/92 DA COMISSÃO
de 8 de Janeiro de 1992

relativo a ' diversas entregas de cereais 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 50 000 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 da ajuda alimentar comunitária, realiza-se, na
Comunidade, a mobilização de cereais, tendo em vista
fornecimentos aos beneficiáriòs 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 .

cereais ;

Considerando que é necessário efectuar esses forneci
mentos de acorc}o 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 as 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 aplicavel
em i todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 8 de Janeiro de 1992.
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.

h) 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.
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ANEXO
LOTES A e B

1 . Acções n?8 ('): 1014/91 e 1015/91
2. Programa : 1991

3. Beneficiário f) : Egipto

4. Representante do beneficiário (2) : Ambassade de la république arabe d'Egypte, section commerciale,
avenue Louise 522, B-1050 Bruxelles (tel. : 02-647 32 27 ; telex 64809 COMRAU B ; telefax
02-646 45 09)
5. Local ou pais de destino : Egipto
6. Produto a mobilizar : trigo mole

7. Características e qualidade da mercadoria (3) : ver a lista publicada no JO n? C 114 de 29. 4. 1991 ,
p. 1 [ponto III. A. 1 . a)]
8 . Quantidade total : 50 000 toneladas liquidas

9. Número de lotes : 2 [lote A (1014/91 ): 25 000 toneladas ; lote B (1015/91 ): 25 000 toneladas]
10. Acondicionamento e marcação : a granel
1 1 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

12. Estadio de entrega (6): entregue no porto de embarque — carregado FOB
13 . Porto de embarque : —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário : —
1 5. Porto de desembarque : —

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

17. Período de colocação à disposição (carregado FOB) no porto de embarque :
— lote A : de 10 a 19 . 2 . 1992
— lote B : de 20 a 29 . 2. 1992

18. Data limite para o fornecimento : —

19. Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso

20. Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 28 . 1 . 1992, às 12 horas
21 . A. Em caso de segundo concurso :
a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 11 . 2. 1 992, às 1 2 horas
b) Período de colocação à disposição (carregado FOB) no porto de embarque :
— lote A : de 24. 2 . a 4. 3 . 1992
— lote B : de 5 a 14. 3 . 1992

c) Data limite para o fornecimento : —
B. Em caso de terceiro concurso :

a) Data do final do prazo para a apresentação das propostas : 25. 2. 1992, às 12 horas
b) Período de colocação à disposição (carregado FOB) no porto de embarque :
— lote A : de 9 a 18 . 3 . 1992
— lote B : de 19 a 28 . 3 . 1992

c) Data limite para o fornecimento : —
22. Montante da garantia do concurso : 5 ecus por tonelada

23. Montante da garantia de entrega : 10 % do montante da proposta expressa em ecus
24. Endereço para o envio das propostas (4) :
Bureau de faide alimentaire,
à 1 attention de Monsieur N. Arend,
batiment « Loi 120 », bureau 7/46,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles

(telex 22037 AGREC B ou 25670 AGREC B)

25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatário (s) : restituição aplicável em 31 . 1 . 1992, fixada pelo
Regulamento (CEE) n? 3758/91 da Comissão (JO n? L 352 de 21 . 12. 1991 , p. 81 )
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Notas :

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

(2) Delegado da Comissão a contactar pelo adjudicatário : ver a lista publicada no Jornal Oficial das Comu
nidades Europeias n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 33.

(3) O adjudicatário apresentará ao beneficiário, para cada número de acção/número de carregamento, um
certificado passado por uma instância oficial e que comprove que, para o produto a entregar, não foram
ultrapassadas, no Estado-membro em causa, as normas em vigor relativas à radiação nuclear.
O certificado de radioactividadé deve indicar o teor de césio 134 e 137.

O certificado de radioactividadé deve ser visado por uma embaixada ou consulado egípcio.

(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) e 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.

(6) Em derrogação do n? 3, alínea f), do artigo 7? e do n? 2 do artigo 13? do Regulamento (CEE) n? 2200/87,
o montante da proposta deve incluir as despesas de carregamento e de arrumação da carga no navio. As
operações de carregamento e de arrumação no navio incumbem ao adjudicatário.

Ç) O adjudicatário contactará o beneficiário, o mais rapidamente possível, com vista a determinar os docu
mentos de expedição necessários e a sua distribuição.
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REGULAMENTO (CEE) N? 58/92 DA COMISSÃO
de 9 de Janeiro de 1992
que abre concursos para a fixação da ajuda à armazenagem privada de carcaças e
meias-carcaças de borrego
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3013/89 do
Conselho, de 25 de Setembro de 1989, que estabelece a
organização comum de mercado no sector das carnes de
ovino e caprino ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n ? 1741 /91 (2), e, nomeada
mente, o n? 3 do seu artigo 7?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3446/90 da
Comissão, de 27 de Novembro de 1990, que estabelece
regras de execução relativas à concessão de ajudas à arma
zenagem privada de carnes de ovino e caprino (3), alterado
pelo Regulamento (CEE) n ? 1258/91 (4), estabelece regras
específicas relativas ao aviso de concurso ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3447/90 da
Comissão, de 28 de Novembro de 1990, relativo às condi

ções especiais de concessão de ajudas à armazenagem
privada no sector das carnes de ovino e caprino (*), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1258/91 , prevê, nomeadamente, a lista de produtos
elegíveis e as quantidades mínimas que podem ser objecto
de uma proposta ;

cotação ; que e adequado, por conseguinte, abrir os
concursos separadamente para cada zona onde estão
reunidas as condições,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
São abertos concursos separados na Grã-Bretanha, Dina
marca, Países Baixos, Irlanda, Irlanda do Norte e Repú
blica Federal da Alemanha, com vista à concessão da

ajuda à armazenagem privada de carcaças e meias-carcaças
de borrego.

Sem prejuízo do disposto no Regulamento (CEE)
n? 3447/90, podem ser apresentadas propostas aos orga
nismos de intervenção dos Estados-membros interessados.

Artigo 2?
As propostas devem ser apresentadas, o mais tardar, às 14
horas do dia 17 de Janeiro de 1992, ao organismo de
intervenção competente.

Considerando que a aplicação do disposto no n? 3 do
artigo 7? do Regulamento (CEE) n? 3013/89 resulta na
abertura de concursos para a concessão de ajudas à arma
zenagem privada ;

Artigo 3?

Considerando que o artigo atrás referido prevê a aplicação

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

dessas medidas com base na situação de cada zona de

peias.

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

Feito em Bruxelas, em 9 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

289
163
333
120

de
de
de
de

7. 10. 1989, p. 1 .
26. 6. 1991 , p. 41 .
30. 11 . 1990, p. 39.
15. 5. 1991 , p. 15.

O JO n? L 333 de 30. 11 . 1990, p. 46.
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REGULAMENTO (CEE) N? 59/92 DA COMISSÃO
de 10 de Janeiro de 1992

que prevê uma disposição transitória relativa às normas de execução do regime
da ajuda aos produtores de sementes de soja, colza, nabita e girassol
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento n? 136/66/CEE do
Conselho, de 22 de Setembro de 1966, que estabelece
uma organização comum de mercado no sector das maté
rias gordas ('), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 1720/91 (2), e, nomeada
mente, o n? 5 do seu artigo 27?,
Tendo em conta o Regulamento n? 142/67/CEE do
Conselho, de 21 de Junho de 1967, relativo às restituições
de sementes de colza, nabita é girassol (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão da Grécia,
e, nomeadamente, o seu artigo 6?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1491 /85 do
Conselho, de 23 de Maio de 1985, que prevê medidas
especiais para os grãos de soja (4), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1724/91 (■*),
e, nomeadamente, o n? 8 do seu artigo 2?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3766/91 do
Conselho, de 12 de Dezembro de 1991 , que instaura um

regime de apoio aos produtores de sementes de soja, colza
e girassol f*), e, nomeadamente, o seu artigo 11 ?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2681 /83 da
Comissão, de 21 de Setembro de 1983, que estabelece
regras de aplicação do regime de ajuda para as sementes
oleaginosas Ç), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 1905/91 (8) prevê, no n? 1 do
seu artigo 11 ?, um prazo de eficácia da parte relativa à
fixação antecipada do certificado referido no artigo 4? do
Regulamento (CEE) n? 1594/83 do Conselho (9), alterado
pelo Regulamento (CEE) n? 1321 /90 (l0), de quatro ou de
cinco meses, conforme o caso, contados a partir do mês
seguinte àquele em que o pedido foi apresentado ; que o
Regulamento (CEE) n? 2537/89 da Comissão, de 8
de Agosto de 1989, relativo às regras de execução das
medidas especiais para as sementes de soja (u), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 2427/90 (u), prevê no seu artigo 18 ? um prazo de
eficácia da parte « prefixação da ajuda » do certificado refe
rido no artigo 4?A do Regulamento (CEE) n? 2194/85 do
')
2)
3)
4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

172 de 30. 9.
L 162 de 26.
125 de 26. 6.
L 151 de 10.

1966, p.
6. 1991 ,
1967, p.
6. 1985,

3025/66.
p. 27.
2461 /67.
p. 15.

Ó JO n? L 162 de 26. 6. 1991 , p. 35.
Ó JO n? L 356 de 24. 12. 1991 , p. 17.
j JO n? L 266 de 28. 9. 1983, p. 1 .

Conselho (13), com a ultima redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1725/91 (M), de cinco meses a
partir do mês seguinte àquele durante o qual o pedido é
apresentado ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2041 /75 da

Comissão, de 25 dè Julho de 1975, que estabelece regras
gerais de aplicação do regime dos certificados de importa
ção, de exportação e de prefixação no sector das matérias
gordas (15), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 557/91 (16)', prevê, no seu
artigo 13?, um prazo de eficácia do certificado de prefixa
ção da restituição para a exportação, referido no artigo 4?A
do Regulamento n? 142/67/CEE, de cinco meses a partir
do mês seguinte àquele durante o qual foi emitido, com a
possibilidade de reduzir aquela duração aquando de cada
fixação da restituição ;

Considerando que o regime de apoio estabelecido pelo
Regulamento (CEE) n? 3766/91 substitui o disposto em
matéria de ajudas às sementes de nabita, colza, girassol e
soja que consta dos Regulamentos n? 136/66/CEE e
(CEE) n? 1491 /85 ; que, a fim de evitar qualquer risco de
interferência entre os dois regimes de apoio, é necessário
suspender a prefixação da ajuda para as sementes relati
vamente aos meses a partir de Julho de 1992, pôr fim à
identificação a .partir de 1 de Julho de 1992 e proceder de
modo análogo em matéria de restituições à exportação das
sementes de colza, nabita e girassol ; .

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Prefixação

Relativamente às sementes de colza, de nabita e de giras
sol, por um lado, e às sementes de soja, por outro, a
eficácia da parte « prefixação » do certificado referido,
respectivamente, no artigo 4? do Regulamento (CEE)
n? 1594/83 e no artigo 4?A do Regulamento (CEE)
n? 2194/85, fica limitada a 30 de Junho de 1992, sem
prejuízo das disposições respectivas do n? 1 do artigo 11 ?
do Regulamento (CEE) n? 2681 /83 e do artigo 13? do
Regulamento (CEE) n? 2537/89.

8) JO n? L 169 de 29. 6. 1991 , p. 43.

») JO n? L 163 de 22. 6. 1983, p. 44.' .
I0) JO n? L 132 de 23. 5. 1990, p. 15.
") JO n? L 245 de 22. 8. 1989, p. 8 .
> 2) JO n? L 228 de 22. 8. 1990, p. 15.

O 3)
H
H
H

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

204 de 2. 8. 1985, p. 1 .
162 de 26. 6. 1991 , p. 37.
213 de 11 . 8. 1975, p. 1 .
62 de 8. 3. 1991 , p. 23.
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Artigo 2?

n? 142/67/CEE, fica limitada a 30 de Junho de 1992,

Identificação

sem prejuízo do disposto no artigo 13? do Regulamento
(CEE) n? 2041 /75, não se podendo verificar qualquer

Não se pode verificar qualquer identificação de sementes
de colza, nabita, girassol e de soja a partir de 1 de Julho

exportação com restituição a partir de 1 de Julho de 1992.

de 1992.

Artigo 3 ?

Artigo 4?

Restituição à exportação
Relativamente às sementes de colza, de nabita e de giras
sol, a eficácia do certificado de prefixação da restituição à
exportação, referido no artigo 4?A do Regulamento

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 10 de Janeiro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CEE) N? 60/92 DA COMISSÃO
de 9 de Janeiro de 1992

que altera o Regulamento (CEE) n? 3378/91, relativo às modalidades de venda de
manteiga de existências de intervenção destinada à exportação e que altera o
Regulamento (CEE) n? 569/88
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? 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do leite e dos

produtos lácteos ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 1630/91 (2), e, nomeada
mente, o n? 7 do seu artigo 6? e o seu artigo 28 ?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3378/91 da
Comissão (3) prevê a colocação à disposição dos operadores
de determinadas quantidades de manteiga proveniente das
existências públicas e a realização de concursos destina
dos, nomeadamente, a fixar os preços mínimos para a
manteiga destinada à exportação quer no seu estado inal
terado quer após transformação ; que a proposta referida
no artigo 5? do regulamento referido deve incidir sobre
uma quantidade mínima de 500 toneladas no total, origi
nária de um ou de vários Estados-membros ; que, por
conseguinte, a quantidade eventualmente aceite não
respeita necessariamente o referido mínimo ; que é conve
niente limitar a proposta a um produto proveniente de
um único Estado-membro ;

Considerando que a garantia referida no n? 2 do artigo 7?
deve ser constituída no Estado-membro onde é fabricada a

manteiga concentrada ;

Considerando que o n? 4 do artigo 10? prevê o teor
mínimo, em peso, de matérias gordas lácteas de 100
quilogramas de manteiga concentrada e a quantidade de
manteiga a utilizar ; que é conveniente adaptar a quanti
dade de manteiga a utilizar se o teor, em peso, de matérias
gordas lácteas de 100 quilogramas de manteiga concenr
trada for superior a 99,8 % ;
Considerando que a autoridade competente deve ser desi
gnada para controlar o reacondicionamento mencionado
no artigo 9? ;

Considerando que devem ser alteradas as casas a preen
cher nos documentos referidos na parte II do anexo do
Regulamento (CEE) n? 569/88 da Comissão (4), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 44/92 0 ;

Considerando que o Comité de Gestão do Leite e dos
Produtos Lácteos não emitiu qualquer parecer no prazo
fixado pelo seu presidente,
(') JO n? L 148 de 28. 6. 1968 , p. 13.

(2)
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

150 de 15.
319 de 21 .
55 de 1 . 3.
5 de 10. 1 .

6. 1991 , p. 19.
11 . 1991 , p. 40.
1988, p. 1 .
1992, p. 9.

Artigo 1 ?
O Regulamento (CEE) n? 3378/91 é alterado do seguinte
modo :

1 . O artigo 5? é alterado do seguinte modo :
— no n ? 2 :

— a alínea b) passa a ter a seguinte redacção :
« b) A quantidade solicitada, especificando se a
manteiga será exportada no seu estado inal
terado ou após transformação em manteiga
concentrada ; »,

— a alínea c) passa a ter a seguinte redacção :
« c) O país ou os países de destino previstos
para a manteiga ; »
— é suprimida a alínea f) ;
— a alínea a) do n? 3 passa a ter a seguinte redacção :
« a) Incidir sobre uma quantidade mínima de 500
toneladas ; ».

2. No n? 2, segundo parágrafo, do artigo 8? os termos

« pode ser constituída » são substituídos pelos termos
« é constituída ».

3. Ao n? 4 do artigo 10? é aditado o seguinte parágrafo :
« No entanto, se o teor, em peso, de matérias gordas
lácteas for superior a 99,8 %, a quantidade de manteiga
a utilizar para um mínimo de 100 quilogramas de
manteiga concentrada passa a ser de 122,5 quilogra
mas . ».

4. O primeiro parágrafo do artigo 11 ? passa a ter a
seguinte redacção :
« A autoridade competente do Estado-membro em cujo
território se tiverem realizado as operações de transfor
mação e de reacondicionamento referidas nos artigos
9? e 10? assegurará o controlo destas opèrações. ».

Artigo 2?

Na parte II do anexo do Regulámento (CEE) n? 569/88, o
ponto 40 passa a ter a seguinte redacção :
« 40. Regulamento (CEE) n? 3378/91 da Comissão, de
20 de Novembro de 1991 , relativo às modalidades

de venda de manteiga de existências de interven
ção destinada à exportação Ç°) :
a) Aquando da expedição da manteiga destinada à
transformação :
Casa 44 do documento único ou casa mais

adequada do documento utilizado :
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1 . Destinada a la transformación y exportación
posterior [Reglamento (CEE) n° 3378/91 ];
Til forarbejdning og senere eksport [forord
ning (EØF) nr. 3378/91 ];
Zur Verarbeitung und späteren Ausfuhr
bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 3378/
/91 ];
Προοριζόμενο για μεταποίηση και για
μετέπειτα εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 3378/91 ];

Intended for processing and, subsequently,
export [Regulation (EEC) No 3378/91 ];
Destiné à la transformation et à 1 exporta
tion [règlement (CEE) n0 3378/91 ] ;
Destinato alla trasformazione e alla succes

siva

esportazione

[regolaménto

(CEE)

n . 3378/91 ];
Bestemd om te worden verwerkt en vervol

gens te worden uitgevoerd [Verordening
(EEG) nr. 3378/91 ];
Destinada a transformação e a exportação
[Regulamento (CEE) n? 3378/91 ];
2. Data-limite para apresentação da proposta
de concurso especial ;
b) Aquando da exportação do produto acabado :
Casa 44 do documento único ou casa mais

adequada do documento utilizado :

11 . 1 . 92

1 . Mantequilla concentrada destinada a la
exportación [Reglamento (CEE) n° 3378/
/911 ;

Koncentreret smør bestemt til eksport
[forordning (EØF) nr. 3378/91 ];
Zur Ausfuhr bestimmtes Butterfett [Verord
nung (EWG) Nr. 3378/91 ];
Συμπυκνωμένο βουτυρο προοριζόμενο
για εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.
3378/91 ];
Concentrated butter for export [Regulation
(EEC) No 3378/91 ];
Beurre concentré destiné à 1 exportation
[règlement (CEE) n0 3378/91 ];
Burro concentrato destinato ali esportazione
[regolamento (CEE) n . 3378/91 ] ;
Boterconcentraat

bestemd

voor

uitvoer

[Verordening (EEG) nr. 3378/91 ];
Manteiga concentrada destinada a exporta
ção [Regulamento (CEE) n? 3378/91 ];
2. Datarlimite para apresentação da proposta
de concurso especial.
3. Peso da manteiga utilizada no fabrico da
quantidade indicada de produto acabado. ».
Artigo 3 ?
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 9 de Janeiro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CEE) N? 61/92 DA COMISSÃO
de 10 de Janeiro de 1992 '

que altera o Regulamento (CEE) n? 464/91 e o anexo I do Regulamento (CEE)
n? 1785/81 do Conselho no que respeita às restituições à exportação de açúcar
sob forma de produtos constantes do referido anexo
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo p conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do

Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 464/91 da Comissão (2), e, nomeadamente, o n? 7 do
seu artigo 19?,

campo de aplicação, com efeitos em relação aos pedidos
de restituições cujos processos ainda se encontrassem
abertos nessa data ; que, por conseguinte, para abranger
estes casos, é conveniente prever igualmente a retroactivi
dade no âmbito da aplicação do Regulamento (CEE)
n? 1785/81 , que estabelece o direito à restituição à expor
tação ;

Considerando que determinados produtos para o pequeno
almoço do tipo « Muesli » contendo açúcar, actualmente
incluídos no código NC 2106, serão, a partir de 1
de Janeiro de 1992, incluídos no código NC 2008 92 ou

no código NC 2008 99 ; que, a fim de evitar qualquer

Considerando que, pelo Regulamento (CEE) n? 464/91 , o
produto denominado « Knãckebrot », contendo açúcar, foi
formalmente reinserido no anexo I do Regulamento
(CEE) n? 1785/81 , com efeitos a partir de 1 de Julho de

solução de continuidade na concessão das restituições à
exportação relativas à parte « açúcar », é conveniente

1991 , na sequência de uma omissão verificada aquando da

n? 1785/81 , com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1992 ;

transposição da antiga Pauta Aduaneira Comum para a
nova Nomenclatura Combinada (NC); que, no Regula
mento (CEE) n ? 3381 /90 do Conselho (3), que alterou em
último lugar o Regulamento (CEE) n? 3035/80 (4), tinha
sido prevista a reinserção deste produto no respectivo

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

inserir esses produtos no anexo I do Regulamento (CEE)

de Gestão do Açúcar,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Ao artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 464/91 é aditado o seguinte parágrafo :
« Todavia, a pedido do interessado, o artigo 3? do presente regulamento é aplicável aos
pedidos apresentados antes de 1 de Julho de 1991 respeitantes a restituições à exporta
ção para o açúcar exportado sob forma de pão designado por « Knãckbrot » do código
NC 1905 10 00 para as quais os processos ainda se encontrem abertos nessa data. ».

Artigo 2?
No anexo I do Regulamento (CEE) n? 1785/81 são inseridos os seguintes produtos :
Código NC

« ex 2008 92

Designação das mercadorias

Cereais para o pequeno almoço do tipo « Muesli » contendo flocos de
. cereais não tostados

ex 2008 99 48

Cereais para o pequeno almoço do tipo « Muesli » contendo flocos de
cereais não tostados

ex 2008 99 69

Cereais para o pequeno almoço do tipo « Muesli » contendo flocos de
cereais não tostados

ex 2008 99 99

Cereais para o pequeno almoço do tipo « Muesli » contendo flocos de
cereais não tostados »

(') JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n? L 54 de 28. 2. 1991 , p. 22.
O JO n? L 327 de 27. 11 . 1990, p. 4.

b) JO n? L 323 de 29. 11 . 1980, p. 27.
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Artigo 3 ?

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia seguinte ao da sua publicação
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
O artigo 2? é aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1992.

\

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

Feito em Bruxelas, em 10 de Janeiro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CEE) N? 62/92 DA COMISSÃO
de 10 de Janeiro de 1992

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

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? 3013/89 do
Conselho, de 25 de Setembro de 1989, que estabelece a
organização comum de mercados no sector das carnes de
ovinos e de caprinos ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 1741 /91 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1633/84 da
Comissão, de 8 de Junho de 1984, que estabelece modali
dades de aplicação do prémio variável pelo abate de
ovinos e revoga o Regulamento (CEE) n ? 2661 /80 (3), alte
rado pelo Regulamento (CEE) n? 1075/89 (4), e, nomeada
mente, o n? 1 do seu artigo 3 ? e o n? 1 do seu artigo 4?,
Considerando que é o Reino Unido o único Estado
-membro que concede o prémio variável pelo abate, na
zona 1 , na acepção do n? 2 do artigo 22? do Regulamento
(CEE) n? 3013/89 ; que é necessário que a Comissão fixe
o nível bem como o montante a cobrar pelos produtos
que abandonam a referida zona relativamente à semana
que se inicia eni 16 de Dezembro de 1991 ;
Considerando que, de acordo com o n? 1 do artigo 3 ? do

Regulamento (CEE) n? 1633/84, o montante do prémio
variável pelo abate deve ser fixado em cada semana pela
Comissão ;

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

(CEE) n? 3013/89 que, no que se refere a semana que se
inicia em 16 de Dezembro de 1991 , o prémio variável ao
abate de ovinos declarados susceptíveis de beneficiarem
do mesmo, no Reino Unido, deve estar em conformidade

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

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O montante do prémio, relativamente aos ovinos e às
carnes de ovinos declaradas susceptíveis de, na zona 1 do
Reino Unido, na acepção do n? 2 do artigo 22? do Regu
lamento (CEE) n? 3013/89, beneficiar do prémio variável
pêlo abate, durante a semana que se inicia em 16 de
Dezembro de 1991 , é fixado em 75,579 ecus por 100
quilogramas do peso presumido ou real da carcaça
aparada, nos limites de peso fixados na alínea b) do n? 1
do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1633/84.

Comissão ;

Artigo 2?

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

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

conformidade com artigo 25? do Regulamento (CEE)

Os montantes a cobrar, relativamente aos produtos refe
ridos nas alíneas a) e c) do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n? 3013/89, que tenham abandonado o território da
zona 1 durante a semana que se inicia em 16 de
Dezembro de 1991 , equivalem aos constantes dos anexos.

n ? 3013/89 ;

Considerando que decorre da aplicação das disposições
previstas nos n?s 2 e 3 do artigo 24? do Regulamento
(')
O
(3
(4)
H

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

289 . de
163 de
154 de
114 de
351 de

7. 10. 1989, p. 1 .
26. 6. 1991 , p. 41 .
9. 6. 1984, p. 27.
27. 4. 1989, p. 13.
2. 12. 1989, p. 18.

Artigo 3?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

É aplicável a partir de 16 de Dezembro de 1991 .
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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 10 de Janeiro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 10 de Janeiro de 1992, que fixa, relativamente à Grã-Bre
tanha, o montante do prémio variável pelo abate de ovinos e os montantes a cobrar pelos
produtos que abandonem a zona 1
(Em ECUs/100 kg)
Montantes

Código NC

01041090

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

B. Produtos referidos no n? 4

Peso vivos

Peso vivos

35,522

0104 20 90

do artigo 4? do Regulamento
. (CEE) n? 1633/84 0

0
0

Peso líquido

Peso líquido

0204 10 00

75,579

0

0204 21 00

75,579

0

0204 50 1 1

0204 22 10

0

52,905

0204 22 30

83,137

0204 22 50

98,253

0204 22 90

98,253

0204 23 00

137,554

0204 30 00

56,684

0204 41 00

56,684

0204 4210

39,679

0204 42 30

62,352

0204 42 50

73,689

0204 42 90

73,689

0204 43 00

103,165

0204 50 13

0

0204 50 15

0

0204 50 19 "

0

0204 50 31

0

0204 50 39

0

0204 50 51

0

0204 50 53

0

0204 50 55

,0

0204 50 59

0

0204 50 71

0

0204 50 79

0

0210 90 11

98,253

0210 90 19

137,554

1602 90 71 :

— não desossadas
— desossadas

98,253
137,554 •

(') O beneficio destes montantes reduzidos esta dependente das condições previstas no n ? 3, segundo paragrafo, do
artigo 5° do Regulamento (CEE) n? 1633/84.
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REGULAMENTO (CEE) N? 63/92 DA COMISSÃO
de 10 de Janeiro de 1992
que altera o Regulamento (CEE) n? 606/86 que determina as regras de execução
do mecanismo complementar às trocas comerciais dos produtos lácteos impor
tados em Espanha, provenientes da Comunidade dos Dez e de Portugal
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 334/91 í5), pelo anexo do presente regulamento ;

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

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2658/87 do
Conselho, dè 23 de Julho de 1987, relativo à nomencla

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal e, nomeadamente, o seu artigo 83?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 569/86 do
Conselho, de 25 de Fevereiro de 1986, que estabelece as
regras gerais de aplicação do mecanismo complementar
aplicável às trocas comerciais ('), alterado pelo Regula
mento (CEE) n? 3296/88 (2), e, nomeadamente, o n? 1 do
seu artigo 7?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3792/85 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1985, que define o
regime aplicável nas trocas comerciais de produtos agrí
colas entre Espanha e Portugal (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3296/88, e,
nomeadamente, o n? 1 , primeiro parágrafo, do seu artigo
5?,

Considerando que, nos termos do disposto no Acto de
Adesão de Espanha e de Portugal, deve prever-se, para o
ano de 1992, a fixação de limites indicativos relativamente

às importações em Espanha, provenientes da Comunidade
dos Dez ; que, atendendo às possibilidades de exportação
em proveniência da Comunidade dos Dez e de modo a
prosseguir a abertura gradual do mercado espanhol, é
necessário aumentar os referidos limites de 30 % ; que,
para o efeito, é conveniente substituir o anexo do Regula
mento (CEE) n? 606/86 da Comissão (4), com a última

tura pautal a estatística e à Pauta Aduaneira Comum (é),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3798/91 f), agrupa todos os queijos frescos no
código NC 0406 10, a partir de 1 de Janeiro de 1992 ; que
é conveniente adaptar em conformidade, a partir da
mesma data, o texto do Regulamento (CEE) n? 606/86 ;
Considerando que, nos termos do disposto no n ? 2 do
artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 3792/85 do
Conselho, o mecanismo complementar aplicável às trocas
comerciais estabelecido para as importações, provenientes
da Comunidade, em Espanha pode ser aplicado às impor
tações provenientes de Portugal caso as importações
corram o risco de apresentar um acréscimo significativo ;
que tal situação é efectivamente susceptível de se verificar
no que diz respeito às trocas comerciais de produtos
lácteos entre Portugal e Espanha ; que é conveniente, por
conseguinte, tornar as normas relativas ao mecanismo
complementar aplicável às trocas comerciais entre a
Comunidade dos Dez e Espanha extensíveis às importa

ções em Espanha provenientes de Portugal e aumentar em
conformidade os limites fixados no anexo ; que, todavia, a
fim de evitar alterações bruscas nas trocas comerciais

tradicionais de produtos lácteos na Comunidade, é neces
sário manter quantidades específicas para Portugal ;
Considerando que o Comité de Gestão do Leite e dos
Produtos Lácteos não emitiu qualquer parecer no prazo
fixado pelo seu presidente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n? 606/86 é alterado do seguinte modo :
1 . No n? 1 do artigo 1 ?, o ano de « 1991 » é substituído pelo ano de « 1992 ».
2. O n! 2 do artigo 2? passa a ter a seguinte redacção :

« 2. No que diz, respeito aos queijos, com exclusão do requeijão, e previamente ao
fraccionamento trimestral, o limite indicativo referido no anexo, será repartido do
seguinte modo por categorias :
(')
O
(3)
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

55 de 1 . 3.
293 de 27.
367 de 31 .
58 de 1 . 3.

1986, p. 106.
10. 1988, p. 7.
12. 1985, p. 7.
1986, p. 28.

O JO n? L 39 de 13. 2. 1991 , p. 15.
(6) JO n? L 256 de 7. 9. 1987, p. 1 .

O JO n? L 357 de 28. 12.' 1991 , p. 3.
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N ? L 6/25
(em toneladas)
Quantidades

Categorias

1.
2.

Comunidade
dos Dez

Queijos fundidos
Havarti 60 % de matérias gordas

Portugal

1 994
2 564

3.

Édam em bolas, gouda

4.

Queijos de pasta mole, curados, provenientes de leite de vaca

2 421

5.
5 A.

Cheddar, chester
Queijos frescos do código NC 0406 10, queijos ralados ou

390

130

13 096

738 »

em pó de qualquer tipo do código NC 0406 20, bem como
queijos fabricados exclusivamente a partir de leite de ovelha
ou de cabra, cuja data limite de conservação não exceda 45
6.

dias a contar da data do fabrico

1 170

Outros, com exclusão dos queijos com pasta salpicada,
emmental, gruyère, parmigiano reggiano, grana padano

5 235

,

3. O anexo passa a ter a seguinte redacção :
« ANEXO

Limites indicativos

(em toneladas)
Quantidades

Códigos NC

ex 0401

Designação das mercadorias

Comunidade
dos Dez

Portugal

449 280

2 600

112 320

1 300

3 744

.' 65

Leite e nata, não concentrados nem adicionados de

açúcar ou de outros edulcorantes com excepção

daqueles em embalagens cujo conteúdo líquido
não exceda 2 litros

ex 0403

Leitelho, leite e nata coalhados, iogurte, kefir e
outros leites e natas fermentados ou acidificados,
não concentrados nem adicionados de açúcar ou
de outros edulcorantes, não aromatizados nem

adicionados de frutas ou de cacau, com excepção

daqueles em embalagens cujo conteúdo líquido
não exceda 2 litros

ex 0404

Soro de leite, não concentrado nem adicionado de

açúcar ou de outros edulcorantes ; produtos consti
tuídos por componentes naturais do leite, com
excepção daqueles em embalagens cujo conteúdo
líquido não exceda 2 litros
ex 0401

Leite e nata, não concentrados nem adicionados de

ex 0403

açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens
cujo conteúdo líquido não exceda 2 litros
Leitelho, leite e nata coalhados, iogurte, kefir e
outros leites e natas fermentados ou acidificados,

não concentrados nem adicionados de açúcar ou
de outros edulcorantes, não aromatizados nem

adicionados de frutas ou de cacau, em embalagens

cujo conteúdo líquido não exceda 2 litros
ex 0404

Soro de leite, não concentrado nem adicionado de

açúcar ou de outros edulcorantes ; produtos consti
tuídos por componentes naturais do leite, em
embalagens cujo conteúdo líquido não exceda 2
litros

0405
ex 0406

Manteiga e outras matérias gordas do leite
Queijos, com excepção do requeijão, dos queijos
emmental, gruyère, com pasta salpicada, parmi
giano reggiano e grana padano

26 870

868 »

"

N? L 6/26
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Artigo 2?

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

É aplicável a partir de 1 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 10 de Janeiro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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N? L 6/27

REGULAMENTO (CEE) N? 64/92 DA COMISSÃO
de 10 de Janeiro de 1992
que aprova medidas cautelares relativas aos pedidos de certificados MCT

apresentados de 1 a 4 de Janeiro de 1992 no sector do leite e dos produtos lácteos
no que respeita a Espanha
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

emitir certificados até ao limite de uma percentagem das
quantidades pedidas e suspender, em seguida, qualquer
nova emissão de certificados,

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? 606/86 da
Comissão, de 28 de Fevereiro de 1986, que determina as
regras da execução do mecanismo complementar às trocas
comerciais dos produtos lácteos importados em Espanha,
provenientes da Comunidade dos Dez e de Portugal ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 63/92 (2), fixou, para 1992, os limiares indica
tivos para os produtos do sectpr do leite e dos produtos
lácteos e previu o fraccionamento dos referidos limiares ;
Considerando que os pedidos de certificados MCT apre
sentados de 1 a 4 de Janeiro de 1992 para o leite em
embalagens com um conteúdo líquido não superior a dois
litros, no que respeita às quantidades pedidas em Portugal,
e para os queijos das categorias 5 e 6, no que respeita às
quantidades pedidas na Comunidade dos Dez, corres
pondem a quantidades superiores ao limiar indicativo
previsto para o primeiro trimestre ;

Considerando que o n? 1 do artigo 65? do Acto de
Adesão prevê que a Comissão pode tomar, de acordo com
um processo de urgência, as medidas cautelares necessá
rias quando se registe uma situação que possa levar a que
o limiar indicativo seja atingido ou superado ; que, para o
efeito, é necessário, para os produtos em causa, a título de
medida cautelar e tendo em conta o nível dos pedidos,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
1 . Os pedidos de certificados MCT, referidos no Regu
lamento (CEE) n? 606/86, apresentados de 1 a 4
de Janeiro de 1992 e comunicados à Comissão relativa
mente ;

— ao leite em embalagens com um conteúdo líquido não
superior a dois litros, dos códigos NC ex 0401 ,
ex 0403 e ex 0404, são aceites até ao limite de 60 % ,

no que respeita às quantidades pedidas em Portugal,
— aos queijos das categorias 5 e 6 são aceites até ao
limite de respectivamente, 72,40 % e de 11,60% ,
no que respeita, às quantidades pedidas na Comuni
dade dos Dez .

2. A emissão de certificados MCT fica provisoriamente,
suspensa para os produtos acima mencionados para além
das percentagens referidas no n? 1 .
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no dia 13
de Janeiro de 1992.

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

Feito em Bruxelas, em 10 de Janeiro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(') JO n? L 58 de 1 . 3. 1986, p. 28.
(2) Ver página 24 do presente Jornal Oficial.
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REGULAMENTO (CEE) N? 65192 DA COMISSÃO
de 10 de Janeiro de 1992

relativo à aplicação do direito da pauta aduaneira comum às importações de
limões frescos originários de Chipre

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

vãmente ao cálculo dos preços de entrada referidos no
Regulamento (CEE) n? 1035/72 ; que o método de cálculo
dos direitos de importação não aduaneiros se define, rela
tivamente a certos casos, no artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 1252/73 ;

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

Considerando que, para permitir o normal funcionamento
do regime, é conveniente utilizar no seu cálculo :

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1252/73 do
Conselho, de 14 de Maio de 1973, relativo às importações
de citrinos originários de Chipre (') e, nomeadamente, o
seu artigo 5?,

Considerando que os n?s 2 e 3 do artigo 5? do Anexo I do
Acordo que institui uma associação entre a Comunidade
Económica Europeia e a República de Chipre prevê uma
redução pautal relativamente às importações na Comuni
dade de limões frescos originários de Chipre ; que,
durante o período de aplicação dos preços de referência,
essa redução está subordinada à observância de um preço
determinado no mercado interno da Comunidade ; que
para a execução desse regime se definiram as modalidades
constantes do Regulamento (CEE) n? 1252/73 ; que, em
certos aspectos, essas modalidades remetem para disposi
ções do Regulamento (CEE) n? 1035/72 do Conselho, de
18 de Maio de 1972, que estabelece a organização comum

de mercados no sector das frutas e produtos agrícolas (2),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1623/91 (3) ;
Considerando que no Regulamento (CEE) n? 1252/73 se
determinou que na importação de limões frescos se aplica
o direito da pauta aduaneira comum cuando, por força das
disposições do n ? 2 do artigo 24? do Regulamento (CEE)
n? 1035/72, às cotações desse produto verificadas nos
mercados representativos da Comunidade no estádio do
importador-grossista ou referidas a esse estádio, afectadas
pelo coeficiente de adaptação e diminuídos os direitos de
importação não aduaneiros, permanecem nos mercados
mais representativos com cotações inferiores, durante três
dias de mercado consecutivos, abaixo do preço de refe
rência em vigor, acrescido da incidência neste preço da
pauta aduaneira comum e de um montante forfetário de
1,20 unidade de conta ( 1,44 ECU) por cada 100 quilogra

— 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 do Conselho (4), 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 ;

Considerando que a aplicação dessas regras às cotações
verificadas relativamente aos limões importados na Comu
nidade e originários de Chipre, leva a verificar que se
encontram preenchidas as condições previstas no artigo 4?

do Regulamento (CEE) n? 1 252/73 ; que há, por isso,
motivo para aplicar aos produtos em causa o direito da
pauta aduaneira comum,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O direito da Pauta Aduaneira Comum aplica-se, a partir
de 14 de Janeiro de 1992, aos limões frescos do código
NC ex 0805 30 10 importados na Comunidade e originá
rios de Chipre.

mas ;

Artigo 2?

Considerando que os coeficientes de adaptação e os
direitos de importação não aduaneiros, são previstos relati

O presente regulamento entra em vigor em 14 de Janeiro

(') JO n? L 133 de 21 . 5. 1973, p. 113.
(2) JO n? L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
(3 JO n? L 150 de 15. 6. 1991 , p. 8.

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

de 1992.

fó 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 10 de Janeiro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

N? L 6/29
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REGULAMENTO (CEE) N? 66/92 DA COMISSÃO
de 10 de Janeiro de 1992
que institui uma taxa compensatória na importação de clementinas frescas
originarias de Marrocos
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
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 artigo 27?,

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, para as clementinas frescas originárias
de Marrocos os preços de entrada assim calculados se
situaram durante seis dias de mercado sucessivos alterna

damente acima e abaixo do preço de referência ; que três
desses preços de entrada se situaram a um nível inferior
em, pelo menos, 0,6 ecu ao nível do preço de referência ;
que deve ser estabelecida, desde então, uma taxa compen
satória para estas clementinas frescas ;
Considerando que para permitir o normal funcionamento

do regime é conveniente utilizar no cálculo do preço de

Considerando que o n? 1 , do artigo 25? A do Regula
mento (CEE) n? 1035/72 prevê que, se o preço de entrada
de um produto, importado em proveniência de um país
terceiro, se situar durante um período de cinco a sete dias

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

de mercados sucessivos alternadamente acima e abaixo do

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

preço de referência, é instituída, salvo motivo excepcional,
uma taxa compensatória relativamente à proveniência em
causa ; que essa taxa é instituída quando três preços de
entrada se situarem abaixo do preço de referência e com a
condição de que um desses preços de entrada se situe a
um nível inferior em, pelo menos, 0,6 ECU ao nível do
preço de referência ;

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último

Considerando que, no Regulamento (CEE) n? 2905/91 da
Comissão, de 2 de Outubro de 1991 , que fixa os preços de
referência

das

clementinas

frescas,

relativamente

à

campanha de 1 99 1 / 1 992 (3), se determina em relação a
esses produtos da categoria de qualidade I o preço de refe
rência dé 59,57 ecus por 1 00 quilogramas de pesò líquido,
no que respeita ao período compreendido entre 1 de

entrada :

parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1676/85 do Conselho (6), 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,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Dezembro de 1991 e 29 de Fevereiro de 1992 ;

Artigo 1 ?
Considerando que o preço de entrada em relação a uma

determinada preveniência 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
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 ;

Na importação de clementinas frescas (código NC ex
0805 20 10) originárias de Marrocos será cobrado um
direito compensatório cujo montante é fixado em 2,42
ecus por 100 quilogramas de peso líquido.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 14 de Janeiro
de 1992.

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

Sob reserva do disposto no n ? 2, segundo parágrafo, do
artigo 26? do Regulamento (CEE) n? 1035/72, o presente
regulamento é aplicável até 19 de Janeiro de 1992.

(')
(2)
(3)
O

O JO n? L 368 de 31 . 12. 1985, p. 1 .
(6) JO n? L 164 de 24. 6. 1985, p. 1 .
O JO n? L 201 de 31 . 7. 1990, p. 9.

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

118
150
276
220

de
de
de
de

20. 5.
15. 6.
3. 10.
10. 8.

1972,
1991 ,
1991 ,
1974,

p.
p.
p.
p.

1.
8.
20.
20.
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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 10 de Janeiro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CEE) N? 67/92 DA COMISSÃO
de 10 de Janeiro de 1992

que fixa o montante da ajuda relativa ao algodão
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão da Grécia e, nomeada
mente, os n?s 3 e 10 do Protocolo n ? 4, relativo ao algo

dão, alterado pelo Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal e, nomeadamente, o Protocolo n? 14 anexo a
esse Acto e o Regulamento (CEE) n ? 4006/87 da Comis
são ('),
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2169/81 do
Conselho, de 27 de Julho de 1981 , que fixa as regras
gerais do regime de ajuda ao algodão (2), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 791 /89 (3), e, nomeadamente, o n? 1 do artigo 5?,
Considerando que o montante da ajuda referida no n? 1
do artigo 5? do Regulamento (CEE) n ? 2169/81 foi fixado
pelo Regulamento (CEE) n? 2880/91 da Comissão (4), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3826/91 O ;

Considerando que a aplicação dos Regulamentos e moda
lidades retomados no Regulamento (CEE) n? 2880/91 aos
dados de que a Comissão dispõe actualmente leva a que
se altere o montante da ajuda actualmente vigente, como
se indica no artigo 1 ? do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O montante da ajuda relativa ao algodão com semente
referido no artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 2169/81 é
fixado em 73,662 ecus por 100 quilogramas.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 1 de Janeiro
de 1992.

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

Feito em Bruxelas, em 10 de Janeiro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
O
(3)
(<)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

377 de 31 . 12. 1987, p. 49.
211 de 31 . 7. 1981 , p. 2.
85 de 30. 3. 1989, p. 7.
274 de 1 . 10. 1991 , p. 48 .
357 de 28 . 12. 1991 , p. 95.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

11 . 1 . 92

N ? L 6/33

II

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

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 17 de Dezembro de 1991

respeitante à conclusão do Acordo sob forma de troca de cartas relativo à
aplicação provisória do protocolo que fixa as possibilidades de pesca e a contri
buição financeira previstas no Acordo entre a Comunidade Económica Europeia
e a República Federal Islâmica das Comores respeitante à pesca ao largo das
Comores para o período compreendido entre 20 de Julho de 1991 e 19 de Julho
de 1994

(92/9/CEE)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

cado, a partir do dia seguinte à data em que termina o
protocolo em vigor ; que é necessário concluir o acordo
sob forma de troca de cartas, sem prejuízo de uma decisão
definitiva a título do artigo 43? do Tratado,

Tendo em conta o Acordo entre a Comunidade Econó

mica Europeia e a República Federal Islâmica das
Comores respeitante à pesca ao largo das Comores ('), assi
nado em Bruxelas em 20 de Julho de 1988 , a seguir deno

DECIDE :

Artigo 1 ?

minado « acordo »,

É aprovado, em nome da Comunidade, o Acordo sob

Tendo em conta a proposta da Comissão,

forma de troca de cartas relativo à aplicação provisória do
protocolo que fixa as possibilidades de pesca e a contri
buição financeira prevista no Acordo entre a Comunidade
Económica Europeia e a República Federal Islâmica das
Comores respeitante à pesca ao largo das Comores para o
período compreendido entre 20 de Julho de 1991 e 19
de Julho de 1994.

Considerando que a Comunidade e a República Federal
Islâmica das Comores negociaram para determinar as alte
rações ou complementos a introduzir no acordo no final
do período de aplicação do primeiro protocolo ao acordo ;

Considerando que, na sequência dessas negociações, foi
rubricado um novo protocolo em 16 de Julho de 1991 ;
Considerando que, com base nesse protocolo, os pesca
dores da Comunidade detêm possibilidades de pesca nas
águas sob a soberania ou jurisdição da República Federal
Islâmica das Comores para o período compreendido entre
20 de Julho de 1991 e 19 de Julho de 1994 ;
Considerando que, para evitar uma interrupção das activi
dades de pesca dos navios da Comunidade, é indispen
sável que o protocolo em causa seja aprovado o mais rapi
damente possível ; que, por esse motivo, as duas partes
rubricaram um acordo sob forma de troca de cartas que
prevê a aplicação, a título provisório, do protocolo rubri

O texto do acordo vem anexo à presente decisão.
Artigo 2?

O presidente do Conselho fica autorizado a designar as
pessoas habilitadas a assinar o acordo sob forma de troca

de cartas para efeitos de vinculação da Comunidade (2).
Feito em Bruxelas, em 17 de Dezembro de 1991 .
Pelo Conselho
0 Presidente
P. BUKMAN

(2) A data de entrada em vigor do Acordo sera publicada no Jor
nal Oficial das Comunidades Europeias pelo Secretariado
(') JO n? L 137 de 2. 6. 1988, p. 19.

Geral do Conselho .
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ACORDO

sob a forma de troca de cartas relativo à aplicação provisória do protocolo que fixa as
possibilidades de pesca e a participação financeira previstas no Acordo entre a Comu
nidade Económica Europeia e a República Federal Islâmica das Comores respeitante à
pesca ao largo das Comores para o período compreendido entre 20 de Julho de 1991 e
19 de Julho de 1994
A. Carta do Governo das Comores

Excelentíssimo Senhor,

Referindo-me ao protocolo rubricado em 16 de Julho de 1991 , que fixa as possibilidades de
pesca e a contribuição financeira para o período compreendido entre 20 de Julho de 1991 e 19
de Julho de 1994, tenho a honra de informar Vossa Excelência que o Governo das Comores está
disposto a aplicar o protocolo, a título provisório, a partir de 20 de Julho de 1991 , na pendência
da sua entrada em vigor nos termos do disposto no seu artigo 6?, desde que a Comunidade
Económica Europeia esteja disposta a fazer o mesmo.

Nesse caso o pagamento de uma primeira fracção igual a um terço da contribuição financeira
fixada no artigo 2? do protocolo deve ser efectuado antes de 30 de Novembro de 1991 .
Muito agradeceria a Vossa Excelência se dignasse confirmar o acordo da Comunidade sobre tal
aplicação provisória.
Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, os protestos da minha mais elevada consideração.
Pelo Governo da

República Federal Islâmica das Comores

B. Carta da Comunidade

Excelentíssimo Senhor,

Tenho a honra de acusar a recepção da carta de hoje de Vossa Excelência do seguinte teor :
« Referindo-me ao protocolo rubricado em 16 de Julho de 1991 , que fixa as possibilidades de
pesca e a contribuição financeira para o período compreendido entre 20 de Julho de 1991 e
19 de Julho de 1994, tenho a honra de informar Vossa Excelência que o Governo das
Comores está disposto a aplicar o protocolo, a título provisório, a partir de 20 de Julho de
1991 , na pendência da sua entrada em vigor nos termos do disposto no seu artigo 6?, desde
que a Comunidade Económica Europeia esteja disposta a fazer o mesmo.
Nesse caso o pagamento de uma primeira fracção igual a um terço da contribuição financeira
fixada no artigo 2? do protocolo deve ser efectuado antes de 30 de Novembro de 1991 .

Muito agradeceria a Vossa Excelência se dignasse confirmar o acordo da Comunidade sobre
tal aplicação provisória. ».
Tenho a honra de confirmar a Vossa Excelência o acordo da Comunidade sobre o conteúdo desta
carta.

Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, os protestos da minha mais elevada consideração.
Em nome do

Conselho das Comunidades Europeias
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DECISÃO DO CONSELHO
de 19 de Dezembro de 1991

que prorroga a data de entrada em vigor das disposições nacionais de aplicação
da Directiva 89/104/CEE, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em
matéria de marcas

(92/ 1 O/CEE)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta a Primeira Directiva 89/ 104/CEE do

Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as
legislações dos Estados-membros em matéria de marcas ('),
e, nomeadamente, o n? 2 do seu artigo 16?,
Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que, nos termos do n? 1 do artigo 16? da
Directiva 89/ 104/CEE, os Estados-membros deveriam pôr
em vigor as disposições legislativas, regulamentares e
administrativas necessárias para dar cumprimento à refe

relativo a marca comunitaria (2) ; que está prevista para
breve a adopção do referido regulamento ;

Considerando que se revela, portanto, adequado prorrogar,
até 31 de Dezembro de 1992, a data prevista no n? 1 do
artigo 16? da Directiva 89/ 104/CEE para que o objectivo
acima mencionado seja alcançado ;

Considerando que os objectivos fixados com vista à reali
zação do mercado interno continuam a ser respeitados
não obstante esta prorrogação,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

rida directiva o mais tardar em 28 de Dezembro de 1991 ;

Considerando que, nos termos do n? 2 do artigo 16? da
referida directiva, o Conselho, deliberando por maioria
qualificada sob proposta da Comissão, pode prorrogar a
data referida no n ? 1 do mesmo artigo até, o mais tardar,

A data indicada no n? 1 do artigo 16? da Directiva
89/104/CEE é substituída pela de 31 de Dezembro de
1992.

Artigo 2 ?

31 de Dezembro de 1992 ;

Considerando que esta disposição de carácter excepcional
foi incluída na referida directiva com o fim de assegurar,
se necessário e tanto quanto possível, que a data de
entrada em vigor das medidas nacionais necessárias para
dar cumprimento à mesma correspondesse à data a partir
da qual será possível apresentar pedidos de marca comu

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão .

Feito em Bruxelas, em 19 de Dezembro de 1991 .
Pelo Conselho

nitária ;

0 Presidente

Considerando que ainda não foi adoptada a proposta,
apresentada pela Comissão, de regulamento do Conselho

(') JO n? L 40 de 11 . 2. 1989, p. 1 .

P. DANKERT

(2) JO n? C 351 de 31 . 12. 1980, p. 1 e JO n? C 230 de 31 . 8. 84,
p. 1 .
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COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO

de 31 de Julho de 1991

relativa ao auxilio concedido 'pelo Derbyshire County Council à Toyota Motor
Corporation, uma empresa fabricante de veículos automóveis
(O texto em língua inglesa é o único que (az fé)
(92/ 11 /CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o n? 2, primeiro
parágrafo, do seu artigo 93?,
Tendo notificado, nos termos do artigo acima referido, as
partes interessadas para apresentarem as suas observa

quase concluídas. Estas medidas consistiam em diversos
serviços de infra-estrutura fora do terreno da Toyota e
outros serviços necessários para satisfazer as crescentes
necessidades locais, decorrentes do investimento da

Toyota. As autoridades britânicas declararam que
nenhuma destas medidas incluía elementos que pudessem
ser considerados auxílios estatais, na acepção do artigo 92?
do Tratado CEE.

ções ('),

Considerando o seguinte :
I

Em 18 de Abril de 1989, a Toyota Motor Corporation
(Toyota) e o Governo do Reino Unido (RU) anunciaram
que a Toyota tinha decidido construir uma nova fábrica
para a produção de veículos de passageiros num terreno
de 280 acres em Burnaston, Derbyshire, Reino Unido.
Previa-se que a produção teria início antes do fim de
1992, com um objectivo inicial de 100 000 veículos por

ano, que aumentaria gradualmente até 200 000 por ano,
fase em que o emprego directo na fábrica deveria rondar
os 3 000 postos de trabalho. Estimava-se o investimento
total em 400 milhões de libras esterlinas (570 milhões de
ecus). O investimento seria realizado sem qualquer assis
tência financeira por parte do Governo central. As autori
dades locais de Derbyshire tinham oferecido uma assis
tência modesta relativamente a alguns aspectos do
projecto, nomeadamente a preparação do terreno e o
acesso por estrada. Foi esclarecido que, caso fosse neces
sário notificar esta assistência à Comissão, o Governo

Por volta deste período, foram divulgadas notícias na
imprensa no sentido de as dimensões do terreno terem
aumentado dos 280 acres iniciais para 580 acres, e de o
terreno ter sido vendido à Toyota por um preço inferior
ao seu valor de mercado. A maior parte destas notícias
baseava-se, em grande medida, na acta de uma reunião do
comité de orientação do

DCC, realizada em

venda de 280 acres a 35 350

libras esterlinas por acre :
libras esterlinas por acre :

estimativa

Por carta de 7 de Fevereiro de 1990, as autoridades britâ
nicas informaram a Comissão de que as negociações entre

preparação do terreno :
estimativa do custo líquido

dos

custos

de

das vias de acesso e outras
infra-estruturas :

13,4 milhões de

libras esterlinas
4,9 milhões de
libras esterlinas

Total

(') JO n? C 326 de 28. 12. 1990, p. 8.

18,3 milhões de
libras esterlinas.

ção.

tomada de um pacote de medidas locais se encontravam

8,4 milhões de

libras esterlinas

Total

Por carta de 26 de Abril de 1989, as autoridades britânicas
confirmaram à Comissão este compromisso de notifica

9,9 milhões de

libras esterlinas

venda de 300 acres a 28 000

britânico tomaria as medidas necessárias nesse sentido .

a Toyota e o Derbyshire County Council (DCC) relativas à

21

de Novembro de 1989, que tinha sido igualmente colo
cada à disposição da Comissão. Esta acta revelava que o
DCC tinha aprovado um pacote de medidas sobre a orga
nização e a preparação de um terreno para a fábrica, assim
como a venda à Toyota de um terreno « base » de 280
acres, conforme originalmente solicitado pela empresa,
acrescido de um terreno contíguo de 300 acres, o qual
tinha sido subsequentemente solicitado pela Toyota. A
repartição financeira deste conjunto de medidas foi esti
mada pelo DCC da seguinte forma :

18,3 milhões de
libras esterlinas.
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Os preços de venda do terreno reflectiriam supostamente
os preços de mercado deste vasto terreno « com dificul
dades significativas de planeamento e outras desvanta
gens », e cobririam os custos associados à criação das vias
de acesso e das infra-estruturas. Supostamente, também
« satisfariam o requisito comunitário de este tipo de inves

Realizou-se no mesmo dia uma reunião entre a Comissão
e as autoridades britânicas. Estas últimas reconheceram

timentos na indústria automóvel não dever ser subvencio
nado ».

solicitou informações adicionais por escrito, incluindo
uma cópia do acordo original de venda do terreno entre o
DCC e a Toyota, documentos comprovativos de que o
preço de venda do terreno correspondia ao seu valor de
mercado e uma confirmação por escrito pelo « District

Posteriormente, verificou-se uma troca de correspondência
e uma reunião entre a Comissão e as autoridades britâni

cas, com o objectivo de apurar os factos e os valores perti
nentes no que diz respeito ao projecto e ao conjunto de
medidas proposto pelo DCC. Por cartas de 9 e 26

que, devido ao facto de terem sido ultrapassadas as
despesas previstas no orçamento, a intenção inicial do
DCC de efectuar uma transacção sem lucros nem perdas
revelava-se, nessa fase, difícil de concretizar. A Comissão

Valuer » do parecer que havia formulado. As autoridades
britânicas enviaram estas informações à Comissão em 10
de Maio.

de Fevereiro de 1990, a Comissão assinalou às autoridades

britânicas a existência de notícias na imprensa que apon
tavam no sentido de o preço de venda do terreno à Toyota
ser demasiado baixo, tendo igualmente solicitado informa
ções pertinentes, nomeadamente, o relatório do avaliador
distrital (District Valuer)(') sobre a venda, bem como os
relatórios do DCC sobre esta questão, previamente à reali
zação de uma reunião.
Por carta de 26 de Fevereiro de 1990, as autoridades britâ

nicas responderam à Comissão, enviando em anexo uma
nota de infomação sobre o conjunto de medidas a ser
proporcionado à Toyota pelo DCC. Nos termos desta
nota, o DCC estava a preparar um terreno de 580 acres
tendo em vista a sua venda à Toyota por um preço de 18,3
milhões de libras esterlinas (26,1 milhões de ecus). Seriam
proporcionados, gratuitamente, diversos serviços de infra
-estrutura à Toyota, a maior parte dos quais no local.

A intenção do DCC era a de, tanto quanto possível, efec
tuar uma transacção sem perdas nem lucros, sendo o custo
directo da aquisição do terreno e da criação de infra-estru
turas coberto pelas receitas provenientes da venda do
terreno com infra-estruturas completas. O valor de
mercado do terreno devia ser dividido em duas partes :

um terreno « base » de 280 acres, de propriedade pública,
e os restantes 300 acres de propriedade diversa mas sobre
tudo privada, que estavam a ser objecto de expropriações.
O terreno « base » tinha sido avaliado pelo perito de
avaliação do. vendedor, ou seja, pelo « City Estates and

Valuation Officer » em Junho de 1989, em 12,6 milhões
de libras esterlinas (18 milhões de ecus). Esta avaliação
tinha sido objecto de uma discussão informal com o
« District Valuer », que se tinha declarado satisfeito com a
sua base de determinação.

Nos termos do acordo de venda do terreno entre o DCC e

a Toyota, de 21 de Fevereiro de 1990, a Toyota compro
metia-se a adquirir ao DCC os primeiros 280 acres do
terreno por 9 900 000 libras esterlinas (14,1 milhões de
ecus), o que correspondia a um preço médio por acre de
35 357 libras esterlinas, adquirindo os restantes 300 acres,
à medida das suas necessidades, a 28 000 libras esterlinas
por acre. Assumindo que a Toyota decidia adquirir a tota

lidade dos restantes 300 acres, o preço de venda desse
terreno ascenderia a 8,4 milhões de libras esterlinas (12
milhões de ecus) e o da totalidade do terreno de 580 acres
a 18,3 milhões de libras esterlinas (26,1 milhões de ecus).
Os primeiros 280 acres do terreno tinham sido formal
mente avaliados pelo « Derby Distric Valuer » em 1 2,6
milhões de libras esterlinas (18 milhões de ecus), equiva
lente a 45 000 libras esterlinas por acre. Esta avaliação
assumia que se tratava de um terreno livre e alodial, com
infra-estruturas disponíveis no perímetro, sendo o seu
valor calculado aos preços de mercado vigentes, com um
desconto para tomar em consideração o prazo provável
necessário para a criação das infra-estruturas necessárias.
O « District Valuer » reconheceu que terrenos de dimen
sões bastante mais reduzidas, adequados para fins de
desenvolvimento industrial nesta área, podiam obter
preços compreendidos entre 200 000 e 250 000 libras
esterlinas por acre, mas aconselhava a aplicação de um
desconto importante ao preço por acre nas vendas de
terrenos de grande dimensão. Era evidente que deviam ser
igualmente tomadas em consideração as características
específicas de cada terreno individual.
A Comissão aceitou as justificações relativas ao desconto a
aplicar ao preço de venda nas transacções relativas a
terrenos de grandes dimensões, assinalando, todavia, o

Em 28 de Fevereiro, as autoridades britânicas escreveram
novamente à Comissão, assinalando que o parecer do

elevado desconto de aproximadamente 80 % no presente

« District Valuer » sobre a avaliação do terreno tinha sido
fornecido oralmente, sendo enviada em anexo a esta carta

vendido à Toyota a um preço médio por acre de apenas
35 357 libras esterlinas, ou seja, 78,6 % do seu valor
médio de 45 000 libras esterlinas, segundo o « District
Valuer », não obstante a obrigação legal do DCC e de

a correspondência do DCC baseada nesta avaliação. Nessa
correspondência argumentava-se que era, de facto, mais
racional considerar a preparação e a venda do terreno de

580 acres como uma transacção única, em vez de a .(dividir
numa área « base » de 280 acres e noutra área de « expan
são » de 300 acres.

(') O « District Valuer » e um funcionário do Estado (Serviços fis
cais), cujas atribuições incluem, designadamente, a realização
de avaliações para diversos fins de carácter local.

caso. Salientou que o terreno de 280 acres tinha sido

todas as autoridades locais no sentido de obterem o

melhor preço possível na venda de bens imobiliários.
Consequentemente, a Comissão foi da opinião que o
preço mínimo de venda do terreno de 280 acres devia ser
de 45 000 libras esterlinas por acre. Nesta base, o preço de
venda total deste terreno deveria ter sido, no mínimo, de

12,6 milhões de libras esterlinas, ou seja, mais 2,7 milhões
de libras esterlinas do que o preço cobrado à Toyota.
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Por conseguinte, em 25 de Julho de 1990, a Comissão
decidiu dar início ao processo previsto no n? 2 do

artigo 93? do Tratado CEE no que se refere às condições
de venda do terreno de 580 acres em Burnaston, pelo
DCC à Toyota. Estas condições parecem revelar a exis
tência de um auxílio estatal num montante de, pelo
menos, 2,7 milhões de libras esterlinas no atinente à
venda do terreno de 280 acres . A Comissão não tinha

conhecimento de qualquer avaliação efectuada pelo « Dis
trict Valuer » dos restantes 300 acres. A situação relativa à
venda destes 300 acres precisava de ser esclarecida à luz
de informações suplementares, a fornecer pelas autori
dades britânicas, e dependia do facto de esta operação ser
considerada como duas transacções separadas ou como a
venda de um terreno único. Se fosse permitido que a
Toyota adquirisse o terreno a um valor inferior aos preços
de mercado, o facto de esta não ter de suportar o custo
total desta aquisição em condições comerciais normais,
constituiria um auxílio indirecto na acepção do n? 1 do
artigo 92?
Por carta de 17 de Setembro de 1990, a Comissão noti

ficou o Governo britânico para apresentar as suas observa
ções no prazo de um mês, tendo-lhe transmitido todas as
informações necessárias para a apreciação do caso. Nos
termos do n? 2 do artigo 93? do Tratado CEE, os outros
Estados-membros e terceiros interessados foram igual
mente notificados para apresentarem as suas observações.
II

No âmbito do processo do n? 2 do artigo 93?, o Governo
britânico apresentou as suas observações por cartas de 16
de Outubro de 1990, 1 de Fevereiro e 17 de Maio de 1991
e em reuniões com os serviços da Comissão, realizadas em
19 de Março, 28 de Maio e 20 de Junho de 1991 . Partici

param igualmente nesta última reunião representantes da
Toyota Motor Company, cujos comentários foram subse
quentemente enviados à Comissão pelos seus consultores
jurídicos por carta de 20 de Junho de 1991 . Em todos os
seus comentários, o Governo britânico argumentou
sempre que a venda do terreno à Toyota pelo DCC não
incluía qualquer auxílio estatal.
Nenhum outro Estado-membro ou terceiro interessado

apresentou observações no âmbito do processo.
III

Por carta de 16 de Outubro de 1990, o Governo britânico
respondeu à carta de 17 de Setembro de 1990 da Comis

são relativa à sua intenção de dar início a um processo.
Argumentou que as transacções entre o DCC e a Toyotá,
conforme delineadas em correspondência anterior, reflec
tiam o resultado de negociações comerciais normais, não
incluindo qualquer elemento de auxílio estatal. O
Governo britânico destacou designadamente os seguintes
pontos :
— a transferência do terreno de 580 acres devia ser consi

derada uma única transacção abrangendo a totalidade
do local. Embora a Toyota tivesse encetado negocia
ções com o DCC em Janeiro de 1989 sobre a venda
de um terreno « base » de 280 acres, um mês depois
tinha solicitado ao DCC que investigasse a possibili
dade de preparar o terreno total de 580 acres, previa
mente ao início de quaisquer discussões relativas ao
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preço. No Verão de 1989, a Toyota tinha tomado ja
uma decisão firme no sentido de adquirir a totalidade
do terreno. Consequentemente, a partir de Fevereiro
de 1990, o DCC deixou de considerar que apenas seria
desenvolvido o terreno de 280 acres e confrontava-se

com duas possibilidades : ou a Toyota adquiria a tota
lidade do terreno, caso em que o preço de venda seria
> estabelecido com base nos 580 acres, ou adquiria
apenas o terreno « base », sendo o restante terreno
desenvolvido pelo DCC para fins industriais ou
comerciais, caso em que o preço de venda de 9,9
milhões de libras esterlinas ( 14,1 milhões de ecus)
relativo ao terreno « base » se justificava pela natureza
« estimulante » da presença da Toyota. De qualquer
forma, o valor de 9,9 milhões de libras esterlinas repe
sentava meramente uma « relíquia histórica » do
período inicial das negociações, não possuindo qual
quer significado real. O acordo de venda do terreno
referia-se apenas à transacção sob a forma de lotes
separados porque as ordens de expropriação, tomadas
para aquisição dos restantes 300 acres, podiam ser
objecto de contestação até ao final de Janeiro de 1990,
— o preço de venda de 18,3 milhões de libras esterlinas
(26,1 milhões de ecus) reflectia a intenção do DCC de
efectuar, no mínimo, uma tfansacção sem perdas nem
lucros. O DCC tinha adquirido o terreno por expro
priação em Março de 1990, tendo transferido o mesmo
para a Toyota em Junho de 1990. O preço total de
aquisição, a pagar pelo DCC, apenas poderia ser deter
minado após o processamento de todos os pedidos de
indemnização. A estimativa mais fiável era de 13,4

milhões de libras esterlinas (9,1 milhões de ecus),
compreendendo 11 milhões de libras esterlinas pagas
ao DCC pela transferência do terreno « base » de 280
acres e 2,4 milhões de libras esterlinas, correspon

dentes ao pagamento das indemnizações relativamente
aos restantes 300 acres, o que reflectia, em grande
parte, o fraco potencial deste terreno em termos de
desenvolvimento, antes da entrada em cena da Toyota,
dada a inexistência de vias de acesso e infra-estruturas,

— no que diz respeito à diferença entre o preço de venda
à Toyota do terreno « base » de 280 acres de 9,9
milhões de libras esterlinas e a sua avaliação pelo
« District Valuer » em 12,6 milhões de libras esterlinas,
devem ser tomados em consideração diversos factores.
A avaliação de terrenos não é uma ciência exacta, em
especial quando se trata de um terreno individual e

de dimensões excepcionalmente grandes como
no presente caso. O preço de venda reflectia o resul
tado de uma negociação comercial difícil, em que a
Toyota se encontrava numa posição particularmente
forte em termos de poder de negociação. Além disso,
o « District Valuer » desconhecia a existência de várias

desvantagens que acarretavam custos suplementares a
nível da urbanização do terreno, ao contrário do DCC
que estava ao corrente destas, nomeadamente, a incli
nação do terreno, que exigia grandes movimentos de
terras para nivelar o terreno, bem como condições
adversas que originariam a colocação extensiva de
estacas-pranchas previamente à realização das obras de
construção, o que implicaria para a Toyota uma
despesa suplementar de 16 milhões de libras esterli
nas .
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Por carta de 20 de Dezembro de 1990, a Comissão soli

deve basear-se, nomeadamente, nos valores à data do

citou informações adicionais sobre certos aspectos das
transacções entre o DCC e a Toyota, previamente à reali
zação de uma reunião bilateral, a pedido das autoridades

acordo de venda, isto é, Fevereiro de 1990, e pressupor
a disponibilidade de infra-estruturas no perímetro do
terreno, assim como a possibilidade de ocupação
imediata. Deve ignorar as alegadas desvantagens asso
ciadas ao "terreno de expansão" de 300 acres, por
exemplo, acesso e menores potencialidades de desen
volvimento. Independentemente da pertinência destes
elementos numa avaliação desta parte do terreno isola

britânicas. Estas informações incluíam as disposições regu
lamentares aplicáveis às vendas de bens imobiliários pelas
autoridades locais, documentos comprovativos de transac
ções similares realizadas noutros locais do Reino Unido,
caso disponíveis, a evolução dos preços dos bens imobiliá
rios e provas da existência de outras adquirentes poten

damente, são irrelevantes se considerarmos a área total
de 580 acres como um terreno único a vender -com

ciais do terreno em Burnaston .
I

Por carta de 1 de Fevereiro de 1991 , o Governo britânico

respondeu ao pedido da Comissão. Nesta carta, foram
apresentadas informações suplementares sobre a transfe
rência do terreno que apontavam para o facto desta dever
ser considerada uma única transacção global abrangendo
os 580 acres. Foi igualmente incluída a disposição legal
pertinente do Local Government Act de 1972 que regula
menta os critérios para a venda de bens imobiliários. Esta
estabelece que as autoridades locais não podem, em geral,
vender bens imobiliários (por exemplo terrenos) « por
consideravelmente menos do que o melhor preço que
possa ser plausivelmente obtido ». Não foram apresen

plena autorização de desenvolvimento industrial. Por
fim, não considero que a avaliação deva tomar em

consideração as duas "desvantagens significativas"
atinentes à inclinação do terreno e às suas condições
adversas, referidas na Vossa carta de 1 6 de Outubro de
1990. De acordo com a nossa experiência, estas "des
vantagens" são, de facto, uma característica normal dos

terrenos de vastas dimensões, preparados para efeitos
de desenvolvimento industrial. Os custos associados à

colocação de estacas-pranchas constituem igualmente
um dispêndio normal na construção de fábricas de
montagem de veículos automóveis em zonas verdes. ».

tados ou colocados à disposição da Comissão quaisquer
documentos comprovativos, de relevo no que se refere à

Subsequentemente, as autoridades britânicas informaram
os serviços da Comissão de que o « District Valuer » tinha

realização de transacções de terreno similares no Reino
Unido ou à existência de um outro adquirente potencial
do terreno em questão. A carta sublinha o facto de que,

avaliação.

em geral, o parecer fornecido a uma autoridade local por
um « District Valuer » não constitui um requisito legal
nem possui carácter vinculativo.

enviaram à Comissão o relatório do « District Valuer » e

manifestado o seu acordo no sentido de levar a cabo a

Por carta de 17 de Maio de 1991 , as autoridades britânicas

solicitaram a realização rápida de uma reunião para
discutir o mesmo.

Numa reunião com representantes do Governo britânico,
realizada ém 19 , de Março de 1991 , a Comissão declarou
que, à luz dos elementos de prova e dos argumentos apre

sentados na correspondência mais recente, aceitava a
opinião de que a venda do terreno de 580 acres pelo DCC
à Toyota devia ser considerada uma única transacção.
Todavia, para estabelecer se esta transacção incluía qual
quer auxílio estatal, era necessário proceder a uma avalia
ção do terreno na sua globalidade, tendo a Comissão soli
citado às autoridades britânicas que diligenciassem nesse
sentido. A Comissão propôs igualmente, sem insistir
todavia nesse sentido, que a escolha óbvia para a realiza
ção deste trabalho parecia ser o « District Valuer », com
uma preocupação de coerência e atendendo às suas
funções profissionais. Indicou igualmente os parâmetros
em que esta avaliação devia ser realizada. Os represen
tantes britânicos não levantaram quaisquer objecções a
esta sugestão, sob reserva da disponibilidade do « District
Valuer » para o efeito e do seu acordo relativamente aos
parâmetros propostos.
Por carta de 26 de Março de 1991 , a Comissão confirmou

às autoridades britânicas o seu pedido para a avaliação do
terreno de 580 acres, indicando os seguintes parâmetros
de referência :

No seu relatório, o « District Valuer » descreve de forma

pormenorizada o terreno, as suas prévias utilizações, a
autorização de planeamento outorgada em 9 de Agosto de
1989 para a construção de uma fábrica de produção e
montagem de veículos, juntamente com as condições
associadas, e o acordo de venda que tinham sido colo
cados à sua disposição. Referiu, de seguida, os parâmetros
da sua avaliação e descreveu a mesma nos seguintes
termos :

« Gostaria de esclarecer, por conseguinte, que a minha
avaliação constitui o meu parecer sobre o preço de
venda da propriedade que, plausivelmente, esta teria
obtido no mercado livre à data da avaliação, pressu
pondo a disponibilidade de venda e no âmbito dos
termos do acordo de venda e com autorização de

planeamento.

Tendo em vista evitar quaisquer dúvidas, a avaliação

reflecte todas as características e desvantagens do local
que teriam influenciado os vendedores e os adqui
rentes no decurso de negociações comerciais normais
num mercado livre. ».

Nesta base, o « District Valuer » conclui que o valor do
terreno era de 22,5 milhões de libras esterlinas. Acres

« A avaliação deve observar os pressupostos e a meto
dologia adoptados na avaliação original do elemento
principal do terreno, dada a inexistência de motivos
que conduzam a adoptar outros distintos. A avaliação

centou que uma investigação aprofundada, a nível nacio
nal, não tinha revelado a existência de quaisquer transac

ções

comparáveis

desta

dimensão

nem

elementos de prova de grande utilidade.

quaisquer
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nico e a Comissão, realizada em 28 de Maio de 1991 , os

Toyota, os valores imobiliários no decurso desse
período de 10 meses teriam registado um aumento de

primeiros argumentaram que o relatório do « District

18 % ,

Numa reunião entre os representantes do Governo britâ
Valuer », embora válido, não estabelecia a existência de
qualquer auxílio estatal ao projecto. Não existiam quais
quer elementos que comprovassem a intenção, por parte

da Toyota, de solicitar ou receber auxílios estatais. Em
relação a um ponto técnico, os representantes britânicos
argumentaram que se devia ter solicitado ao « District
Valuer » que baseasse a sua avaliação nos preços do
terreno em Abril de 1989 — quando foram efectivamente
acordadas as condições da venda — e não em Fevereiro de
1990 — quando o acordo de venda foi formalmente assi

nado. Finalmente, mesmo se houvesse qualquer auxílio
estatal, o montante era tão insignificante que não afectaria
as trocas comerciais entre os Estados-membros.

Numa reunião posterior, realizada em 20 de Junho, na
qual participaram igualmente representantes da Toyota,
foram apresentados à Comissão alguns documentos, sendo
feita referência a outros que foram posteriormente apre
sentados por carta no mesmo dia pelos consultores jurí
dicos da Toyota. Estes últimos documentos incluíam :

— quadros da gama dos preços de terrenos para fins
industriais e de armazenagem em 1 de Abril de 1989 e
1990, elaborados com base no relatório do mercado
imobiliário, do serviço de avaliação.

Durante a reunião, os representantes britânicos argumen
taram que os preços dos terrenos, em geral, tinham regis
tado um aumento significativo entre Abril de 1989 e
Fevereiro de 1990. Além disso, dado que a avaliação de
terrenos é inevitavelmente arbitrária e algo subjectiva, as
partes deviam preocupar-se mais com o estabelecimento
de uma gama de preços razoáveis, em vez de um único
valor absoluto, atendendo, em especial, ao facto de o
próprio « District Valuer » ter reconhecido que não se
dispunha, para a avaliação, de referências, ou que estas
eram limitadas.

Os representantes da Toyota sublinharam a sua intenção,
publicamente declarada desde o início, de realizar o
projecto em Burnaston sem solicitar ou receber qualquer

— intervenção do principal representante da Toyota,

auxílio estatal do Governo central ou das autoridades

;— uma comparação dos custos dos terrenos no sul do

locais. Delinearam a sua abordagem estritamente comer
cial na consideração de outros locais alternativos e a sua

País de Gales, em Burnaston e em Humberside,

decisão de seleccionar o terreno em Burnaston, na base de

— uma comparação mais alargada dos preços dos

que o preço oferecido pelo DCC representava o seu valor
comercial. Repetiram a opinião dos representantes britâ
nicos de que a consideração de uma gama de valores

terrenos industriais não desenvolvidos, examinados

pela Toyota.

imobiliários, em vez de um valor único, teria sido uma

abordagem mais razoável para a questão da avaliação.
Os restantes documentos apresentados pelos represen
tantes britânicos incluíam :

Por carta de 11 de Julho de 1991 , as autoridades britâ
nicas enviaram um outro documento interno elaborado

— uma cópia de uma carta, de 3 de Junho de 1991 , do
« District Valuer », em resposta a um pedido do Minis
tério do Comércio e da Indústria no sentido de consi

derar o efeito da selecção da data de Abril de 1989, e
não a de Fevereiro de 1990, como base de avaliação e

as consequências daí decorrentes para o seu relatório.
Esta carta declarava que as condições de mercado se
tinham, de facto, deteriorado no decurso deste período
e expunha, por parte do avaliador, « a firme convicção
de que o valor em Abril de 1989 não teria sido infe
rior ao preço que declarei em Fevereiro de 1990. De
facto, declararia o mesmo valor para ambas as datas »,

— cópias de dois relatórios de 13 e 14 de Junho de 1991 ,
elaborados por uma empresa privada britânica de
consultoria no domínio dos bens imobiliários, na

sequência de um pedido de 7 de Junho do Ministério
do Comércio e da Indústria, que agia por iniciativa
própria ; o primeiro relatório analisava a evolução do
mercado imobiliário no período de Abril de 1989 a
Fevereiro de 1990, ria área de Derby, e o segundo
fornecia uma avaliação alternativa dos 580 acres em

Fevereiro de 1990. Este último, baseado parcialmente
em informações fornecidas pelo Ministério do
Comércio e da Indústria, avaliava o terreno em 19
milhões de libras esterlinas. O outro estudo concluía

que, excluindo os efeitos decorrentes da presença da

pela Toyota sobre a transacção. Solicitaram à Comissão
que tivesse em consideração os elementos de prova aí
apresentados, particularmente os referentes aos preços
oferecidos pela Toyota para locais alternativos no Reino
Unido, respeitando simultaneamente a confidencialidade
comercial de parte da informação. Este documento
também repetia e desenvolvia alguns dos argumentos

gerais apresentados anteriormente pela parte britânica de
que a transacção não envolvia qualquer auxílio estatal.
Foram nomeadamente salientados os seguintes pontos :
— atendendo ao facto de que este poderia constituir o
primeiro caso em que a Comissão tomaria uma deci
são sobre auxílios estatais relativos à venda de bens

imobiliários de propriedade pública,_esta não_.deveria
« basear-se meramente numa investigação superficial e
,em elementos de prova pouco fundamentados »,

— qualquer avaliação do terreno devia ter em conta todas
as considerações e objectivos relevantes das partes,
incluindo o facto de a Toyota se encontrar numa posi
ção de negociação vantajosa face ao DCC, que oferecia
um terreno pouco desenvolvido em termos de urbani
zação e cuja venda no futuro poderia revelar-se difícil ;
a Toyota estava igualmente ciente dos consideráveis
benefícios não financeiros que a venda acarretaria para
o DCC,
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— a avaliação alternativa solicitada pelas autoridades

Na pratica, segundo as autoridades britânicas, neste

britânicas destaca certas deficiências no relatório do

contexto deverá ter-se em conta factores como a natureza

« District Valuer », e constitui mais uma justificação
para a . adopção de uma gama de preços entre, por
exemplo, 16 e 24 milhões de libras esterlinas, em vez
de um montante fixo para a avaliação.

IV

A « Toyota Motor Incorporation » é o maior produtor de
veículos automóveis com sede no Japão. Em 1990, as
vendas totais do grupo, a nível mundial, ascenderam a 4,4
milhões de unidades, e as vendas líquidas do grupo foram
avaliadas em 58 084 milhões de ecus. Nesse ano, as

e a localização do terreno, o planeamento e outros condi
cionalismos em matéria de desenvolvimento, bem como o

mercado imobiliário. Esta perspectiva é consistente com o
parecer da Comissão, de que a actuação de uma autori
dade pública na venda de um bem imobiliário a uma
empresa comercial, que participa nas trocas comerciais na
Comunidade, deve corresponder aos critérios de um
vendedor privado que oferece em condições de mercado

normais, análogo à posição da Comissão em matéria de
participações dos poderes públicos no capital das
empresas ('). Nestas condições, um vendedor pivado anali
saria a possibilidade de outras propostas de aquisição e
venderia o bem imobiliário à entidade que apresentasse a
proposta de preço mais alto.

importações de veículos Toyota na Comunidade eleva

ram-se a 351 000 unidades, o que representa 2,7 % dos
registos de automóveis na Comunidade. O investimento
da empresa na fábrica de Burnaston, anunciado em 1989,
insere-se numa série de iniciativas destinadas a reforçar os

elos da empresa com a Europa. Segundo as suas próprias
declarações, a Toyota « está empenhada em tornar-se um
membro de pleno direito da indústria automóvel euro
peia ».

O mercado de veículos de passageiros na Europa
Ocidental atravessou um período de rápida expansão no
fim da década de oitenta, mas o mercado, com a única

excepção da Alemanha, tem registado um declínio acen
tuado nos últimos tempos e as perspectivas a curto prazo
permanecem penosas e incertas. Numa perspectiva de
médio a longo prazo, pode-se prever o retorno a um ritmo
de crescimento anual de 1 a 2 % .

V

Ao dar início ao presente processo, a Comissão declarou
que « a questão da existência ou não de um auxílio estatal
residia no facto de as condições de venda do terreno à

Se o vendedor considerasse que, devido a circunstâncias
especiais como, por exemplo, a dimensão do terreno ou a
importância das condições de planeamento, fosse difícil
assegurar a disponibilidade imediata de outros adquirentes
potenciais, e sempre que não tivesse uma referência fide
digna relativa ao preço do mercado imobiliário, solicitaria
uma avaliação profissional do mesmo, que tivesse em
conta todas as circunstâncias existentes e as condições de
venda não associadas ao preço, previamente à respectiva
venda. O preço de venda basear-sé-ia no valor resultante
da avaliação.

No caso da venda do terreno em Burnaston, o DCC não

solicitou qualquer avaliação do terreno previamente à sua
proposta de . venda à Toyota em Abril de 1989. O DCC
dispunha apenas de uma avaliação relativa ao terreno
« base » de 280 acres, realizada em Junho de 1989, isto é,
posterior à proposta de venda à Toyota. Conforme apon
tado no início, esta avaliação excedia o preço oferecido à
Toyota num montante de 2,7 milhões de libras esterlinas,
não tendo o DCC efectuado qualquer tentativa no sentido
de rever o preço de venda, por forma a tomar em conside
ração esta diferença. O DCC não efectuou, por iniciativa
própria, qualquer outra avaliação do terreno restante.

Toyota se desviarem das práticas e critérios comerciais
normais, de modo a constituírem um auxílio estatal a

favor da Toyota, na acepção do n? 1 do artigo 92? do
Tratado CEE ». Tal constitui o ponto de partida para a
apreciação do caso. A Comissão aceita plenamente o facto
de o Governo britânico não tencionar que o projecto fosse
subvencionado. A Comissão aceitou igualmente, desde o
início, que não existem quaisquer elementos de prova que
apontem no sentido de a Toyota ter solicitado um auxílio
estatal, ou ter manifestado a intenção de beneficiar directa
ou indirectamente de um auxílio estatal através das condi

ções de aquisição do local . No entanto, esta ausência de
intenção por parte da Toyota não significa a inexistência
de qualquer auxílio estatal implicado na venda pelo DCC.
Transparece ainda que o montante de auxílio envolvido é
reduzido em relação ao custo global do projecto e que a
Toyota teria realizado o projecto independentemente da
concessão ou não do auxílio.

Ao abrigo da legislação nacional, o DCC tinha a obrigação
de vender o terreno à Toyota pelo melhor preço possível.

A Comissão não pode aceitar que a abordagem de venda
sem lucros nem perdas do DCC no conjunto de medidas
que proporcionou à Toyota, conforme comprovada pela
acta da reunião do comité de orientação do DCC, em 21
de Novembro de 1989, supramencionada e confirmada na
subsequente correspondência com as autoridades britâni

cas, corresponda à prática de um vendedor comercial. Esta
abordagem baseava-se expressamente na estimativa do
custo da preparação do terreno e da criação de vias de
acesso e infra-estruturas no local. A « planificação de
envergadura e outras desvantagens » que, segundo o DCC,
caracterizavam o local e influenciaram o seu preço de
mercado não se aplicam ao adquirente, a Toyota. A
Comissão não pode aceitar a proposta de que uma estima
tiva aproximada do custo da preparação do terreno princi
palmente agrícola e da criação das infra-estruturas consti
tuía um substituto válido para o preço de mercado ou o
1

Boletim CE 9-1984.
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melhor preço que o DCC poderia ter plausivelmente
obtido, dado que tal não estava ligado de forma alguma
aos valores dos terrenos industriais (').

Nestas circunstâncias, e dado que foi aceite que a venda
do terreno deve ser considerada uma única transacção, a
Comissão não teve outra alternativa se não a de avaliar o

terreno na sua globalidade, segundo os mesmos parâme
tros que os utilizados na avaliação original relativa ao
terreno de 280 acres, e comparar a avaliação daí resultante
com o preço pago pela Toyota, a fim de determinar a
eventual existência de um auxílio estatal . As autoridades

britânicas aceitaram esta abordagem em Março de 1991 e
não levantaram quaisquer objecções aos parâmetros
propostos para a realização da avaliação ou à sugestão de
que esta fosse levada a cabo pelo « District Valuer ».
Com base nos argumentos apresentados pelo Governo
britânico e pela Toyota na sequência do relatório do
« District Valuer », a Comissão gostaria, em pimeiro lugar,
de destacar, de forma geral, que estes argumentos teriam
tido mais peso se tivessem sido apresentados antes da
aceitação, por parte das autoridades britânicas, dos parâ
metros da avaliação solicitada pela Comissão e da apresen
tação do relatório do « District Valuer ». No que se refere
ao argumento específico de que a avaliação devia ter sido

efectuada com base nos preços de Ábril de 1989 e não de

Fevereiro de 1 990, o próprio « District Valuer » confirmou
que tal não tinha afectado as suas conclusões. Além disso,
a Comissão não considera que o estudo sobre as alterações
de preço dos bens imobiliários no decurso deste período,
solicitado pelas autoridades britânicas, apresente provas
suficientes para contestar esta conclusão.

No que diz respeito ao argumento relativo aos custos
decorrentes de alegadas desvantagens associadas à inclina
ção do terreno e a condições de terreno adversas, a Comis

são é da opinião de que esses custos constituem uma
característica comum dos grandes terrenos preparados
para desenvolvimento industrial, nomeadamente, os custos
da colocação de estacas-pranchas associadas às fábricas de
montagem de veículos em zonas verdes. Estas considera
ções não foram objecto de uma atenção especial pelo
« District Valuer » para além da « apreciação particular da

topografia », já incorporada no seu relatório.
No atinente às outras avaliações solicitadas pelas autori
dades britânicas, por iniciativa própria, após apresentação
do relatório do « District Valuer » e da sua carta em que
este confirmava que uma base de preços de Fevereiro de

conteúdo desta avaliação confidencial justifique as criticas
subsequentemente tecidas pela Toyota no que se refere à
metodologia do « District Valuer ».

A Comissão não encontra qualquer argumento válido no
sentido de procurar, nesta fase tardia, substituir por uma
« gama representativa de preços » o preço único que
emergiu do relatório do « District Valuer », perante a
inexistência de uma proposta anterior neste sentido ou de
quaisquer critérios fundamentados pára a determinação
desta gama. A tentativa de introduzir uma gama de preços
nesta fase apenas introduziria um elemento injustificado
de arbítrio e incerteza e colocaria em causa os objectivos
de justiça e de objectividade prosseguidos pela Comissão
em todo o processo. A Comissão salienta, neste contexto,

que o próprio relatório de avaliação, solicitado a título
independente pelas autoridades britânicas, concluiu por
um único valor exacto, não fazendo qualquer referência a
uma gama no âmbito da qual se situaria um « valor
comercial justo ».
Por fim, a Comissão examinou os elementos confidenciais

apresentados pela Toyota sobre outras propostas alterna
tivas de terrenos, juntamente com documentos justifica
tivos relativos aos preços de terrenos para fins industriais e
de armazenagem do Serviço de avaliação, enviados pelas
autoridades britânicas, e entendeu que estas não preju
dicam a conclusão de que a transacção entre ó DCC e a
Toyota envolveu um auxílio estatal num montante de 4,2
milhões de libras esterlinas.

Nestas circunstâncias, a Comissão concluiu que a dife
rença de 4,2 milhões de libras esterlinas entre a avaliação

do terreno pelo « District Valuer » em 22,5 milhões de
libras esterlinas e o preço pago pela Toyota de 18,3
milhões de libras esterlinas constitui um auxílio estatal

concedido pelo DCC a esta empresa.
Existem trocas comerciais intracomunitárias consideráveis

no domínio dos veículos automóveis de passageiros, que
se elevaram a 6 398 000 unidades em 1990, equivalente a
48 292 milhões de ecus. O auxílio de 4,2 milhões de

libras esterlinas concedido pelo DCC à Toyota afectará,
por conseguinte, o comércio intracomunitário de veículos
automóveis e ameaça, por isso, falsear a concorrência
neste mercado. Consequentemente, constitui um auxílio
estatal a favor da Toyota na acepção do n? 1 do artigo 92?
do Tratado.

VI

1990 não afectaria as suas conclusões, a Comissão não

pode concordar com o início de um segundo exercício de
adivinhação mediante o qual uma parte deseja substituir
ex post um avaliador oficialmente designado por um
avaliador privado, face à inexistência de qualquer motivo
de relevo que o justifique. Isto violaria os princípios da
equidade e de coerência na tomada de decisões da Comis
são. Além disso, a Comissão não considera que o
(') Conforme supramencionado, os cálculos subjacentes à aborda
gem sem perdas nem lucros não são agora susceptíveis de se
concretizar, e existirão custos consideráveis para o DCC no
que se refere à prestação de serviços conexos.

Este auxílio, que não é abrangido pelo âmbito de qualquer
regime aprovado, deveria ter sido notificado à Comissão
nos termos do n? 3 do artigo 93? do Tratado CEE. Além
disso, a actividade comercial em causa é abrangida pelos
parâmetros do enquadramento comunitário dos auxílios
estatais no sector dos veículos automóveis (2). Este estabe

lece que « no que respeita aos auxílios a conceder fora do
âmbito de um regime de auxílios aprovados, todos os
projectos, independentemente do seu custo e da intensi
(2) JO n? C 123 de 18. 5. 1989, p. 3.
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dade do auxilio, estão obviamente sujeitos, sem qualquer

nados a facilitar o desenvolvimento de certas actividades

excepção, à obrigação de notificação nos termos do n? 3
do artigo 93? do Tratado CEE ».

económicas », a Comissão pode aceitar certos auxílios na
indústria de veículos automóveis como compatíveis com o
mercado comum se preencherem um dos critérios posi
tivos para a apreciação dos processos de auxílio — que
não auxílio regional — citados nas orientações do enqua

Dado que o Governo britânico não notificou o auxílio em
causa com a devida antecedência, a Comissão não pôde
emitir o seu parecer sobre as medidas antes da respectiva

aplicação. Deste modo, o auxílio é ilegal por ter sido
concedido em violação do disposto no n? 3 do artigo 93?
do Tratado.

Neste âmbito, deve ser lembrado que, tendo em conta o
carácter imperativo das regras processuais estabelecidas no
n? 3 do artigo 93? do Tratado CEE, que são igualmente

dramento comunitário dos auxílios estatais nesse sector.

Estes referem-se a auxílios com os seguintes objectivos :
auxílio de urgência e reestruturação, inovação ou raciona
lização fundamental, investigação e desenvolvimento,
formação profissional de base. Nenhum destes objectivos
é aplicável ao auxílio e ao projecto em questão, nem tal
foi alegado pelo Governo britânico.

importantes em termos de ordem pública, e cujo efeito
directo foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça no seu
acórdão de 19 de Junho de 1973, proferido no processo
77/72 (') — a ilegalidade do auxílio em causa no presente
processo não pode ser sanada a posteriori.

VII

O n? 3 do artigo 92? do Tratado enumera os auxílios que
podem ser considerados compatíveis com o mercado
comum . A compatibilidade com o Tratado deve ser deter
minada no contexto da Comunidade no seu conjunto e
não em função de um único Estado-membro. A fim de

salvaguardar o funcionamento adequado do mercado
comum e tendo em conta os princípios estabelecidos na
alínea f) do artigo 3?, as derrogações ao princípio enun
ciado no n? 1 do artigo 92?, conforme previstas pelo n? 3
do artigo 92?, devem ser interpretadas de forma restritiva
aquando da análise de um regime de auxílios ou da
concessão de um auxílio individual. Em especial, devem
apenas ser aplicados quando a Comissão considere que a

VIII

No caso de auxílios incompatíveis com o mercado
comum, a Comissão recorrendo à possibilidade que lhe é
facultada pelo n? 2 do artigo 93? do Tratado e pelo
Tribunal de Justiça no seu acórdão de 12 de Julho de
1973, proferido no processo 70/72 (2), confirmada no acór
dão de 24 de Fevereiro de 1987, proferido no processo
310/85 (3) — pode exigir aos Estados-membros que soli
citem o reembolso do auxílio concedido ao respectivo
beneficiário. Assim, é necessário que as autoridades britâ
nicas solicitem o reembolso no prazo de dois meses do
auxílio incompatível concedido à Toyota , pelo Derbyshire
County Council, devendo este reembolso ser efectuado
segundo as disposições da legislação nacional, incluindo
as relativas aos juros de mora relativos a dívidas ao Estado,
caso o reembolso não seja efectuado no prazo fixado pela
Comissão,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

mera actuação das forças de mercado, sem o auxílio, não

induziria o beneficiário do auxílio previsto a adoptar um
comportamento que contribuísse para a realização de
algum dos referidos objectivos.

Artigo 1 ?
O auxílio, sob forma de um subsídio no montante de 4,2

No que se refere às derrogações no n? 3, alíneas a) e c),
do artigo 92?, relativas a auxílios destinados a promover
ou a facilitar o desenvolvimento de determinadas áreas, no

presente caso, Burnaston, localizado em Derbyshire, não
se situa numa região elegível para efeitos de auxílios esta
tais ao abrigo do n? 3, alíneas a) ou c), do artigo 92?

milhões de libras esterlinas, concedido à Toyota Motor
Incorporation, envolvido na venda a esta empresa de um
terreno de 580 acres situado em Burnaston pelo Derbys
hire County Council em Fevereiro de 1990, é ilegal visto
ter sido concedido em violação do disposto no n ? 3 do
artigo 93 ? do Tratado CEE. Além disso, é incompatível
com o mercado comum na acepção do artigo 92? do
Tratado .

No que diz respeito às derrogações previstas no n? 3, os
factos não justificam que se considere que o auxílio em
questão se destina a fomentar a realização de um projecto
de interesse europeu comum, ou a sanar uma perturbação
grave na economia do Reino Unido. Além disso, o
Governo britânico não apresentou quaisquer argumentos
deste tipo para justificar o auxílio em causa.
No atinente à derrogação prevista no n? 3, alínea c), do
artigo 92? do Tratado CEE, a favor dos « auxílios desti
(') Colectânea da Jurisprudência do Tribunal,
1973, p. 611 .

Artigo 2?
Solicita-se ao Reino Unido que assegure a supressão do
auxílio mediante o reembolso de 4,2 milhões de libras

esterlinas, a efectuar pela Toyota ao Derbyshire County
Council no prazo de dois meses a contar da data de notifi

cação da presente decisão. Se o reembolso for efectuado
(2) Colectânea da Jurisprudência do Tribunal,
1973, p. 813.
(3) Colectânea da Jurisprudência do Tribunal,
1987, p. 901 .
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após o prazo de dois meses acima referido, vencerão juros
correspondentes ao montante de que a empresa possa
indevidamente ter beneficiado.

Artigo 4?
O Reino Unido é o destinatário da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 31 de Julho de 1991 .

Artigo 3?
Pela Comissão

O Reino Unido informará a Comissão, no prazo de dois
meses a contar da data de notificação da presente decisão,
das medidas tomadas para lhe dar cumprimento.

Leon BRITTAN

Vice-Presidente

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 18 de Dezembro de 1991

que altera a Decisão 91 /107/CEE, que autoriza certos Estados-membros a estabe
lecer derrogações de determinadas disposições da Directiva 77/93/CEE do

Conselho em relação à madeira serrada de coníferas originária dos Estados
Unidos da América

(Apenas fazem fé os textos nas línguas espanhola, alemã, grega, inglesa, italiana, neerlan
desa e portuguesa)

(92/ 12/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

estufa nos Estados Unidos da America parece ser limi
tada ;

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

Considerando que, no que diz respeito , aos Estados
Unidos da América, a Comissão verificou, com base nas

Tendo em conta a Directiva 77/93/CEE do Conselho, de

21 de Dezembro de 1976, relativa às medidas de protec
ção contra a introdução nos Estados-membros de orga
nismos prejudiciais às plantas e produtos vegetais ('), com
a última redacção que lhe foi dada pela Directiva
91 /27/CEE da Comissão (2), e, nomeadamente, o n? 3,
segundo e terceiro travessões, do seu artigo 14?,
Tendo em conta os pedidos apresentados pela Bélgica,
República Federal da Alemanha, Grécia, Espanha, França,
Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal e Reino

informações fornecidas pelas autoridades daquele país e
ali colhidas durante uma missão efectuada em 1990, que
foi criado' um programa de emissão de « certificados de
descasque e controlo de orifícios de larvas », oficialmente
aprovado e controlado, destinado a garantir um descasque
adequado e a reduzir os riscos resultantes da presença de
organismos prejudiciais ; que o risco de propagação de
organismos prejudiciais é reduzido desde que a madeira
seja acompanhada de um « certificado de descasque e
controlo de orifícios de larvas » emitido no âmbito do

referido programa ;

Unido,

Considerando que, nos termos da Directiva 77/93/CEE e
dado o risco de introdução de organismos prejudiciais, a
madeira de coníferas que corresponde às descrições <do
código NC ex 4407 10, originária do Canadá, China,
Japão, Coreia e Estados Unidos da América apenas pode
ser introduzida na Comunidade se tiver sido adequada

Considerando que, pelas suas decisões 91 / 107/CEE (3) e
91 /636/ÇEE (4), a Comissão autorizou, sob determinadas
condições técnicas, tais derrogações relativamente à
madeira serrada de coníferas originária dos Estados
Unidos da América, com base na utilização do referido

« certificado de descasque e controlo de orifícios de
larvas » ;

mente seca em estufa e se estiver identificada como tendo

sido submetida a essa operação ;

Considerando, no entanto, que o n? 3, segundo travessão,
do artigo 14? da Directiva 77/93/CEE permite o estabele
cimento de derrogações dessa regra, desde que esteja
garantido que não existe qualquer risco de propagação de
organismos prejudiciais ;
Considerando, ainda, que o n? 3, terceiro travessão, do
artigo 14? da referida directiva permite derrogações da
regra que exige um certificado fitossanitário, desde que

sejam fornecidas garantias equivalentes e esteja assegurado
que não existe qualquer risco de propagação de orga
nismos prejudiciais ;
Considerando que a madeira de coníferas originária dos
Estados Unidos da América é actualmente introduzida na

Comunidade ; que, no caso da madeira serrada, os certifi
cados fitossanitários não são geralmente emitidos naquele
país ; que, actualmente, a capacidade de secagem em
(') JO n? L 26 de 31 . 1 . 1977, p. 20.
O JO n? L 16 de 22. 1 . 1991 , p. 29.

Considerando que não foram encontrados orifícios de
larvas na madeira serrada de coníferas importada ao abrigo
da Decisão 91 / 107/CEE ; que, com base nas informações
disponíveis, não se verificou a existência de elementos
que impeçam o funcionamento adequado do « programa
de descasque e controlo de orifícios de larvas » ;
Considerando que a Decisão 91 /636/CEE estipulou que a
autorização termina em 31 de Dezembro de 1991 ;

Considerando que, actualmente, a secagem adequada em
estufa constitui uma medida eficaz para proteger a Comu
nidade contra a introdução de certos organismos que
afectam a madeira de coníferas ; que, no entanto, são
habitualmente aplicados às diferentes espécies de madeira
vários planos de secagem com o objectivo de as secar a
um nível adequado para o fim a que se destinam ; que
estes processos de secagem implicam a utilização de calor
com intensidade e duração variáveis ;
(3) JO n? L 56 de 2. 3 . 1991 , p. 26.
(4) JO n? L 341 de 12. 12. 1991 , p. 34.

N? L 6/46

11.1 . 92

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Considerando que foi criado um programa comunitário

entrada para a Comunidade. Sera revogada antes

de investigação destinado a definir, no caso do tratamento
pelo calor, os parâmetros que asseguram a erradicação da
Bursaphelenchus xylophilus e dos seus vectores, de forma
a permitir que a Comissão estabeleça de modo definitivo
as exigências que permitem evitar a propagação dos refe
ridos organismos ;

daquela data se se verificar que as condições definidas
no n? 2 do artigo 1 ? não são suficientes para evitar a
introdução de organismos prejudiciais ou não foram
observadas . ».

Considerando que os resultados de tais estudos não estão
ainda completamente disponíveis ;

Artigo 2?

Considerando, pois, que a autorização deve ser prorrogada
pelo período de um ano ;

O Reino da Bélgica, a República Federal da Alemanha, a
República Helénica, o Reino de Espanha, a República
Francesa, a República Italiana, o Grão-Ducado do Luxem
burgo, o Reino dos Países Baixos, a República Portuguesa
e o Reino Unido são os destinatários da presente decisão.

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

ADOPTOU À PRESENTE DECISÃO :
Feito em Bruxelas, em 18 de Dezembro de 1991 .

Artigo 1 ?
A Decisão 91 / 107/CEE é alterada do seguinte modo :
O artigo 3? passa a ter a seguinte redacção :
« A autorização concedida no artigo 1 ? termina em 31
de Dezembro de 1992, sendo esta a última data de

Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 18 de Dezembro de 1991

que altera a Decisão 90/505/CEE, que autoriza certos Estados-membros a estabe
lecer derrogações de determinadas disposições da Directiva 77/93/CEE do

Conselho em relação à madeira serrada de coníferas originária do Canadá
(Apenas fazem fé os textos nas línguas espanhola, alemã, grega, inglesa, francesa, italiana,
neerlandesa e portuguesa)

(92/ 13/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

mente, a capacidade de secagem em estufa nos Estados
Unidos da América parece ser limitada ;

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

Considerando que, no que diz respeito ao Canadá, a

Tendo em conta a Directiva 77/93/CEE do Conselho, de

Comissão verificou, com base nas informações actual
mente disponíveis, que foi criado um programa de emis

21 de Dezembro de 1976, relativa às medidas de protec
ção contra a introdução nos Estados-membros de orga
nismos prejudiciais às plantas e produtos vegetais ('), com
a última redacção que lhe foi dada pela Directiva
91 /27/CEE da Comissão (2), e, nomeadamente, o n? 3,
segundo e terceiro travessões, do seu artigo 14?,

Tendo em conta os pedidos apresentados pela Bélgica,
República Federal da Alemanha, Grécia, Espanha, França,
Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal e Reino
Unido,

Considerando que, nos termos da Directiva 77/93/CEE e
dado o risco de introdução de organismos prejudiciais, a
madeira de coníferas que corresponda às descrições do
código NC ex 4407 10, originária do Canadá, China,
Japão, Coreia e Estados Unidos da América apenas pode
ser introduzida na Comunidade se tiver sido adequada
mente seca em estufa e se estiver identificada como tendo

sido submetida a essa operação ;

Considerando, no entanto, que o n? 3, segundo travessão,
do artigo 14? da Directiva 77/93/CEE permite o estabele
cimento de derrogações dessa regra, desde que esteja
garantido que não existe qualquer risco de propagação de
organismos prejudiciais ;

são de « certificados de descasque e controlo de orifícios
de larvas », oficialmente aprovado e controlado, destinado
a garantir um descasque adequado e a reduzir os riscos

resultantes da presença de organismos prejudiciais ; que o
risco de propagação de organismos prejudiciais é reduzido
desde que a madeira seja acompanhada de um « certifi
cado de descasque e controlo de orifícios de larvas »

emitido no âmbito do referido programa ;
Considerando que, pelas suas Decisões 90/505/CEE (3) e
91 /635/CEE (4), a Comissão autorizou, sob determinadas 1
condições técnicas, tais derrogações relativamente à
madeira serrada de coníferas originária do Canadá, com
base na utilização do referido « certificado de descasque e
controlo de orifícios de larvas » ;

Considerando que o Reino Unido informou os outros
Estados-membros de que a madeira importada ao abrigo
da Decisão 90/505/CEE apresentava alguns orifícios de
larvas ; que, no entanto, não foram detectados naquela
madeira nem Monochamus nem Bursaphelenchus xylo
philus ; que, com base nas informações disponíveis, não se
verificou a existência de elementos que impeçam o
funcionamento adequado do « programa de descasque e
controlo de orifícios de larvas » ;

Considerando que a Decisão 91 /635/CEE estipulou que a
Considerando, ainda, que o n? 3, terceiro travessão, do

artigo 14? da Directiva 77/93/CEE permite derrogações da
regra que exige um certificado fitossanitário, desde que
sejam fornecidas garantias equivalentes e esteja assegurado
que não existe qualquer risco de propagação de orga
nismos prejudiciais ; ,
.

autorização termina1 em 31 de Dezembro de 1991 ;

Considerando que, actualmente, a secagem adequada em

estufa constitui uma medida eficaz para proteger a Comu

no caso da madeira serrada, os certificados fitossanitários

nidade contra a introdução de certos organismos que
afectam a madeira de coníferas ; que, no entanto, são
habitualmente aplicados às diferentes espécies de madeira
vários planos de secagem com o objectivo de as secar a
um nível adequado para o fim a que se destinam ; que
estes processos de secagem implicam a utilização de calor

não são geralmente emitidos naquele país ; que, actual

com intensidade e duração variáveis ;

(') JO n? L 26 de 31 . 1 . 1977, p. 20.
O JO n? L 16 de 22. 1 . 1991 , p. 29.

h) JO n? L 341 de 12. 12. 1991 , p. 32.

Considerando que a madeira de coníferas originária do
Canadá é actualmente introduzida na Comunidade ; que,

(3) JO n? L 282 de 13. 10. 1990, p. 63.
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Considerando que foi criado um programa comunitário
de investigação destinado a definir, no caso do tratamento
pelo calor, os parâmetros que asseguram a erradicação da
Bursaphelenchus xylophilus e dos seus vectores, de forma
a permitir que a Comissão estabeleça de modo definitivo
as exigências que permitem evitar a propagação dos refe
ridos organismos ;

entrada para a Comunidade. Sera revogada antes
daquela data se se verificar que as condições definidas
no n? 2 do artigo 1 ? não são suficientes para evitar a
introdução de organismos prejudiciais ou não foram
observadas. ».

Considerando que os resultados de tais estudos não estão
ainda completamente disponíveis ;

Artigo 2?

Considerando, pois, que a autorização deve ser prorrogada
pelo período de um ano ;

O Reino da Bélgica, a República Federal da Alemanha, a
República Helénica, o Reino de Espanha, a República
Francesa, a República Italiana, o Grão-Ducado do Luxem
burgo, o Reino dos Países Baixos, a República Portuguesa
e o Reino Unido são os destinatários da presente decisão.

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité
Fitossanitário Permanente,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Feito em Bruxelas, em 18 de Dezembro de 1991 .

Artigo 1 ?

A Decisão 90/505/CEE é alterada do seguinte modo :
O artigo 3 ? passa a ter a seguinte redacção :
« A autorização concedida no artigo 1 ? termina em 31
de Dezembro de 1992, sendo esta a última data de

Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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