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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE) N? 3797/92 DA COMISSÃO
de 29 de Dezembro de 1992

que fixa os direitos niveladores à importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e
às sêmolas de trigo ou de centeio
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece uma
organização comum dos mercados no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1738/92 (2), e, nomeadamente, o n? 5 do seu

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , ultimo
parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1676/85,

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

sendo estas cotações as verificadas em 28 de Dezembro de
1992 ;

Considerando que o coeficiente acima referido corrige

artigo 1 3?,

todos os elementos de cálculo dos direitos niveladores,

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?,

incluindo os coeficientes de equivalência ;
Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CEE) n? 1820/92 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

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? 1 820/92 da Comissão (*) e pelos regulamentos
posteriores que o alteraram ;

presente regulamento,

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

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?
O presente regulamento entra em vigor em 30 de
Dezembro de 1992.

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

Feito em Bruxelas, em 29 de Dezembro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

f)
(2)
O
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

281
180
164
201

de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
24. 6. 1985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.

M JO n? L 185 de 4. 7. 1992, p. 1 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 de Dezembro de 1992, que fixa os direitos niveladores à

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

Código NC

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

Montante do direito nivelador (')

1 32,26 (2)0
1 32,26 (2)0
1 72,54 OOH
1 72,54 OOC0)

1001 90 91

143,43

1001 90 99
1002 00 00

143,43 (")
156,21 0

1003 00 10

124,24

100300 90

1 24,24 (n)

1004 00 10
1004 00 90

113,52
113,52

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

132,26 00
132,26 00
134,67 (4)
47,20 (")
68,68 0
37,49 0
0

1008 90 90

1101 00 00
1102 1000
1103 11 10
1103 11 90

37,49

21 3,60 0 (")
231,500
279,95 OH
229,87 (8)

(') Em relação ao trigo duro, originário de Marrocos e transportado directamente deste país para a Comunidade, o
direito nivelador é diminuído de 0,60 ecu por tonelada.
(2) Em conformidade com o disposto no Regulamento (CEE) n? 715/90, os direitos niveladores não são aplicados

aos produtos originários dos Estados de Africa, das Caraíbas e do Pacífico e importados directamente nos depar
tamentos franceses ultramarinos.

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

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

(*) Em relação ao trigo duro e à alpista produzidos na Turquia e directamente transportados deste país para a Comu
nidade, 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 e (CEE) n? 2622/71 da
Comissão.

O Áquando da importação do produto do código NC 1008 90 10 (triticale), é cobrado o direito nivelador aplicável
ao centeio .

(8) Aquando da importação por Portugal, o direito nivelador é adicionado do montante previsto no n? 2 do artigo
2? do Regulamento (CEE) n? 3808/90.
(') Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos
produtos originários dos PTU, excepto se for aplicável o n? 4 de mesmo artigo.
(10) Em conformidade com o n? 4 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, é cobrado um montante igual ao
montante fixado pelo Regulamento (CEE) 1825/91 .
(") Os produtos deste código importados da Polónia, da Checoslováquia ou da Hungria no âmbito dos acordos
provisórios concluídos entre estes países e a Comunidade, e para os quais seja apresentado um certificado EUR1
emitido nas condições previstas no Regulamento (CEE) n ? 585/92, estão sujeitos aos direitos niveladores indi
cados no anexo do mesmo regulamento.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3798/92 DA COMISSÃO
de 29 de Dezembro 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? 1738/92 (2), e, nomeadamente, o n? 6 do seu
artigo 15?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1676/85 do
Conselho, de 11 de Junho de 1985, relativo ao valor da

unidade de conta e às taxas de câmbio a aplicar no âmbito
da política agrícola comum (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2205/90 (4), e,
nomeadamente, o seu artigo 3?,

— 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 28 de Dezembro 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 do anexo do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que os prémios que acrescem aos direitos
niveladores em relação aos cereais e ao malte foram

fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1821 /92 da Comis
são (*) e pelos regulamentos posteriores que o alteraram ;
Considerando que, a fim de permitir o funcionamento
normal do regime dos direitos niveladores, é conveniente
tomar em consideração para o cálculo destes últimos :
— para as moedas cuja paridade se mantém dentro de
um desvio instantâneo máximo a pronto de 2,25 % ,

Artigo 1 ?
Os prémios que acrescem aos direitos niveladores fixados
previamente em relação às importações de cereais e de
malte, em proveniência de países terceiros, referidos no
artigo 15? do Regulamento (CEE) n? 2727/75, são fixados
no anexo .

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

Artigo 2?

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último
parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)

O presente regulamento entra em vigor em 30 de

n? 1676/85,

Dezembro de 1992.

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

Feito em Bruxelas, em 29 de Dezembro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
(4)
0

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

281
180
164
201
185

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
24. 6. 1 985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.
4. 7. 1992, p. 4.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 de Dezembro de 1992, que fixa os prémios que

acrescem aos direitos niveladores à importação em relação aos cereais, à farinha e ao malte
A. Cereais e farinhas

(Em ECUs/t)
Corrente

1 ? período

2? período

3? período

12

1

2

3

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

-0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

41,03

41,03

41,03

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

Código NC

B. Malte

(Em ECUs/t)
Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

12

1

2

3

4

1107 10 11

0

0

0

0

0

110710 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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DECISÃO N? 3799/92/CECA DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1992

que fixa a taxa das imposições para o exercício de 1993 e altera a Decisão n? 3/
/52/CECA relativa ao montante e às modalidades de aplicação das imposições

previstas nos artigos 49? e 50? do Tratado CECA
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que o rendimento das imposições, para
uma taxa de 0,01 % , está avaliado em 5,00 milhões de

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço e, nomeadamente, os seus
artigos 49? e 50?,

ecus,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Considerando que, tendo em conta as variações dos
valores médios registados durante o período de referência,
é necessário alterar os artigos 2? e 4? da Decisão n? 3/52/

Artigo 1 ?

/CECA, de 23 de Dezembro de 1952, relativa ao

montante e às modalidades de aplicação das imposições
previstas nos artigos 49? e 50? do Tratado CECA ('), com

a última redacção que lhes foi dada pela Decisão n?
3747/91 /CECA (2) ;

Considerando que as necessidades da Comunidade Euro
peia do Carvão e do Aço estão avaliadas em 548 milhões
de ecus, tal como resulta do orçamento operacional para o
exercício de 1993 ; que o orçamento que foi adoptado
pela Comissão das Comunidades Europeias em 23 de
Dezembro de 1992, constante do anexo à presente deci
são, determina que o montante dos recursos provenientes
das importações do exercício de 1993 seja de 125 milhões

A taxa das imposições que incidem sobre a produção
realizada a partir de 1 de Janeiro de 1993 é fixada em
0,25 % dos valores utilizados para o cálculo da matéria
colectável das imposições.

Artigo 2?

O artigo 2? da Decisão n? 3/52/CECA passa a ter a
seguinte redacção :

de ecus ;

« Artigo 2?
O valor médio dos produtos sobre os quais incidem as
imposições é fixado como segue, a partir de 1 de
Janeiro de 1993 :
(Em ecus)

Produtos

Briquetes de linhite e semicoque de linhite
Hulha de todas as categorias
Ferro fundido não destinado ao fabrico de lingotes
Aço em lingotes
Produtos acabados e produtos finais constantes do anexo I do Tratado

Valor médio

70,70
87,54
186,70
234,96
391,60 »

Artigo 3.°
O artigo 4? da Decisão n? 3/52/CECA passa a ter a seguinte redacção :
* Artigo 4?

A tabela prevista no n? 4 do artigo 2? da Decisão n? 2/52/CECA é, consequentemente,
fixada como segue :
(') JO da CECA n? 1 de 30. 12. 1952, p. 4.
O JO n? L 352 de 21 . 12. 1991 , p. 57.
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(Em ecus)

Incidência em Janeiro de 1993
e meses seguintes
Cobrança em Março de 1993

Produtos

e meses seguintes

Briquetes de linhite e semicoque de linhite (')
Hulha de todas as categorias (2)
Ferro fundido não destinado ao fabrico de lingotes
Aço em lingotes
Produtos acabados e produtos finais constantes do anexo I do
Tratado

0,17675
0,21885
0,32887
0,49658
0,23770

(') Para efeito das deduções previstas no artigo 3?, a imposição acima fixada aplica-se à tonelagem dos briquetes
de linhite e semicoque de linhite, reduzida de 3 % .
(2) Para efeito das deduções previstas no artigo 3?, a imposição acima fixada aplica-se à tonelagem da hulha defi
nida no artigo 1 ? da Decisão n? 2/52/CECA, reduzida de 14 % .

Os montantes das imposições por tonelada, a pagar nas moedas dos Estados-membros
da Comunidade, serão estabelecidos em aplicação do artigo 3? da Decisão n? 3289/75/
/CECA, com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão n? 3334/80/CECA da
Comissão. »

Artigo 4?

A presente decisão entra em vigor em 1 de Janeiro de 1993.

A presente decisão e obrigatória em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1992.
Pela Comissão
Peter SCHMIDHUBER

Membro da Comissão
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ANEXO

QUADRO-RESUMO PARA O EXERCÍCIO 1993
(Em milhões de ecus)
Necessidades

Previsões

Recursos

Operações a financiar com os recursos do

Previsões

Recursos do exercício

exercício (a fundo perdido)
1 . Recursos correntes

1 . Despesas administrativas

2. Auxílios a readaptação (artigo 56?)
3. Auxílios à investigação (artigo 55?)

5

185

1.1 . Produto das imposições a 0,25 %

125

1.2. Saldo líquido do exercício anterior

269

j 3 Multas e majoração de mora
1 .4. Diversos

123

3.1 . Aço

58 (') 2. Anulação de compromissos que muito

3.2. Carvão

50 (')

3.3 . Social

1 5 (')

provavelmente não serão realizados
3 . Recursos do exercício 1992 não utilizados

4. Auxílios sob forma de bonificação de juros

2
p. m.

63
40

125

4.1 . Investimentos (artigo 54?)
4.2. Reconversão (artigo 56?)

20 (')
1 05 (2)

4. Receitas extraordinárias para as
medidas sociais ligadas à reestruturação das
indústrias CECA

p. m.

5. Medidas sociais ligadas à reestruturação

siderúrgica (artigo 56?)

60

5. Recursos à reserva para imprevistos

6. Medidas sociais ligadas à reestruturação
carbonífera (artigo 56?)

6. Recursos extraordinários
50

7. Habitações sociais
(') Auxílios para projectos que tenham um impacte espe-

548

Origem dos fundos não provenientes de
empréstimos contraídos
19

7. Reserva especial e ex-fundo de pensões
CECA
(2) Montantes imputáveis ao programa Rechar :

cífico sobre o ambiente :
Rubricas 3.1 :
3.2 :

7
16
3

3.3 :
4.1 :

20

Total :

46

49

(2)

548

Operações financiadas por empréstimos
concedidos sobre fundos não provenientes
de empréstimos contraídos

p. m.

Rubricas 4.2 :
6 :

50
50

Total :

100

19
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REGULAMENTO (CEE) N? 3800/92 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1992

que altera o Regulamento (CEE) n? 2658/87 do Conselho relativo à nomenclatura
pautal e estatística e à Pauta Aduaneira Comum
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2658/87 do
Conselho, de 23 de Julho de 1987, relativo à nomencla
tura pautal e estatística e à Pauta Aduaneira Comum ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 2505/92 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 9?,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

A Nomenclatura Combinada que consta do anexo I do
Regulamento (CEE) n? 2658/87 é alterada pelo adita
mento ao capítulo 64 da seguinte nota complementar :
« Nota complementar

1 . Na acepção da nota 4.a), consideram-se "reforços"

todos os pedaços de material (matéria plástica ou
couro, por exemplo) fixados à superfície exterior da
parte superior que lhe dão maior resistência,
ligados ou não à sola. Depois de retirados os refor
ços, a parte visível deve apresentar as características
de uma parte superior e não de um forro.

Considerando que, a fim de assegurar a aplicação
uniforme da Nomenclatura Combinada anexa ao regula
mento supracitado, se devem adoptar disposições relativa
mente à classificação do calçado definido pela nota 40 do
capítulo 64 da Nomenclatura Combinada ; que, para esse
efeito, é necessário introduzir uma nota complementar
no capítulo 64 da Nomenclatura Combinada ; e que, por
conseguinte, o anexo I do Regulamento (CEE)

Para a determinação da matéria constitutiva da
parte superior, devem ter-se en consideração as
partes cobertas por acessórios ou reforços. ».

n? 2658/87 deve ser alterado ;

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

Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1992.
Pela Comissão
Christiane SCRIVENER

Membro da Comissão

(') JO n? L 256 de 7. 9. 1987, p. 1 .
(2) JO n? L 267 de 14. 9. 1992, p. 1 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 3801/92 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1992

relativo à classificação de certas mercadorias na Nomenclatura Combinada
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2658/87 do
Conselho, de 23 de Julho de 1987, relativo à nomencla
tura pautal e estatística e à Pauta Aduaneira Comum ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3800/92 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 9?,
Considerando que, a fim de assegurar a aplicação

meses, pelo seu titular, se este tiver celebrado um contrato
nos termos do n? 3, alíneas a) ou b), do artigo 14? do
Regulamento (CEE) n? 1715/90 da Comissão (4);
Considerando que o presente regulamento concerne
igualmente os produtos citados no Regulamento (CEE)
n? 1074/80 da Comissão (*); que, por isso, este último
deve ser revogado ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
da nomenclatura,

uniforme da Nomenclatura Combinada, em anexo ao

regulamento acima referido, é conveniente aprovar dispo
sições relativas à classificação das mercadorias constantes

do anexo do presente regulamento ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2658/87
fixou regras gerais para a interpretação da Nomenclatura
Combinada ; que essas regras se aplicam igualmente a
qualquer outra nomenclatura que a utilize, mesmo em
parte ou acrescentando-lhe eventualmente subdivisões,
estabelecida por regulamentações comunitárias específicas,
com vista à aplicação de medidas pautais ou outras
no âmbito do comércio de mercadorias ;

Considerando que, em aplicação das referidas regras
gerais, as mercadorias escritas na coluna 1 do quadro apre
sentado em anexo ao presente regulamento devem ser
classificadas nos códigos NC correspondentes, indicados
na coluna 2 e por força dos fundamentos indicados na
coluna 3 ;

Considerando que é oportuno que as informações pautais
vinculativas emitidas pelas autoridades aduaneiras dos

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
As mercadorias descritas na coluna 1 do quadro em anexo
devem ser classificadas na Nomenclatura Combinada nos

códigos NC correspondentes, indicados na coluna 2 do
referido quadro.
Artigo 2?
As informações pautais vinculativas emitidas pelas autori
dades aduaneiras dos Estados-membros que não estão em
conformidade com o direito estabelecido pelo presente
regulamento podem continuar a ser invocadas, de acordo
com o disposto no artigo 6? do Regulamento (CEE)
n? 3796/90, durante um período de três meses, pelo seu
titular, se este tiver celebrado um contrato nos termos do

n? 3, alíneas a) ou b), do artigo 14? do Regulamento
(CEE) n? 1715/90.

Estados-membros em matéria de classificação de merca

Artigo 3 ?
O Regulamento (CEE) n? 1074/80 é revogado.

dorias na nomenclatura aduaneira e que não estão em
conformidade com o direito estabelecido pelo presente
regulamento possam continuar a ser invocadas, de acordo
com o disposto no artigo 6? do Regulamento (CEE)
n? 3796/90 da Comissão (3), durante um período de três

Artigo 4?
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo
primeiro dia seguinte ao da sua publicação no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1992.
Pela Comissão
Christiane SCRIVENER

Membro da Comissão

(') JO n? L 256 de 7. 9. 1987, p. 1 .
(2) Ver página 8 do presente Jornal Oficial.
(3) JO n? L 365 de 28. 12. 1990, p. 17.

0 JO n? L 160 de 26. 6. 1990, p. 1 .
O JO n? L 113 de 1 . 5. 1980, p. 54.
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ANEXO

Designação das mercadorias
(1 )

1 . Calçado de treino com sola exterior grossa, moldada, de
borracha ou de plástico, com a parte superior de
matéria têxtil, sobre a qual estão cosidas exteriormente,
segundo diversas combinações, tiras ou peças de couro
e/ou de matéria têxtil revestida de plástico, que cobrem
cerca de 70 % da superfície (ver esboços n?s 1 a 6)

Classificação

Fundamentos

Código NC
(2)

(3)

6404 11 00

A classificação é determinada pelas disposições das regras
gerais 1 e 6 para a interpretação da Nomenclatura Combi
nada, pelas notas 3, 4.a) e nota complementar 1 do capí
tulo 64, bem como pelo descritivo dos códigos NC 6404
e 6404 1 1 00. De facto, depois de retiradas os partes de
couro e/ou de matéria têxtil revestida de plástico, todas
elas consideradas reforços, a parte superior é inteiramente
constituída de matéria têxtil

2. Calçado de treino com sola exterior de borracha,
palmilhas com cerca de 27 cm de comprimento, parte
superior de plástico, sobre a qual estão cosidas exterior-

6402 99 93

mente tiras ou peças de couro que cobrem cerca de
40 % da superfície

A classificação é determinada pelas disposições das regras
gerais 1 e 6 para a interpretação da Nomenclatura Combi
nada, pela nota 4.a) e nota complementar 1 do capítulo
64, bem como pelo descritivo dos códigos NC 6402,
6402 99 e 6402 99 93

3. Calçado de treino com sola exterior de plástico e parte
superior de matéria têxtil sobre a qual estão cosidas em
diferentes sítios peças de couro natural (65 %) e de
plástico (18 %) (ver esboço n? 7)

6404 11 00

A classificação é determinada pelas disposições das regras
gerais 1 e 6 para a interpretação da Nomenclatura Combi
nada pelas notas 3, 4.a) e nota complementar 1 do capí
tulo 64, bem como pelo descritivo dos códigos NC 6404
e 6404 1 1 00. De facto, depois de retiradas as partes de
couro e de plástico, todas elas consideradas reforços, a
parte superior é inteiramente constituída de matéria têxtil

4. Calçado de treino cobrindo o tornozelo, com sola exterior grossa, moldada, de borracha, com a parte superior
de plástico (79 %) e couro (21 %), que reveste comple-

6402 91 90

A classificação é determinada pelas disposições das regras
gerais 1 e 6 para a interpretação da Nomenclatura Combi
nada, pelas notas 3, 4.a) e nota complementar 1 do capí

tamente o suporte interior de matéria têxtil, consti-

tulo 64, bem como pelo descritivo dos códigos NC 6402,

tuindo um forro sobre o qual foi cosido o couro e o

6402 91 e 6402 91 90

plástico (ver esboço n? 8)

5. Calçado de treino cobrindo o tornozelo, com sola exterior grossa, moldada, de borracha, com palmilhas interiores de comprimento igual ou superior a 24 cm, com

6403 91 13

a parte superior de couro (84 %) e plástico (16 %), que

A classificação é determinada pelas disposições das regras
gerais 1 e 6 para a interpretação da Nomenclatura Combi
nada, pelas notas 3, 4.a) e nota complementar 1 do capí

tulo 64, bem como pelo descritivo dos códigos NC 6403,

reveste completamente o suporte interior de matéria

6403 91 e 6403 91 13

têxtil, que por si só não poderia constituir a parte supe
rior. O couro e o plástico estão cosidos sobre o suporte
(ver esboço n? 9)

6. Botas (calçado cobrindo o tornozelo) para marcha ou
montanha, com sola exterior de borracha de relevos
grossos e parte superior de matéria têxtil, sobre a qual
estão cosidas peças de couro cobrindo cerca de 80 %
da superfície (ver esboço n? 10)

6404 19 90

A classificação é determinada pelas disposições das regras
gerais 1 e 6 para a interpretação da Nomenclatura Combi
nada, pela nota 4.a) e nota complementar 1 do capítulo
64, bem como pelo descritivo dos códigos NC 6404,
6404 19 e 6404 19 90. De facto, depois de retiradas as
partes de couro, todas elas consideradas reforços, a parte
superior é inteiramente constituída de matéria têxtil

A

N? 1 (') A — Cerca de 31 % de matéria têxtil (visível)
B — Cerca de 69 % de couro

N? 2 (') A — Cerca de 47 % de matéria têxtil (visível)
B — Cerca de 37 % de couro

C — Cerca de 16 % de matéria têxtil coberta de plás
tico
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N? 3 (') A — Cerca de 43 % de matéria têxtil (visível)
B — Cerca de 57 % de couro

N? 7 (') A — Matéria têxtil
B — Couro

C — Matéria plástica

N? 4 (') A — Cerca de 32 % de matéria têxtil (visível)
B — Cerca de 65 % de couro
C — Cerca de 3 % de matéria têxtil coberta de couro

N? 8 (') A — Couro
B — Matéria plástica

N? 5 (') A — Cerca de 30 % de matéria têxtil (visível)
B — Cerca de 70 % de couro

N? 6 (') A — Cerca de 32 % de matéria têxtil (visível)
B — Cerca de 31 % de couro

C — Cerca de 37 % de matéria têxtil coberta de plás
tico

N? 9 (') A — Couro
B — Matéria plástica

N? L 384/ 11

N? L 384/ 12

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? 10 (') A — Matéria têxtil
B — Couro

C — Matéria plástica

(') Os esboços tem um carácter puramente indicativo.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3802/92 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1992

relativo à classificação de certas mercadorias na Nomenclatura Combinada
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2658/87 do
Conselho, de 23 de Julho de 1987, relativo à nomencla
tura pautal e estatística e à Pauta Aduaneira Comum ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3800/92 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 9?,
Considerando que, a fim de assegurar a aplicação
uniforme da Nomenclatura Combinada, em anexo ao

sentado em anexo ao presente regulamento deve ser clas
sificada no código NC correspondente, indicado na
coluna 2 e por força dos fundamentos indicados na coluna
3;

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

regulamento acima referido, é conveniente aprovar dispo
sições relativas à classificação de uma mercadoria cons

Artigo 1 ?

tante do anexo do presente regulamento ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2658/87
fixou regras gerais para a interpretação da Nomenclatura
Combinada ; que essas regras se aplicam igualmente a

A mercadoria descrita na coluna 1 do quadro em anexo
deve

ser

classificada

na

Nomenclatura

Combinada

qualquer outra nomenclatura que a utilize, mesmo em

no código NC correspondente, indicado na coluna 2 do
referido quadro.

parte ou acrescentando-lhe eventualmente subdivisões,
estabelecida por regulamentações comunitárias específicas,
com vista à aplicação de medidas pautais ou outras

Artigo 2?

no âmbito do comércio de mercadorias ;

Considerando que, em aplicação das referidas regras
gerais, a mercadoria descrita na coluna 1 do quadro apre

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

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1992.
Pela Comissão
Christiane SCRIVENER

Membro da Comissão

(') JO n? L 256 de 7. 9. 1987, p. 1 .
(2) Ver página 8 do presente Jornal Oficial.
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ANEXO

Designação da mercadoria
O)

Preparação dos tipos utilizados na alimentação de animais
constituída por uma mistura de rebentos de malte e de
resíduos da crivagem da cevada antes da maltagem
(incluindo outros cereais eventuais), assim como os resíduos da limpeza dos grãos de cevada após a maltagem
apresentando um teor, em peso, de amido superior a

10 % e inferior ou igual a 30 %

Classificação

Código NC
(2)

2309 90 41

Fundamento

(3)

A classificação é determinada pelas disposições das regras
gerais 1 e 6 para a interpretação da Nomenclatura Combi
nada bem como pelo descritivo dos códigos NC 2309,
2309 90 e 2309 90 41 (ver igualmente as notas explicativas
do Sistema Harmonizado, código 23.09, parte II. C).

Este produto não pode ser considerado como um resíduo

de fabricação de cerveja da posição 2303

N? L 384/ 15
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REGULAMENTO (CEE) N? 3803/92 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1992

que altera o Regulamento (CEE) n? 4142/87 que determina as condições a que se
subordina a admissão de certas mercadorias ao benefício de um regime pautal

favorável à importação em função do seu destino especial
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2658/87 do
Conselho, de 23 de Julho de 1987, relativo à nomencla
tura pautal e estatística e à Pauta Aduaneira Comum ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3800/92 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 11 ?,

Considerando que as mercadorias sujeitas a um « destino
especial » beneficiam, aquando da sua introdução em livre
prática, de um direito reduzido ou nulo unicamente em
função e sob a condição da sua utilização para um fim
específico ; que, por conseguinte, tais mercadorias só se
encontram verdadeiramente em livre prática no momento
da sua utilização para esse fim, ou, consoante o caso, após
o prazo previsto no artigo 11?A do Regulamento (CEE)
n? 4142/87 da Comissão (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) ri? 1419/91 (4),
Considerando que, no que diz respeito à expedição dessas
mercadorias de um Estado-membro para outro, o Regula
mento (CEE) n? 4142/87 prevê o recurso ao procedi
mento normal de trânsito comunitário interno ;

Considerando que, na sequência da conclusão do mercado
interno, é conveniente substituir o referido procedimento
por um procedimento com base na utilização do exemplar
de controlo T 5 instaurado pelo Regulamento (CEE)

« Artigo 9?
1 . A expedição
no primeiro parágrafo
-membro para outro é
plar de controlo T 5
(CEE) n? 2823/87, em

das mercadorias referidas
do artigo 1 ? de um Estado
efectuada com base no exem
instituído pelo Regulamento
conformidade com o procedi

mento indicado nos n?s 2 a 8 .

2. O cedente-expedidor estabelece o exemplar de
controlo T 5 num original e cinco cópias. As cópias
deverão ser devidamente numeradas.

Do exemplar de controlo T 5 devem figurar :

— na casa A ("ESTÂNCIA DE PARTIDA"), a
estância aduaneira competente do território do
Estado-membro de partida,
— na casa 2, o nome ou a denominação e o endereço
completos do cedente-expedidor,
— na casa 8, o nome ou a denominação e o endereço
completos do cessionário-destinatário,

— na casa "NOTA IMPORTANTE" (em baixo da
casa 14 Declarante/Representante) é inserido,

n? 2823/87 da Comissão, de 18 de Setembro de 1987,

entre os dois travessões, um travessão, a saber : "—

relativo aos documentos a utilizar com vista à aplicação de
medidas comunitárias que impliquem o controlo da utili
zação e/ou do destino das mercadorias (*) ; que é conve
niente alterar o artigo 9? do Regulamento (CEE)

no caso de mercadorias expedidas ao abrigo do
regime dos 'destinos especiais' para o cessionário

n? 4142/87 em conformidade ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer emitido
pelo Comité da nomenclatura,

-destinatário acima indicado",

— nas casas 31 e 33, respectivamente, a
das mercadorias no estado em que se
no momento da expedição, incluindo o
unidades, bem como o respectivo

designação
encontram
número de
código da

Nomenclatura Combinada,

— na casa 38 , a massa líquida das mercadorias,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

— na casa 103, a quantidade líquida das mercadorias,
por extenso,

Artigo 1 ?
O artigo 9? do Regulamento (CEE) n? 4142/87 passa a ter
a seguinte redacção :
(')
(2)
f)
(4)
ñ

JO
Ver
JO
JO
JO

n . L 256
página 8
n? L 387
n? L 135
n ? L 270

de
do
de
de
de

7. 9. 1987, p. 1 .
presente Jornal Oficial,
31 . 12. 1987, p. 81 .
30. 5. 1991 , p. 30.
23. 9. 1987, p. 1 .

— na casa 104, após ter aposto uma cruz na casa
"Outros (a especificar)", uma das seguintes
menções em maiúsculas :
DESTINO ESPECIAL : MERCANCIAS QUE
DEBEN PONERSE A DISPOSICIÓN DEL

CESIONARIO

[REGLAMENTO

N° 4142/87, ARTÍCULO 9]

(CEE)

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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SÆRLIGT

ANVENDELSESFORMAL :

STILLES TIL RÅDIGHED

FOR

SKAL

ERHVER

VEREN [FORORDNING (EØF) Nr. 4142/87,
ARTIKEL 9]
BESONDERE VERWENDUNG : WAREN SIND

DEM ÜBERNEHMER ZUR VERFÜGUNG ZU

STELLEN [VERORDNUNG
4142/87, ARTIKEL 9]

(EWG)

NR.

(ΕΟΚ)

END USE : GOODS TO BE PLACED AT THE

DISPOSAL OF THE TRANSFEREE [REGULA
TION (EEC) No 4142/87, ARTICLE 91
DESTINATION PARTICULIÈRE : MARCHAN
DISES À METTRE À LA DISPOSITION DU

CESSIONNAIRE

mercadoria, transmite a segunda e terceira copias a
estância aduaneira competente do Estado-membro de
partida, nas condições por esta determinadas. Além
disso, juntamente com a mercadoria, deverá enviar a
quarta e quinta cópias e o original ao cessionário-des
tinatário. A estância aduaneira acima referida conser

vará a segunda cópia e transmitirá a terceira cópia à
estância aduaneira competente do Estado-membro de
destino.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΕΚΔΟΧΕΑ [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
αριθ. 4142/87, ΑΡΘΡΟ 9]
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[RÈGLEMENT

(CEE)

N0 4142/87, ARTICLE 91

original e transmitirá de imediato a quarta cópia à
estância aduaneira competente do Estado-membro de
destino, nas condições por esta determinadas, indi
cando igualmente a data de chegada. No caso de se
registarem excedentes, faltas, substituições ou outras
irregularidades, o cessionário-destinatário avisará
imediatamente do facto a referida estância aduaneira.

Além disso, enviará a quinta cópia ao cedente-expedi

DESTINAZIONE PARTICOLARE : MERCI DA
METTERE A DISPOSIZIONE DEL CESSIO

NARIO [REGOLAMENTO (CEE) N. 4142/87,
ARTICOLO 9]
BIJZONDERE BESTEMMING : GOEDEREN
TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE

CESSIONARIS [VERORDENING (EEG)
4142/87, ARTIKEL 9]

4. Logo que o cessionario-destinatário receba a
mercadoria, registá-la-á na sua contabilidade, prevista
no n? 2, alínea c), do artigo 3?, a qual anexará o

Nr.

DESTINO ESPECIAL : MERCADORIAS A PÔR

À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO [REGULA
MENTO (CEE) N? 4142/87, ARTIGO 9?] ;
— na casa 106 :

a) Nos casos em que as mercadorias tenham
sofrido uma operação de complemento de
fabrico ou uma transformação após a sua intro
dução em livre prática, a designação dessas
mercadorias no estado em que se encontravam
no momento da sua introdução em livre

prática, bem como o respectivo código da

dor.

5. A partir da data indicada no n? 4, as obrigações
decorrentes do presente regulamento passam do
cedente-expedidor para o cessionário-destinatário. Até
esse momento, essas obrigações incumbem ao ceden
te-expedidor.

6.

Sem prejuízo do n? 2, alínea e), do artigo 3?, as

mercadorias expedidas segundo o procedimento esta
belecido pelo presente artigo não deverão ser apresen
tadas nem na estância de partida nem na estância de
destino.

7. As disposições do presente artigo são igualmente
aplicáveis às mercadorias que circulem entre dois
pontos da Comunidade, com passagem pelos territó
rios de países da Associação Europeia de Comércio
Livre (AECL), e que, num desses países, sejam objecto
de uma reexpedição.

Nomenclatura Combinada ;

b) O número de registo e a data da declaração de
introdução em livre prática das mercadorias,
assim como o nome e o endereço da estância
aduaneira em causa,

8.

As autoridades aduaneiras dos Estados-membros

de partida e de destino efectuarão controlos ocasio
nais, respectivamente, junto do cedente-expedidor e
do cessionário-destinatário. Estes deverão colaborar

para o efeito e fornecer as informações solicitadas. ».

— na casa E, no verso ("RESERVADA AO ESTA
DO-MEMBRO DE PARTIDA") :

— a estância aduaneira competente do território

Artigo 2?

do Estado-membro de destino,

— a data da expedição da mercadoria.

3. O cedente-expedidor integrará a primeira cópia
na sua contabilidade, prevista no n? 2, alínea c), do
artigo 3?, e, antes de ser efectuada a expedição da

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

É aplicável em 1 de Janeiro de 1993.

30 . 12. 92

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1992.
Pela Comissão
Christiane SCRIVENER

Membro da Comissão

N? L 384/ 17
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REGULAMENTO (CEE) N? 3804/92 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1992

que altera o Regulamento (CEE) n? 388/92 que estabelece normas de execução do
regime específico para o abastecimento em produtos cerealíferos dos departa
mentos franceses ultramarinos e que estabelece a estimativa das necessidades de
abastecimento

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3763/91 do
Conselho, de 16 de Dezembro de 1991 , que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor dos departamentos franceses ultramari
nos ('), e, nomeadamente, o n? 6 do seu artigo 2?,
Considerando que , em aplicação do disposto no artigo 2?
do Regulamento (CEE) n? 3763/91 , o Regulamento (CEE)
n? 388/92 da Comissão (2), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2027/92 (3), estabe

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O anexo do Regulamento (CEE) n? 388/92 é substituído
pelo anexo do presente regulamento.

Artigo 2?

leceu a estimativa das necessidades de abastecimento em

produtos cerealíferos dos departamentos franceses ultra
marinos (DOM) ; que é conveniente estabelecer essa esti
mativa das necessidades de abastecimento para 1993 ; que
o prazo para a apresentação do pedido de certificado de
ajuda, fixado no n? 1 do artigo 4? do mesmo regulamento,
é constituído pelos cinco primeiros dias úteis de cada
mês ; que, atendendo às práticas comerciais específicas do
comércio das sêmolas de trigo duro, é conveniente prever
a possibilidade de apresentação dos pedidos em qualquer
dia do mês ; que, por conseguinte, é conveniente alterar o
Regulamento (CEE) n? 388/92 ;

Em derrogação do n? 1 do artigo 4? do Regulamento
(CEE) n? 388/92, os pedidos de certificado de ajuda para o
fornecimento de sêmolas de trigo duro de origem comu
nitária podem ser apresentados em todos os dias úteis de
cada mês.

Artigo 3 ?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1993.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(') JO n? L 356 de 24. 12. 1991 , p. 1 .
0 JO n? L 43 de 19. 2. 1992, p. 16.
(3) JO n? L 207 de 23. 7. 1992, p. 21 .

N ? L 384/ 19
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ANEXO

NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS DOM EM CEREAIS EM 1993

Primeiro semestre de 1993

(em toneladas)
Cereais originários
de países terceiros
(ACP/PVD) ou da CEE

Guadalupe

Trigo mole

Cevada

Milho

Grumos
e sêmolas

de trigo duro

36 000

5 000

10 000

—

Martinica

5 000

2 000

13 000

1 500

Guiana

1 000

500

1 000

-—

20 000

10 000

80 000

—

62 000

17 500

104 000

1 500

Reunião
Total

185 000

Primeiro semestre de 1993

(em toneladas)
Cereais originários
de países terceiros
(ACP/PVD) ou da CEE

Guadalupe

Trigo mole

Milho

Cevada

Grumos
e sêmolas

de trigo duro

36 000

5 000

10 000

—

Martinica

5 000

2 000

13 000

1 500

Guiana

1 000

500

1 000

—

20 000

1 0 000

80 000

—

62 000

17 500

104 000

1 500

Reunião

Total

185 000

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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REGULAMENTO (CEE) N? 3805/92 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1992

que estabelece para 1993 a lista dos navios com mais de oito metros de compri
mento de fora a fora autorizados a pescar linguado em determinadas zonas da
Comunidade, utilizando redes de arrasto de vara em que o comprimento total
das varas seja superior a nove metros
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3094/86 do
Conselho, de 7 de Outubro de 1986, que prevê determi
nadas medidas técnicas de conservação dos recursos da

da pesca previstas no Regulamento (CEE) n? 3094/86 ou
no Regulamento (CEE) n? 170/83 do Conselho (4) ou
adoptadas em conformidade com estes regulamentos ;
Considerando que é necessário estabelecer essa lista de
acordo com as regras definidas no Regulamento (CEE)
n? 3554/90,

pesca ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3034/92 (2),
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3554/90 da
Comissão, de 10 de Dezembro de 1990, que estabelece as
regras de composição da lista dos navios com mais de oito
metros de comprimento de fora a fora autorizados a
pescar linguado em determinadas zonas da Comunidade,
utilizando redes de arrasto de vara em que o cumprimento
total das varas seja superior a nove metros (3), e, nomeada
mente, o n? 1 do seu artigo 1 ?,

Considerando que o n ? 3, alínea c), do artigo 9? do Regu
lamento (CEE) n? 3094/86 do Conselho prevê o estabele

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

É incluída em anexo a lista dos navios autorizados, para
1993, nos termos do n? 3, alínea c), do artigo 9° do Regu
lamento (CEE) n? 3094/86, a utilizar redes de arrasto de
vara em que o comprimento total das varas seja superior a
nove metros nas zonas mencionadas na alínea a) do
mesmo número .

cimento de uma lista anual de navios com mais de oito

metros de comprimento de fora a fora autorizados a
pescar linguado nas zonas mencionadas na alínea a) do
mesmo número com redes de arrasto de vara em que o
comprimento total das varas seja superior a nove metros ;
Considerando que a inclusão na lista não prejudica a apli
cação de outras medidas para a conservação dos recursos

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1993.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1992.
Pela Comissão

Manuel MARÍN
Vice-Présidente

(') JO n? L 288 de 11 . 10. 1986, p. 1 .
(2) JO n? L 307 de 23. 10. 1992, p. 1 .

(3) JO n ? L 346 de 11 . 12. 1990, p. 11

(4) JO n? L 24 de 27. 1 . 1983, p. 1 .
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Matrícula y

Nombre dei barco

folio

Havnekendingsbogstaver og
-nummer

Äußere Identifizierungskennbuchstaben und

Indicativo
de llamada
de radio

Puerto de registro

(kW)

Fartøjets navn

Radio
. . ,a . " .

Registreringshavn

Name des Schiffes

Rufzeichen

Registrierhafen

'Ονομα του σκάφους

Αριθμός
κλήσεως (μέσω)
ασύρματου))

Λιμένας νηολόγσης

kaldesignal

Potencia
dei motor

Maskin
effekt
(kW)

Motorstärke

- nummern

Εξωτερικά αναγνωριστικά
στοιχεία
Γράμματα Kai αριθμόί

External

identification

letters + numbers

Name of vessel

Numéro

Radio
„

.

Cal1 sign

Port of registry

Indicatif

d'immatriculation

Nom du bateau

lettres + chiffres

d'appel

Indicativo

Nome dei peschereccio
r

,
di chiamata

Porto di immatricolazione

Op de romp aangebrachte
identificatieletters en
-cijfers

Naam van het vaartuig

Roepletters

Haven van registratie

»r
j
•
Nome do navio

Indicativo
, .
,
de chamada

,
Porto de registro
°

3

4

Identificação
externa

letras + números
1

2

...

power

(kW)

motrice
(kW)

esterna
...
lettere + numeri

, „

Engine
Puissance

Port d'attache

radio

Identificazione

Ισχύς
μηχανών
(kW)

Potenza
motrice
.. ™
(kw)

Motor
vermogen
(kW)
Potência
motriz

(kw)
5

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BELGICA
A
B

2
601

Nancy
Van Maerlant

OPAB
OPYA

Antwerpen
Blankenberge

213
221

BOU

4

Astrid

OPAD

Boekhoute

79

BOU
BOU

6
7

Anja
De Enige Zoon

OPAF
OPAG

Boekhoute
Boekhoute

103
219

BOU

24

Beatrix

OPAX

Boekhoute

202

Aquarius
Morgenster
Valentino
Nancy

OPAH
OPAM
OPVY
OQFD

Kieldrecht
Kieldrecht
Nieuwpoort
Nieuwpoort

220
218
110
110

20

Goewind

OPAT

Oostende

110

32

Jéssica

OPBF

Oostende

99

O

49

Steve

OPBW

Oostende

143

O
O

62
64

Dini
Black Jack

OPCJ
OPCL

Oostende
Oostende

221
143
138

K
K
N
N

8
13
555
782

O

O

O

82

St. Antoine

OPDD

Oostende

O

100

Emilie

OPDV

Oostende

176

O
O

101
110

Benny
Jeaninne-Margaret

OPDW
OPEF

Oostende
Oostende

184
193

O

142

Hermes

OPFL

Oostende

191

O
O

211
455

Christoph
Zeesymphonie

OPIC
OPSC

Oostende
Oostende

158
184

O

481

Bi-Si-Ti

OPTC

Oostende

165

O

533

Virtus

OPVC

Oostende

147

O

536

Zeevalk

OPVF

Oostende

1 66
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1

2

3

4

5

O

552

Marathon

OPW

Oostende

99

Z
Z
Z
Z

12
86
88
403

Sabrina
Surcouf
Nova-Cura
Stern

OPAL
OPDH
OPDJ
OPQC

Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge

210
143
104
110

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

430
445
447
472
474
554
582
586

Margibel
Marina
Hurricane
Condor
Argo
Lucky Star II
Asannat
Mermaid

OPRD
OPRS
OPRU
OPST
OPSV
OPVX
OPWZ
OPXD

Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge
Zeebrugge

184
221
143
132
220
191
107
177

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA /
DUITSLAND / ALEMANHA
ACC

2

Emma

DCGK

Accumersiel

175

ACC

3

Harmonie

DCRK

Accumersiel

184

ACC

4

Freya

DCGU

Accumersiel

175

ACC

5

Anita

DCPF

Accumersiel

146

ACC

6

Uranus

DCCA

Accumersiel

175

ACC

7

Elke

DCGN

Accumersiel

175

ACC
ACC
ACC

11
13
16

Helene
Erika
Edelweiß

DJDR
DCJD
DCPJ

Accumersiel
Accumersiel
Accumersiel

183
164
144

AG

8

Eltje Looden

DCKC

Greetsiel

146

BEN

2

Mõwe

DCET

Bensersiel

188

BÜS

1

Catja

DIZW

Büsum

88

BUS

4

Adler

DJIC

Büsum

100

CUX

1

Cuxi

DFNB

Cuxhaven

104

CUX

2

Troll

DG4396

Cuxhaven

97

CUX

3

Seestern

DFJO

Cuxhaven

130

CUX

6

Heimkehr

DEKY

Cuxhaven

130

CUX

7

Edelweiß

DFBO

Cuxhaven

162

CUX
CUX
DAN

8
13
3

Johanna
Fortuna
Seestern

DJEN

Neuhaus-Oste
Cuxhaven
Dangast

92
134
68

DIT

1

Berendine

DCSY

Ditzum

188

DIT

2

Annäus Bruhns

DCIC

Ditzum

110

DIT

5

Gertje Bruhns

DCPV

Ditzum

147

DIT

6

Heike

DCRE

Ditzum

170

DIT

9

Condor

DCVS

Ditzum

180

DIT
DOR
DOR

18
2
4

Jan Bruhns
Hoffnung
Saphir

DETV
DESX
DFAX

Ditzum
Dorum
Dorum

217
161
216

DOR

5

Stör

DFAT

Dorum

164

DOR

8

Delphin

DEUP

Dorum

137

DOR

12

Sirius

DESC

Dorum

165

DOR

13

Dithmarschen

DIZM

Dorum

125
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1

2

DOR
DOR
FED
FED
FED
FED

15
16
1
2
3
4

Else
Poseidon
Orion
Sirius
Vénus
Christine

FED

5

Butjadingen

FED
FED

6
9

Vörut
Bianka

FED

10

Edelweiß

FED

11

Nordstern

FED

12

Rubin

FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
FRI
GRE

1
3
7
18
20
23
35
36
75
76
86
1

GRE
GRE

3

4

5

DLIG

Dorum
Dorum
Fedderwardersiel
Fedderwardersiel
Fedderwardersiel
Fedderwardersiel

124
220
191
147
217
180

DDHN

Fedderwardersiel

183

DDDT
DLIX

Fedderwardersiel
Fedderwardersiel

93
191

DDJB

Fedderwardersiel

180

DFCS
DDMP
DLIL

Fedderwardersiel

93

DDIT

Fedderwardersiel

183

Saturn
Holsatia
Polarstern
Adler
Falke
Godewind
Lilli
Heimatland
Luise
Anneliese
Sirius
Edde

DIRJ
DIST
DIRH
DIQL
DIQT
DIRK
DIRQ
DIUP
DIJK
DITD
DB5381
DCSJ

Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Greetsiel

138
151
151
136
130
151
107
131
145
151
151
146

2

Ema

DCOH

Greetsiel

110

3

Horizont

DCMU

Greetsiel

184

GRE

4

Magellan

DMXQ

Greetsiel

184

GRE

5

Oberon

DCIL

Greetsiel

186

GRE

6

Albatross

DCJJ

Greetsiel

145

GRE

7

Emsstrom

DCCH

Greetsiel

221

GRE

8

Nordsee II

DCVF

Greetsiel

146

GRE

9

Odin

DCBG

Greetsiel

184

GRE
GRE

10
11

Jan Ysker
Korsar

DDAY
DCEJ

Greetsiel
Greetsiel

165
184

GRE

12

Condor

DCVO

Greetsiel

188

GRE
GRE

13
14

Jan Looden
Wangerland

DCRA
DCEQ

Greetsiel
Greetsiel

145
184

GRE

15

Zwei Gebrüder

DCEP

Greetsiel

186

GRE
GRE

16
17

Angelika
Odysseus

DCEY
DCFP

Greetsiel
Greetsiel

184
206

GRE

18

Karl Zink

DCVQ

Greetsiel

132

GRE

19

Flamingo

DCFW

Greetsiel

184

GRE

20

Sechs Gebrüder

DCGO

Greetsiel

190

GRE

21

Sturmvogel

DCGR

Greetsiel

140

GRE
GRE

22
24

Frieda Luise
Friedrich Conradi

DCPU
DCVW

Greetsiel

199

Greetsiel

221

GRE

25

Delphin

DCME

Greetsiel

190

GRE

28

Vorwãrts

DCDN

Greetsiel

110

GRE

29

Paloma

DCEL

Greetsiel

219

HAR

1

Gesine Albrecht

DCQM

Harlesiel

191

HAR
HAR
HAR

2
4
5

Jens Albrecht II
Hilde
Ruth Albrecht

DCJG
DCMJ

Harlesiel
Harlesiel
Harlesiel

150
198
175

HAR
HAR

6
7

Gudrun Albrecht
Poseidon

DCCD
DCWF

Harlesiel
Harlesiel

214
132
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1

2

3

4

5

HAR
HAR

10
14

Wangerland
Georg Albrecht

DCVZ
DCBU

Harlesiel
Harlesiel

114
180

HAR

20

Marion Albrecht

DCGF

Harlesiel

175

HOO

1

Kpt. Haye Laurenz

DJIS

Hooge

HOO

3

Nantiane

DLYL

Hooge

HOO

52

Aggi

DDAE

Hooksiel

199

HOO

61

Samland

DDEP

Hooksiel

206

HOR
HUS
HUS

1
2
6

Falke
Heike
Oland

DEPJ
DJGJ
DJFU

Horumersiel
Husum
Husum

110
129
174

HUS

7

Gila

DDEY

Husum

175

HUS
HUS
HUS

9
18
19

Edelweiß
Friesland
Marion

DJGC
DJGB
DJGF

Husum
Husum
Husum

180
184
184

132

HUS

28

Zukunft

DLYQ

Husum

162

NC

335

Wilhelm

DJEI

Cuxhaven

184

NC

458

Ramona

DFNZ

Cuxhaven

146

NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU

225
226
228
230
231
232
235
240
241
243

Antares
Keen Tied
Gorch Fock
Polaris
Medusa
Seerose
Nordlicht
Anna I
Liebe
Seeschwalbe

DJES
DCBQ
DCMO
DCCX
DCFU
DDGE

Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel
Neuharlingersiel

184
147
147
110
184
184
110
135
114
177

NEU

319

Nordlicht

Neuhaus

138

NOR
NOR

202
203

Johanne
Sperber

DD3833
DFND

Norddeich
Norddeich

107
169

NOR

205

Anette

DCEM

Norddeich

161

NOR

207

Seestern

DCJS

Norddeich

146

NOR

208

Erika

DCHU

Norddeich

191

NOR

209

Sirius

DCLS

Norddeich

96

NOR

211

Helga

DCPP

Norddeich

175

NOR

212

Alwine

DCMN

Norddeich

92

NOR

223

Nordlicht

DCTH

Norddeich

110

NOR

224

Nordland

DCTA

Norddeich

110

NOR

225

Nordmeer

DCDB

Norddeich

110

NOR

228

Nordstern

DCWV

Norddeich

185

NOR

230

Nordsee

DCKR

Norddeich

110

NOR

231

Nordstrom I

DCJO

Norddeich

219

NOR

232

Nordstrand

DCIO

Norddeich

110

ON

180

DDFS
DFNS

*

Júpiter

DLHG

Fedderwardersiel

213

PEL
PEL
PEL
POG
SC
SC

1
2
9
2
1
2

Yvonne
Annemarie
Norderoog
Jan
Godenwind
Stolper Bank II

DJIG
DJFK
DLZC
DCRD
DJHV
DIVQ

Pellworm
Pellworm
Pellworm
Pogum
Büsum
Búsum

184
132
182
146
184
221

SC

4

Wattenmeer

DITO

Büsum

184

SC

5

Atlantis

DIXG

Büsum

183
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1

SC
SC

2

6
7

3

4

5

Keen Tied
Seefuchs

DISU
DIUQ

Busum
Busum

184
184

SC

8

Birgit I

DIYR

Busum

179

SC
SC
SC

9
10
13

Wotan
Amrum Bank
Condor

DIZO
DIRT
DISD

Busum
Busum
Busum

184
221
159

SC

14

Maret

DJIJ

Busum

184

SC

15

Martina

DIWD

Busum

184

SC
SC

18
20

Gaby Egel
Wiking Bark

DITV
DISA

Busum
Büsum

183
220

SC
SC

21
27

Blauort
Butendiek

DDEZ
DIRZ

Busum
Büsum

184
220

SC

28

Doggerbank

DIZL

Busum

220

SC
SC

30
32

Maarten Sénior
Cornelia

DITY
DIUE

Busum
Busum

110
184

SC

33

Melanie B

DJGS

Büsum

184

SC
SC
SC

34
36
44

Dithmarschen I
Achat
Klaus Groth

DIRV
DIVU
DIUC

Büsum
Büsum
Büsum

184
100
184

SC
SC
SC

45
52
57

Bussard II
Sabine
Südwind

DJNR
DJHT
DJRS

Büsum
Busum
Büsum

135
184
184

SC
SCHL

58
1

Oderbank
Orion

DIXM

Büsum
Schlüttsiel

221
55

1
2
3
4
5

Hornsriff
Blinkfuer
Germania
Kerstin

DIZQ
DJFY
DITK
DFCQ

Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog

6
7
8

Hoffnung
Cap Arcona
Delphin
Rugenort

DISX
DIRF
DIUY
DIWK

Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog

184
124
184
147
140

9
10
11
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
28
30
31
32
33
34
35
1

Dieksand
Christine
Hindenburg
Wiking
Antares
Hanseat
Polli
Atlantik
Albatros
Seerose
Kormoran
Odin I
Vénus
Nordfriesland
Paloma G
Teutonia I
Cormoran
Utholm
Tümmler
Marlies
Keen Tied
Marschenland
Bleibtreu

DIRB
DJCH
DISC
DISE
DITA
DIVW
DIUZ
DISR
DISO
DISP
DITZ
DIRI
DITW
DJHW
DIWG
DIUO
DFOC
DJEE
DIXU
DCQD
DDEW
DIQK
DMHR

Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Friedrichskoog
Heiligenhafen

184
138
184
172
147
184
178
180
182
165
184
184
182
153
147
181
140
182
165
184
146
184
220

Tanja

DIUD

Heiligenhafen

221

Albatros
Skua
Seehund

DFPF
DERI
DERF

Heiligenhafen
Spieka
Spieka

221
169
184

SD
SD
SD
SD

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SH

SH

6

SH
SPI
SPI

23
2
4

184
184
165
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1

2

SPI
SPI
SPI
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SU
SU
SU
SU

5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
17
20
22
24
26
28
30
2
3
5
6

SU

7

3
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4

5

Nixe II
Nordstern
Fahrwohl
Seeburg
Boreas
Nordland
Mõwe
Friesland
Nis Randers
Heimatland
Sigrid
Birgit R.
Anja II
Tina I
Poseidon
Korona
Karolin
Wega II
Glück Auf
Fabian
Júpiter
Theodor Storm
Andrea
Ostpreußen

DFBG
DD4413
DJEZ
DJBC
DJBB
DCSP
DJDU
DJGV
DLXW
DJEP
DJDF
DJIV
DLYX
DJHQ
DIQJ
DJIF
DJCE
DLZP
DJMP
DD6372
DJDM
DJIM
DJEL

Spieka
Spieka
Spieka
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Ording
Tönning
Tönning
Tönning
Husum
Husum
Husum
Husum

191
110
132
162
184
182
145
176
107
184
184
184
165
165
165
169
99
184
184
213
131
184
184
184

Holstein

DIRM

Husum

110

SU

8

Heimatland

DLZK

Husum

184

SU

9

Stella Mare

DLWN

Husum

184

SU
SW
SW
SW
SW

12
1
2
3
4

Marianne
Elfriede
Claudia
Rungholdt
Hartje

DJDS
DLZV
DJIO
DLYA
DJGO

Husum
Wyk/Fõhr
Wyk/Fõhr
Wyk/Fõhr
Wyk/Fõhr

184
125
182
182
184

TÖN
TÖN
TÖN
TÖN
TÖN

1
2
4
6
32

Paloma
Hay
Pornstrom
Birgit
Capella II

DJET
DJGD
DA7121
DJFS

Tönning
Tönning
Tönning
Tönning
Tönning

74
40
88
130
165

VAR

1

Sturmvogel

DDAX

Varei

175

VAR

6

Hein Godenwind

DDBL

Varei

180

VAR
VAR

7
18

Falke I
Helga

DJDW

Varei
Varei

130
109

WIT

1

Christina

DIQQ

Wittdün

124

WIT

12

Nausikaa

DDFA

Wittdün

183

WRE

1

Apollo

DFCM

Wremen

130

WRE

2

Koralle

DFBB

Wremen

131

WRE

3

Falke

DESJ

Wremen

169

WRE

4

Wremen

DFAZ

Wremen

184

WRE

5

Land Wursten

DEQW

Wremen

221

WRE

6

Condor

DETZ

Wremen

110

WRE

7

Seerose

DEQX

Wremen

138

WRE
WRE

9
10

Neptun
Julia

DISK
DJHL

Wremen
Wremen

184
184
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1

2

3

4

5

DINAMARCA / DANMARK / DANEMARK / ΔΑΝΙΑ / DENMARK / DANEMARK / DANIMARCA /
DENEMARKEN / DINAMARCA

E

9

E
E
E
E

27
35
45
61

E
E
E
E
E
HV

223
428

454

Tjalfe

XPBF

Esbjerg

125

Bitten
Karen Lund
Jette Susanne
Di-Je

OXNS
OUYB
OXDU
OWFZ

Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg

217
200
201
125

Maibritt Thygesen
Christina
Anna-Ester
Leif Brink
Rune Egholm
Vinnie Runge

OU3102
XP3312
OUOT
OWAS
OXAO
OVIT

Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg
Esbjerg

128
161
, 169
165
214
165

HV

614
641
3
6

Hansine

XP2750

Havneby

148

HV

35

Svend Age

OZNX

Haderslev

169

HV

41

Havsand

XP3685

Haderslev

147

HV

58

Komet

XP2918

Haderslev

197

HV

67

Juvredyb

XP3614

Haderslev

104

HV

73

R0m

OXTW

Haderslev

165

HV
HV
RI
RI

80
89
78
450

Nordlyset
Helga-Vera
Lasse Steenberg
Perkredes

XP4787
5QEV
OXUM
OXUL

Haderslev
Haderslev
Hvide Sande
Ringkøbing

144
168
125
213

FRANCIA / FRANKRIG / FRANKREICH / ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE / FRANCE / FRANCIA / FRANKRIJK /
FRANÇA
DK

341077L

Nautilus

FP 7466

DK

659450Y

Eric-Marie-Ange

FU 4888

DK

779894F

Manoot'che

FG 8312

Dunkerque
Dunkerque
Dunkerque

55
182

162

PAÍSES BAJOS / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS / PAYS-BAS /
PAESI BASSI / NEDERLAND / PAÍSES BAIXOS
BR
BR
BR
BR
BR
DZ
GO

7
10
19
23
35
3
29

Res Nova
Johanna
Adriana
Nellie
Broedertrouw
Alina
Jan Maria

PHAI
PFDQ
PCDR
PGEL
PDGH
PCMH
PEZI

Oostburg-Breskens
Oostburg-Breskens
Oostburg-Breskens
Oostburg-Breskens
Oostburg-Breskens
Delfzijl
Goedereede

221
221
166
179
221
174
221

GO

33

De Hinder

PDNI

Goedereede

221

GO

52

Elisabeth

Goedereede

134

HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HD

13
14
41
50
62
75
92
14

Wobbegien
Grietje
Antje
Zeevalk
Willem Tjitsche
Elisabeth

Harlingen
Harlingen
Harlingen
Harlingen
Harlingen
Harlingen
Harlingen
Den Helder

113
134
134
165
127
221
220
221

HD

147

KG
KG
KG
KG

5
6
7
9

PEKN
PIXY
PDWR

Skagerak

PHIM

Wilhelmina

PIPP

Den Helder

221

Zeearend
Imantje
Christina
Pieternella

PIWA
PEVK
PDKG
PGTD

Kortgene
Kortgene
Kortgene
Kortgene

221
221
221
221
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1

KW
LO
LO
NC

2

44
5
20
304

NZ

12

NZ
OD
OD
OD
SCH
SCH
SCH
SCH
SL
TH
TH
TH

21
3
5
18
10
18
25
66
16
5
15
35

Willy Alida
Eeltje Jan
Zwarte Arend
Tiny Rotgans

3

PIZQ
PHZA
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4

5

Katwijk
Ulrum-Lauwersoog
Ulrum-Lauwersoog
Wieringen

199
125
134
221

Terneuzen

114

99
188
221
221
221
221
221
104
134
221
221
221

Magdalena
Jan
Clara Jacoba
Johannes Lars
Drie Gebroeders
Gemma Jacoba
Annie-B
Johannes Cornelis
Morgenster
Adriana Maatje
Maria
Morgenster

PFSK
PDJV
PFDU
PDTG
PEGT
PCTF
PFDE
PGAO
PCDG
PFUJ
PGAW

Terneuzen
Ouddorp
Ouddorp
Ouddorp
Scheveningen
Scheveningen
Scheveningen
Scheveningen
Stellendam
Tholen
Tholen
Tholen

TH

36

Izabella

PEXR

Tholen

221

TH
TH
TS

42
61
3

Jacomina Carolina
Johanna Cornelia
Bass Rock

PEYA
PFDD

Tholen
Tholen
Terschelling

221
221
156

De Poolster

PDOM

Texel

221

TX

7

TX

25

Everdina

TX

50

Deneb

UQ
UQ
UQ
UQ
VLI
VLI

3
7
16
17
8
45

Grietje
Truus
Atlantis
Albatros
Elisabeth-C
Vertrouwen

WL
WL

8
15

Albatros
Monte Tjerk

WON

24

Elisabeth

WON
WON

29
43

Albertje
Vaya Con Dios

WON

77

WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR

2
3
10
15
16
20
21
22
27
34
36
54
60
71
72
75
77
88
89
98
102

PDNF

PDWP

Texel

74

Texel

188

Usquert
Usquert
Usquert
Usquert
Vlissingen
Vlissingen

146
184
147
128
221
221

1

Westdongeradeel
Westdongeradeel

92
107

PDWL

Wonseradeel

221

PIFI

Wonseradeel
Wonseradeel

136
113

Wietske

PIRC

Wonseradeel

162

Carla Maria
Noordster
Petrina
Pieter Cornelis
Catharina Judit
Elisabeth
Jente
Barend Jan
Visarend
Leendert Jan
Cornelis Willem
Cornelis-Nan
Verwachting
Marry-An
Alberta
Sandra Petra
Ananjah Conzelo
Rana
Geja Anjo
Else Jeanette
Limanda

PDHV
PGII
PGSD
PGSW

Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen

188
214
188
220
71
221
221
221
177
221
169
221
221
220
188
177
188
184
175
177
118

PDXH
PFCW
PCYC
PIGX
PFNU
PDKY

PIFS
PFVJ
PCFK
PHIG
PCQZ
PGYN
PDXK
PFOV
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1

WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR
WR

2

106
107
108
128
131
222
224
244

3

4

5

Alida Catherina
Jannie Diana
Stella Maris
Concordia
Twee Gebroeders
Anna Tatjana
De Vrouwe Tea
Texelstroom

PFAE
PHTG
PDJQ
PIBP
PCRL
PDOI
PHXZ

Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen
Wieringen

134
158
221
221
175
220
221
174

Adriana

PCEB

Yerseke

221

YE

52

YE

138

Maatje Helena

PFSB

Yerseke

221

YE

139

Elisabeth

PDXB

Yerseke

221

ZK
ZK
ZK
ZK
ZK
ZK
ZK
ZK

2
11
17
18
31
33
44
54

Jacob Geertruida
Hoop Op Zegen
Johannes Dirk
Liberty
Hunze
Reitdiep
Vier Gebroeders
Goede Verwachting

PEZH

Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp
Ulrum-Zoutkamp

188
134
113
138
124
159
174
138

PIGY
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REGULAMENTO (CEE) N? 3806/92 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1992

relativo à fixação da quantidade de vitelos machos que podem ser importados
em condições especiais durante o primeiro trimestre de 1993 e que prevê uma
derrogação, no que diz respeito ao referido trimestre, ao Regulamento (CEE)
n? 2377/80, quanto à atribuição das quantidades disponíveis
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector da carne de bovi
no (l), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu

peia e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, por
um lado, e a República Federativa Checa e Eslovaca, por
outro lado, é conveniente conceder à República Federativa
Checa e Eslovaca o benefício do presente regime ;
Considerando que as carências de abastecimento em
vitelos destinados à engorda justificam, para o primeiro
trimestre de 1993, uma taxa de redução do direito nive

lamento (CEE) n? 2066/92 (2), e, nomeadamente, o n? 4
do seu artigo 13?, o n? 2 do seu artigo 15? e o seu
artigo 25?,

lador mais elevada para os animais de peso, por cabeça,
entre 220 e 300 quilogramas, originários e provenientes
da Hungria, da Polónia ou da República Federativa Checa

Considerando que o Conselho, no âmbito do regime de
importação aplicável aos vitelos machos destinados à
engorda, estabeleceu, para o período de 1 de Janeiro a 31

Considerando que é conveniente repartir as quantidades
disponíveis entre os operadores tradicionais deste contin

de Dezembro de 1993, um balanço estimativo de 198 000

cabeças ; que, por força do n? 4, alínea a), do artigo 13? do
Regulamento (CEE) n? 805/68, é necessário determinar a
quantidade a importar por trimestre, bem como a taxa de
redução do direito nivelador na importação destes
animais ;

Considerando que as regras de gestão deste regime espe
cial foram estabelecidas pelo Regulamento (CEE)
n? 612/77 da Comissão (3), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1 1 21 /87 (4), e pelo
Regulamento (CEE) n? 2377/80 da Comissão (*), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 815/91 (*);
Considerando que se verificou a necessidade de tomar em
consideração as carências de abastecimento de determi

nadas regiões da Comunidade caracterizadas por um
défice muito acentuado de bovinos destinados à engorda ;
que estas carências se manifestam em Itália e na Grécia, e
podem ser avaliadas, nestes Estados-membros, para o
primeiro trimestre de 1993, respectivamente, em 42 120
cabeças e em 6 435 cabeças ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1432/92 do
Conselho Q, alterado pelo Regulamento (CEE) n? 2015/
/92 (8), proibiu as trocas comerciais entre a Comunidade
Económica Europeia e as repúblicas da Sérvia e do
Montenegro, pelo que estas repúblicas se encontram
excluídas do presente regime ;
Considerando que, nos termos da carta n? 2 anexa ao
Acordo provisório entre a Comunidade Económica Euro
(')
O
O
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

148 de 28. 6. 1968, p. 24.
215 de 30. 7. 1992, p. 49.
77 de 25. 3. 1977, p. 18.
109 de 24. 4. 1987, p. 12.
241 de 13. 9. 1980, p. 5.

(Ó JO n? L 83 de 3. 4. 1991 , p. 6.

O JO n? L 151 de 3. 6. 1992, p. 4.
(8) JO n? L 205 de 22. 7. 1992, p. 2.

e Eslovaca ;

gente e os outros requerentes interessados ;

Considerando que, a fim de simplificar o procedimento
de atribuição das quantidades disponíveis, é conveniente
prever uma derrogação ao disposto no Regulamento (CEE)
n? 2377/80 ; que, no que se refere aos operadores tradi
cionais, é conveniente atribuir directamente as quanti

dades disponíveis proporcionalmente às quantidades
importadas durante os três últimos anos ; que, no que se
refere aos outros requerentes, é conveniente atribuir direc
tamente as quantidades disponíveis proporcionalmente às
quantidades pedidas ;

Considerando que, no que diz respeito aos outros reque
rentes, é necessário limitar a quantidade máxima sobre a
qual pode incidir um pedido de certificado de importação,
a fim de possibilitar uma repartição mais equitativa das
quantidades disponíveis ; que, por razões económicas, é
necessário estabelecer uma quantidade mínima que os
pedidos em causa devem respeitar ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão da carne de bovino,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
1 . Para o período de 1 de Janeiro a 31 de Março de
1993, a quantidade máxima referida no n? 4, alínea a), do
artigo 13? do Regulamento (CEE) n? 805/68 é fixada em
52 335 cabeças de vitelos machos, destinados à engorda,
dos quais :
a) 6 805 com um peso vivo, por cabeça, inferior ou igual a
300 quilogramas e com um direito nivelador reduzido
de 65 % ;

N? L 384/31
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b) 45 530 com um peso vivo, por cabeça, entre 220 e 300
quilogramas, originários e provenientes da Hungria, da

Polónia ou da República Federativa Checa e Eslovaca,

Estados-membros especificarão as categorias de peso em
vivo, bem como a origem dos produtos no caso referido

no n? 4, primeiro parágrafo, segundo travessão.

e com um direito nivelador reduzido de 75 % .

nivelador aplicável à data da admissão da declaração de

7. Dentro dsas quantidades reservadas à Itália e à
Grécia para cada categoria e em derrogação ao disposto
no n? 6, alínea a), do artigo 15? do Regulamento (CEE)

colocação em livre prática.

n ? 2377/80 :

3. As quantidades referidas no n? 1 são repartidas do
seguinte modo :

a) 90 % podem ser directamente entregues aos reque
rentes que apresentem a prova de terem importado
animais beneficiando do regime em questão durante os
três últimos anos civis. A repartição é efectuada
proporcionalmente às importações dos três anos consi

2.

As reduções referidas no n? 1 aplicam-se ao direito

T

^ , .

r x

Outros

Italta

Grécia

Estados-membros

,

,

a) 6 805 cabeças 5 480
b) 45 530 cabeças 36 640

835
5 600

490
3 290

4. O pedido de certificado e o certificado, nos termos
do n? 1 , alínea c), do artigo 9? do Regulamento (CEE)
n? 2377/80, referir-se-ão :

— quer a vitelos com um peso por cabeça até 300 quilo
gramas,

— quer a vitelos com um peso por cabeça entre 220 e
300 quilogramas, originários e provenientes da
Hungria, da Polónia ou da República Federativa Checa

derados ;

b) 10 % podem ser entregues aos outros requerentes.
8 . A prova referida no n? 7 é fornecida através do
documento aduaneiro de colocação em livre prática.

9. Em relação às quantidades referidas na alínea b) do
n? 7, os certificados de importação só são emitidos para
uma quantidade igual ou superior a 10 cabeças.

Artigo 2?

e Eslovaca.

Neste último caso, do pedido de certificado e do certifi
cado constarão nas casas 7 e 8 uma das seguintes
menções :

— Hungría y/o Polonia y/o Republica Federativa Checa y
Eslovaca

— Ungarn og/eller Polen og/eller Den Tjekkiske og
Slovakiske Føderative Republik
— Ungarn und/oder Polen und/oder Tschechische und
Slowakische Föderative Republik
— Ουγγαρία ή/και Πολωνία, ή/και Τσεχική και
Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
— Hungary and/or Poland and/or Czech and Slovak
Federal Republic
— Hongrie et/ou Pologne et/ou République federative
tchèque et slovaque
— Ungheria e/o Polonia e/o Repubblica federativa ceca e
slovacca

— Hongarije en/of Polen en/of Tsjechische en Slowaakse
Federatieve Republiek
— Hungria e/ou Polonia e/ou Republica Federativa

1 . No que diz respeito às quantidades referidas
no n? 7, alínea b), do artigo 1 ? e às quantidades dos
outros Estados-membros, com excepção da Itália e da
Grécia, o pedido de certificado de importação :
— deve incidir sobre uma quantidade igual ou superior a
50 cabeças,

— não deve incidir sobre uma quantidade superior a

10 % da quantidade disponível, a menos que esses
10 % correspondam a uma quantidade inferior a 50
cabeças ; neste último caso, a quantidade máxima
ascende igualmente a 50 cabeças.

2. Caso um pedido de certificado de importação incida
sobre uma quantidade superior à prevista no presente
regulamento, só será tidô em conta até ao limite dessa
quantidade.

3 . A repartição é efectuada proporcionalmente às quan
tidades pedidas. Se, devido às quantidades pedidas, a redu
ção proporcional der origem a quantidades inferiores, por
certificado, a 10 cabeças, os Estados-membros atribuirão,

por sorteio, certificados relativos a 10 cabeças.

Checa e Eslovaca.

O certificado obriga a importar de um ou de vários dos
países indicados.

Artigo 3 ?

5. Os certificados de importação referidos no primeiro
parágrafo, primeiro travessão, do n? 4 não conferem o

No que se refere às quantidades importadas nos termos
do n? 4 do artigo 8 ? do Regulamento (CEE) n? 3719/88
da Comissão ('), será cobrada a totalidade do direito nive
lador em relação às quantidades que excedam as indicadas
no certificado de importação.

direito à importação de animais originários da Sérvia e do
Montenegro.

6.

No âmbito da comunicação referida no n? 4, alínea

a), do artigo 15? do Regulamento (CEE) n? 2377/80, os

o JO n? L 331 de 2. 12. 1988, p. 1 .

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? L 384/32

Artigo 4?

Nos termos do n? 3 do artigo 1 5? do Regulamento (CEE)
n? 2377/80, todos os pedidos provenientes do mesmo
interessado que se referirem à mesma taxa de redução do
direito nivelador serão considerados como um pedido
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mara as autoridades competentes que emitiram os certifi
cados de importação do número e da origem dos animais
importados. Essas autoridades transmitirão, no início de
cada mês, essas informações à Comissão.

único.

Artigo 6?
Artigo 5 ?

O mais tardar três semanas após a importação dos animais
referidos no presente regulamento, o importador infor

O presente regulamento entra em vigor no 1 de Janeiro
de 1993.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

N? L 384/33

jornal Oficial das Comunidades Europeias
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REGULAMENTO (CEE) N? 3807/92 DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1992

que altera os Regulamentos (CEE) n ? 2182/77, (CEE) n? 985/81 e (CEE)
n? 2848/89 no sector da carne de bovino na sequência da substituição do Regula
mento (CEE) n? 569/88 pelo Regulamento (CEE) n? 3002/92
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector da carne de bovi
no ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 2066/92 (2), e, nomeadamente, o n? 3
do seu artigo 7?,

Considerando que determinados produtos provenientes de
intervenção podem ser objecto de uma utilização e/ou de
um destino específicos ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 569/88 da
Comissão (3) foi substituído pelo Regulamento (CEE)
n? 3002/92 (4), que estabelece normas de execução
comuns relativas ao controlo da utilização e/ou do destino

de produtos de intervenção, para garantir que estes
produtos não sejam desviados da utilização e/ou do
destino previstos ;
Considerando que as novas normas de execução exigem,

no respeitante às referências às menções previstas
no Regulamento (CEE) n? 569/88 , a alteração dos
seguintes regulamentos :
— Regulamento (CEE) n? 2182/77 da Comissão, de 30
de Setembro de 1977, que estabelece as modalidades
de aplicação do regime de venda de carnes de bovinos
congeladas provenientes das reservas de intervenção e
destinadas à transformação na Comunidade e que
altera o Regulamento (CEE) n? 1687/76 (% com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3988/87 (%

— Regulamento (CEE) n? 985/81 da Comissão, de 9
de Abril de 1981 , que estabelece modalidades de apli
cação da venda de carne de bovino congelada prove
niente de reservas de intervenção e destinadas à expor
tação e que altera o Regulamento (CEE) n? 1687/
/76 Ç), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1 809/87 (8),
— Regulamento (CEE) n? 2848/89 da Comissão, de 22
de Setembro de 1989, relativo à venda de determi

nados produtos do sector da carne de bovino, na posse
dos organismos de intervenção, a determinadas insti
tuições e colectividades de carácter social, que altera o
(')
(2)
(3)
(4)
O
(6)
O

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L
L

148 de 28 . 6. 1968, p. 24.
215 de 30. 7. 1992, p. 49.
55 de 1 . 3. 1988, p. 1 .
301 de 17. 10. 1992, p. 17.
251 de 1 . 10. 1977, p. 60.
376 de 31 . 12. 1987, p. 31 .
99 de 10. 4. 1981 , p. 38.

M JO n? L 170 de 30. 6. 1987, p. 23.

Regulamento (CEE) n? 569/88 e revoga o Regula
mento (CEE) n? 2374/79 (9), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1722/
/92 (10);
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão da carne de bovino,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n? 2182/77 é alterado do seguinte
modo :

1 . No n? 3 do artigo 3 ?, a expressão « n? 3 do artigo 13?
do Regulamento (CEE) n? 1687/76 » é substituída por
« n? 2 do artigo 5? do Regulamento (CEE) n ? 3002/92
da Comissão (*). ».

É adicionada a seguinte nata de pé-de-página : « (*) JO
n? L 301 de 17. 10 . 1992, p. 17.».
2. No n? 2 do artigo 4?, a expressão « n? 3 do artigo 1 3?
do Regulamento (CEE) n? 1 687/76 » é substituída por
« n? 2 do artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 3002/
/92 ».

3. No n? 2 do artigo 5?, a expressão « artigo 12? do Regu
lamento (CEE) n? 1 687/76 » é substituída por « artigo
4? do Regulamento (CEE) n? 3002/92 ».
4. O artigo 9? passa a ter a seguinte redacção :
« Artigo 9?
Para além das menções previstas no Regulamento
(CEE) n? 3002/92, a casa 104 do exemplar de controlo
T 5 incluirá uma das seguintes menções :
Destinados a la transformación [Reglamento (CEE)
n° 2182/77]
Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77)
Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EWG) Nr.
2182/77)
Προοριζόμενα για μεταποίηση [κανονισμος ( ΕΟΚ)
αριθ. 2182/77]
For processing (Régulation (EEC) No 2182/77)
Destinées à la transformation [règlement (CEE)
n0 2182/77]
Destinate alla trasformazione [regolamento (CEE) n.
2182/77]
Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EEG)
nr. 2182/77)
Destinadas a transformação [Regulamento (CEE)
n? 2182/77].

O JO n? L 274 de 23. 9. 1989, p. 9.
(,0) JO n? L 179 de 1 . 7. 1992, p. 82.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 384/34

A casa 106 do exemplar de controlo T 5 incluirá a data
de conclusão do contrato de venda e :

— em relação às carnes destinadas ao fabrico de
conservas : sistema A,

— em relação às carnes destinadas ao fabrico de outros
produtos : sistema B. ».
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nota de pe-de-pagina : « (*) JO n? L 301 de 17. 10.
1992, p. 17.».
2. O artigo 7? do Regulamento (CEE) n? 2848/89 passa a
ter a seguinte redacção :
« Artigo 7?
Aquando da expedição da carne de intervenção desti
nada a instituições situadas num outro Estado-mem

Artigo 2?
O Regulamento (CEE) ,n? 985/81 é alterado do seguinte
modo :

1 . No n? 2 do artigo 1 ?, a referência ao « Regulamento
(CEE) n? 1687/76 » é substituída por « Regulamento
(CEE) n? 3002/92 da Comissão f). ».

É adicionada a seguinte nota de pé-de-página : « (*) JO
n? L 301 de 17. 10. 1992, p. 17.».

2. No n? 4 do artigo 3?, a referência ao « n? 4 do artigo
13? do Regulamento (CEE) n? 1687/76 » é substituída
por « artigo 1 5? do Regulamento (CEE) n? 3002/92 ».

3. É suprimido o artigo 6? do Regulamento (CEE)
n? 985/81 .

Artigo 3 ?

O Regulamento (CEE) n? 2848/89 é alterado do seguinte
modo :

1 . No n? 3 do artigo 6?, a referência ao « n? 2 do
artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 569/88 » é substi
tuída por « n? 2 do artigo 5? do Regulamento (CEE)

n? 3002/92 da Comissão (*). ». É adicionada a seguinte

bro :

Para além das menções previstas no Regulamento
(CEE) n? 3002/92, a casa 104 do exemplar de controlo
T 5 incluirá uma das seguintes menções :
Destinados a instituciones [Reglamento (CEE)
n° 2848/891

Besternt til institutioner (forordning (E0F) nr. 2848/89)
Für Einrichtungen bestimmt (Verordnung (EWG) Nr.
2848/89)
Για οργανισμούς [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.
2848/891

For institutions (Régulation (EEC) No 2848/89)
Destinés à des institutions [règlement (CEE)
n0 2848/891

Destinati ad istituzioni [regolamento (CEE) n. 2848/89]
Bestemd voor instellingen (Verordening (EEG) nr.
2848/89)
Destinados a instituições [Regulamento (CEE)
n? 2848/89].».

Artigo 4?

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

N? L 384/35
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REGULAMENTO (CEE) N? 3808/92 DA COMISSÃO
de 29 de Dezembro de 1992

que altera o Regulamento (CEE) n? 970/90, que fixa as regras de execução no
sector da carne de bovino do Regulamento (CEE) n? 715/90 do Conselho, relativo
ao regime aplicável aos produtos agrícolas e a certas mercadorias resultantes da
transformação de produtos agrícolas originários dos Estados ACP ou dos países
e territórios ultramarinos (PTU)
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? 715/90 do
Conselho, de 5 de Março de 1990, relativo ao regime apli
cável aos produtos agrícolas e a certas mercadorias resul
tantes da transformação de produtos agrícolas originários
dos Estados ACP ou dos países e territórios ultramarinos
(PTU) ('), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 297/91 (2),
e, nomeadamente, o seu artigo 27?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 970/90 da
Comissão (3), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 815/
/91 (4), nos n?s 1 e 2 do artigo 3?, prevê ajustamentos do
montante de redução dos direitos de importação relativa
mente à carne de bovino, tendo em conta os montantes

compensatórios monetários e os coeficientes monetários ;
que, à luz da revogação da aplicação destes dois parâme
tros, a partir de 1 de Janeiro de 1993, é conveniente
suprimir os ajustamentos supra-referidos ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão da carne de bovino,

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n? 970/90 é alterado do seguinte
modo :

O texto dos n?s 1 e 2 do artigo 3? passa a ter a seguinte
redacção :

« 1 . O montante referido no artigo 3? do Regula
mento (CEE) n? 715/90, para cada produto destinado
a ser importado num Estado-membro, é igual a 90 %
do direito nivelador de importação comunitária válido
na primeira segunda-feira de cada trimestre.
2.
O montante de redução é deduzido do direito
nivelador em vigor no dia da aceitação da declaração
de colocação em livre prática na Comunidade. ».

Artigo 2?

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

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1993.

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

Feito em Bruxelas, em 29 de Dezembro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CEE) N? 3809/92 DA COMISSÃO
de 29 de Dezembro de 1992

que fixa os preços-comporta e os direitos niveladores no sector da carne de aves
de capoeira
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2777/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a
organização comum de mercado no sector da carne de
aves de capoeira ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n° 3714/92 (2), e, nomeada
mente, o seu artigo 3? e o n? 1 do seu artigo 7?,
Considerando que os preços-comporta e os direitos nive
ladores em relação aos produtos referidos no n? 1 do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 2777/75 devem ser
fixados previamente para cada trimestre, de acordo com os
métodos de cálculo indicados no Regulamento (CEE)
n? 2778/75 do Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que
determina as regras para o cálculo dos direitos niveladores
e do preço-comporta aplicáveis no sector da carne de aves
de capoeira (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 3714/92 (4) ;

Considerando que os preços-comporta e os direitos nive
ladores no sector da carne de aves de capoeira, tendo sido
fixados em último lugar pelo Regulamento (CEE)
n? 2695/92 da Comissão (*) relativamente ao período de 1
de Outubro a 31 de Dezembro de 1992, se torna neces

sário proceder a uma nova fixação para o período de 1 de
Janeiro a 31 de Março de 1993 ; que essa fixação deve, em
princípio, ser efectuada com base nos preços dos cereais
forrageiros em relação ao período de 1 de Julho a 30 de
Novembro de 1992 ;

Considerando que, aquando da fixação do preço-comporta
em vigor a partir de 1 de Outubro, de 1 de Janeiro e de 1
de Abril, apenas dever ser tida em conta a evolução dos
preços dos cereais forrageiros no mercado mundial,
quando o preço da quantidade de cereais forrageiros
acusar uma variação mínima em relação à que foi utilizada
para o cálculo do preço-comporta do trimestre anterior ;
que essa variação foi fixada em 3 % pelo Regulamento
(CEE) n? 2778/75 ;

Considerando que o preço da quantidade de cereais forra
geiros utilizada para a produção de carne de aves de
capoeira se desvia de mais de 3 % daquele que foi
tomado em consideração para o trimestre anterior ; que é
necessário, por conseguinte, ter em conta esta evolução
aquando da fixação dos preços-comporta para o período
compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Março de 1993 ;
Considerando que, aquando das fixações do direito nive
lador em vigor a partir de 1 de Outubro, de 1 de Janeiro e
de 1 de Abril, apenas deve ser tida em conta a evolução
(')
O
O
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dos preços dos cereais forrageiros no mercado mundial se,
na mesma data, se proceder a uma nova fixação do preço
-comporta ;

Considerando que, no que respeita a certos produtos, uma
nova fixação dos preços-comporta teve lugar ; que é, em
consequência, necessário fixar os direitos niveladores
tendo em conta a evolução dos preços dos cereais forragei
ros ;

Considerando que, pelos Regulamentos (CEE) n? 3834/90
do Conselho, de 20 de Dezembro de 1990, que reduz,
para o ano de 1991 , direitos niveladores relativamente a
certos produtos agrícolas originários de países em vias de
desenvolvimento (6), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 1 509/92 Ç), e (CEE) n?
715/90 do Conselho (8) relativo ao regime aplicável aos
produtos agrícolas e a certas mercadorias resultantes de
transformação de produtos agrícolas originários dos

Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico (Estados

ACP), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 444/92 (9), foram instaurados regimes
especiais aplicáveis à importação que incluem uma redu
ção de 50 % dos direitos niveladores no âmbito dos

montantes fixos ou dos contingentes anuais, entre outros,
para determinados produtos do sector da carne de aves de
capoeira ;

Considerando que, pelo Regulamento (CEE) n? 3833/90

do Conselho, de 20 de Dezembro de 1990, que aplica
preferências generalizadas, para o ano de 1991 , a certos
produtos agrícolas originários de países em vias de desen
volvimento (10), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 1509/92 foram parcial ou
totalmente suspensos os direitos de Pauta Aduaneira
Comum, entre outros, para determinados produtos do
sector da carne de aves de capoeira ;
Considerando que, em conformidade com o n? 1 do
artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE do Conselho, de 25
de Julho de 1991 , relativa à associação dos países e territó

rios ultramarinos à Comunidade Económica Europeia ("),
não são aplicados direitos niveladores aos produtos origi
nários dos países e territórios ultramarinos ;
Considerando que os Regulamentos (CEE) n? 51 8/92 (12),
(CEE) n? 519/92 (u) e (CEE) n? 520/92 (») do Conselho,
de 27 de Fevereiro de 1992, relativos a certas modalidades

de aplicação do acordo provisório relativo ao comércio e a
medidas de acompanhamento entre a Comunidade
Económica Europeia e a Comunidade Europeia do Carvão
(6) JO n? L 370 de 31 . 12. 1990 .
O JO n? L 159 de 12. 6. 1992, p. 1 .
(8) JO n? L 84 de 30. 3 . 1990, p. 85.
f) JO n? L 52 de 27. 2. 1992, p. 7.
H JO n? L 370 de 31 . 12. 1990, p. 86.
(") JO n? L 263 de 19. 9. 1991 , p. 1 .
(,2) JO n? L 56 de 29. 2. 1992, p. 3.
(13) JO n? L 56 de 29. 2. 1992, p. 6.
H JO n? L 56 de 29. 2. 1992, p. 9.
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e do Aço, por um lado, e, respectivamente, a Republica da
Polónia, a República da Hungria e a República Federativa
Checa e Eslovaca, por outro, instauraram um regime de
redução de direitos niveladores de importação para certos
produtos ; que o Regulamento (CEE) n? 579/92 da
Comissão ('), alterado pelo Regulamento (CEE) n?
3730/92 (2), estabeleceu as regras de execução no sector da
carne de aves de capoeira, do regime previsto nesses acor

previstos no artigo 7? desse regulamento, em relação aos
produtos abrangidos pelo n? 1 do artigo 1 ? desse mesmo
regulamento, são fixados no anexo.
2.

Todavia, em relação aos produtos dos códigos NC

0207 31 , 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71 , 0210 90 79,
1501 00 90, 1602 31,1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90

dos ;

relativamente aos quais a taxa de direitos foi consolidada,

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em confomidade com o parecer do Comité
de gestão de carne de aves de capoeira e dos ovos,

Comércio, os direitos niveladores são limitados aos

no âmbito do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e

montantes que resultam dessa consolidação.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 2?
Artigo 1 ?

1 . Os direitos niveladores previstos no artigo 3? do
Regulamento (CEE) n? 2777/75 e os preços-comporta

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1993.

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

Feito em Bruxelas, em 29 de Dezembro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(') JO n? L 62 de 7. 3. 1992, p. 15.
(2) JO n? L 380 de 24. 12. 1992, p. 12.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 de Dezembro de 1992, que fixa os preços de eclusa e os
direitos niveladores no sector da carne de aves de capoeira (') f)

Código NC

Preço de eclusa

Montante dos direitos
niveladores

Taxa do direito

ECU/ 100 unidades

ECU/ 100 unidades

%

convencional

'

0105 11 11

22,19

6,24

—

010511 19

22,19

6,24

—

0105 11 91

22,19

6,24

—

0105 11 99

22,19

6,24

—

0105 19 10

98,62

20,59

—

010519 90

22,19

6,24

—

ECU/ 100 kg

ECU/ 100 kg

0105 91 00

76,51

26,03 (4)

—

0105 99 10

86,48

39,21

—

0105 99 20

112,31

39,29 (4)

—

0105 99 30
0105 99 50

102,14
118,10

29,55 (4)
41,02

—
—

0207 10 11

96,13

32,70 (4)

—

0207 10 15

109,30

37,18 (4)

—

0207 10 19

119,09
145,92

40,51 (4)

0207 10 31

42,21 (4)

—
—

0207 10 39

159,95

46,27 (4)

—

0207 10 51

101,73

46,12 (4)

—

0207 10 55

123,54

56,01 (4)

—

0207 10 59

137,26

62,23 (2)(4)

—

0207 10 71
0207 10 79

160,44
151,23

56,13 (4)
59,68 (2)(4)

—
—

0207 10 90

168,72

58,60

—

0207 21 10
0207 21 90

109,30
119,09

37,18 (4)
40,51 (4)

—
—

^

0207 2210

145,92

42,21 (4)

—

0207 22 90

159,95

46,27 (4)

—

0207 23 11

123,54

56,01 (4)

—

0207 23 19
0207 23 51
0207 23 59

137,26
160,44
151,23

62,23 (2)(4)
56,13 (4)
59,68 (2)(4)

—
—
—

0207 23 90

168,72

58,60

—

0207 31 10

1 604,40

561,30

0207 31 90
0207 39 11
0207 39 13

1 604,40
281,09
131,00

561,30
106,26 (4)
44,56 (4)

0207 39 15

90,83

32,98 (4)

—

0207 39 17

62,88

22,83 (4)

—

180,35

61,35 (4)

—

169,42

57,63 (4)

—

0207 39 21

0207 39 23

(

3 (3)

3 (3)
—
—
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Preço de eclusa

Código NC

ECU/ 100 kg
0207 39 25

279,48

niveladores

Taxa do direito
convencional

ECU/ 100 kg

%

101,48

—

Montante dos direitos

0207 39 27

62,88

22,83 (4)

—

0207 39 31

306,43

88,64 (4)

—

0207 39 33

175,95

50,90 (4)

—

0207 39 35

90,83

32,98 (4)

—

0207 39 37

62,88

22,83 (4)

—

233,47

67,54 (4)

—

0207 39 43

109,44

31,66 (4)

—

0207 39 45

196,99

56,98 (4)

—

0207 39 47

279,48

101,48 (4)

—

0207 39 41

'

0207 39 51

62,88

22,83 (4)

—

0207 39 53

317,58

1 25,33 (2)(4)

—

0207 39 55

281,09

1 06,26 (2)(4)

—

0207 39 57

150,99

68,45

—

0207 39 61

166,35

65,65 (2)(4)

—

0207 39 63

185,59

64,46

—

0207 39 65

90,83

32,98 (2)(4)

—

0207 39 67

62,88

22,83 (2)(4)

—

0207 39 71

226,85

89,52 (2)(4)

—

0207 39 73

180,35

61,35 (2) (4)

—

0207 39 75

219,28

86,54 (2)(4)

—

0207 39 77

169,42

57,63 (2)(4)

—

80,99 (2)(4)

—

0207 39 81

192,35

0207 39 83

279,48

0207 39 85

62,88

101,48

22,83 (4)

—

—

0207 39 90

160,70

58,35

10

0207 41 10

281,09

106,26 (4)

—

0207 41 11

131,00

44,56 (4)

—

0207 41 21

90,83

32,98 (4)

—

0207 41 31

62,88

22,83 (4)

—

0207 41 41

180,35

61,35 (4)

—

0207 41 51

169,42

57,63 (4)

—

0207 41 71

279,48

101,48 (4)

—

0207 41 90

62,88

22,83 (4)

—

0207 42 10

306,43

88,64 (4)

—

• 0207 4211

175,95

50,90 (4)

—

0207 42 21

90,83

32,98 (4)

—

0207 42 31

62,88

22,83 (4)

—

0207 42 41

233,47

67,54 (4)

—

0207 42 51

109,44

31,66 (4)

—

0207 42 59

196,99

56,98 (4)

—

0207 42 71

279,48

101,48 (4)

—

0207 42 90

62,88

0207 43 1 1

31 7,58

22,83
1 25,33 (2) (4)

—
—
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Código NC

Preço de eclusa

Montante dos direitos
niveladores

Taxa do direito
convencional

ECU/ 100 kg

ECU/ 100 kg

%

0207 43 15

281,09

1 06,26 (2)(4)

0207 43 21

150,99

68,45

—

0207 43 23

166,35

65,65 (2)(4)

—

0207 43 25

185,59

64,46

—

0207 43 31

90,83

32,98 (2)(4)

—

0207 43 41

62,88

22,83 (2)(4)

—

0207 43 51

226,85

89,52 (2)(4)

—

0207 43 53

180,35

61,35 (2)(4)

—

0207 43 61

219,28

86,54 (2)(4)

—

0207 43 63

169,42

57,63 (2)(4)

—

0207 43 71

192,35

80,99 (2)(4)

—

0207 43 81

279,48

0207 43 90

62,88

0207 50 10

1 604,40

561,30

0207 50 90

160,70

58,35

10

101,48

22,83 (4)

—

—

—
3 (3)

0209 00 90

139,74

50,74

—

0210 90 71

1 604,40

561,30

3

0210 90 79

160,70

58,35

10

1501 00 90

167,69

60,89

18

1602 31 11

291,84

84,42

17

1602 31 19

307,43

111,63

17

1602 31 30

167,69

60,89

17

1602 31 90

97,82

35,52

17

1602 39 11

276,40

105,74

—

1602 39 19

307,43

111,63

17

1602 39 30

167,69

60,89

17

1602 39 90

97,82

35,52

17

(') Para os produtos dos códigos NC 0207, 1602 31 e 1602 39, originários dos países ACP e referidos no artigo 6? do
Regulamento (CEE) n? 715/90 do Conselho, o direito nivelador é reduzido em 50 % dentro dos limites dos
contingentes referidos no regulamento supracitado.
(2) Para estes produtos originários de países em vias de desenvolvimento e referidos no anexo do Regulamento (CEE)
n? 3834/90, o direito nivelador é reduzido em 50 % dentro dos limites dos montantes fixos referidos no anexo
supracitado.
(3) Para estes produtos originários de países em vias de desenvolvimento e referidos no Regulamento (CEE)
n? 3833/90, são suspensos os direitos da Pauta Aduaneira Comum, não sendo cobrado qualquer direito nivelador.'
(4) Os produtos deste código importados da Polónia, da Checoslováquia ou da Hungria no âmbito dos acordos provi
sórios concluídos entre este países e a Comunidade, e para os quais seja apresentado um certificado EURl
emitido nas condições previstas no Regulamento (CEE) n? 579/92, estão sujeitos aos direitos niveladores indi
cados no anexo do mesmo regulamento.
(5) Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos
produtos originários dos PTU.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3810/92 DA COMISSÃO
de 29 de Dezembro de 1992

que fixa os montantes de redução dos direitos à importação de carne de bovino

originária dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP)

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

redução deve ser calculado nos termos do artigo 3? do
Regulamento (CEE) n? 970/90 da Comissão (3), alterado
pelo Regulamento (CEE) n? 3808/92 (4),
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 715/90 do
Conselho, de 5 de Março de 1990, relativo ao regime apli
cável aos produtos agrícolas e a certas mercadorias resul
tantes da transformação de produtos agrícolas originários
dos Estados ACP ou dos países e territórios ultramarinos
(PTV) ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 297/91 (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 3?

Considerando que está prevista no artigo 3? do Regula
mento (CEE) n? 715/90 uma redução de 90 % dos
direitos à importação de carne ; que o montante desta

Artigo 1 ?

Os montantes de redução dos direitos à importação no
sector da carne de bovino, previstos no artigo 3? do Regu
lamento (CEE) n? 715/90, válidos para as importações a
realizar no decurso do primeiro trimestre de 1993, são
fixados no anexo.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1993.

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

Feito em Bruxelas, em 29 de Dezembro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(') JO n? L 84 de 30. 3. 1990, p. 85.
O JO n? L 36 de 8. 2. 1991 , p. 9.

O JO n? L 99 de 19. 4. 1990, p. 8 .
(4) Ver página 35 do presente Jornal Oficial.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Código NC

Importe (en ecus/ 1 00 kg)
Beløb (ECU/ 100 kg)
Betrag (ECU/100 kg)
Εισφορά (Ecu/100 kg)
Amount (ECU/ 1 00 kg)
Montant (en écus/ 100 kg)
Importo (ECU/ 1 00 kg)
Bedrag (ecu/ 1 00 kg)
Montante (Em ECU/ 1 00 kg)

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
0202 10 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
0206 10 95
0206 29 91
021020 10
0210 20 90
0210 90 41
0210 90 90
1602 50 10

120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
120,937
229,780
229,780
183,823
275,736
344,669
394,254
173,753
173,753
139,002
217,192
260,630
217,192
217,192
298,855
394,254
298,855
344,669
394,254
394,254
394,254
394,254

1602 90 61

394,254

Código NC
KN-kode
KN-Code

Κωδικός ΣΟ
CN code
Code NC
Codice NC

GN-code

NB : Los códigos NC, incluidas las notas a pie de pagina, se definen en el
Reglamento (CEE) n° 2658/87 modificado.
NB : KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i den
ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87.
NB : Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch
die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 bestimmt.
ΝΒ: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβα
νομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιη
μένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.
NB : The CN codes and the footnotes are defined in amended Regulation
(EEC) No 2658/87.
NB : Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont definis au
règlement (CEE) n0 2658/87 modifié.
NB : I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regola
mento (CEE) n. 2658/87 modificato.
NB : GN-codes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr.
2658/87.

NB : Os códigos NC, incluindo as remissões em pe-de-pagina são defi
nidos no Regulamento (CEE) n? 2658/87 alterado.
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REGULAMENTO (CEE) N? 3811/92 DA COMISSÃO
de 29 de Dezembro de 1992

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

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercados no sector do açúcar ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3484/92 (2), e, nomeadamente, o n? 8 do seu
artigo 1 6?,
Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação de açúcar branco e de açúcar em bruto foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1813/92 da Comis
são (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 3719/92 (4);
Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CEE) n°. 1813/92 aos dados
de que a Comissão tem conhecimento implica a alteração
dos direitos niveladores actualmente em vigor, em confor

midade com o anexo do presente regulamento ;
Considerando que, a fim de permitir o funcionamento
normal do regime dos direitos niveladores, é conveniente
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 % ,

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 0, com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2205/90 (6),
— para as outras moedas, uma taxa de conversão baseada
na média das taxas do ECU publicadas no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, série C, durante
um período determinado, afectada do factor referido
no travessão anterior,

sendo estas cotações as verificadas em 28 de Dezembro de
1992,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

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

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 30 de
Dezembro de 1992.

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

Feito em Bruxelas, em 29 de Dezembro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
0
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
n? L 353 de 3. 12. 1992, p. 8 .
n? L 183 de 3. 7. 1992, p. 18.
n? L 378 de 23. 12. 1992, p. 30.

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

do regulamento da Comissão, de 29 de Dezembro de 1992, que fixa os direitos niveladores
à importação em relação ao açúcar branco e ao açúcar em bruto
(Em ECU/100 kg)
Código NC

Montante do direito nivelador (3)

1701 11 10

40,51 (')

1701 11 90

40,51 (')

1701 12 10

40,51 (')

1701 12 90

40,51 (')

1701 91 00

46,75

1701 99 10

46,75

1701 99 90

46,75 (2)

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

(3) Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos
produtos originários dos PTU. Todavia, em conformidade com o n? 4 do artigo 101 ? da decisão acima referida, é
cobrado um montante igual ao montante fixado pelo Regulamento (CEE) n? 1870/91 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 3812/92 DA COMISSÃO
de 29 de Dezembro de 1992

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum dos mercados no sector do açúcar ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3484/92 (2) e, nomeadamente, o n? 8 do seu
artigo 16?,
Considerando que os direitos niveladores à importação
para os xaropes e alguns outros produtos do sector do
açúcar, foram fixados pelo Regulamento (CEE) n? 3450/92
da Comissão (3), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 3545/92 (4) ;
Considerando que a aplicação das modalidades estabele
cidas no Regulamento (CEE) n? 3450/92 aos dados de que
a Comissão tem conhecimento leva a alterar o montante

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

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

uma taxa de conversão com base na sua taxa central,

corrigida pelo coeficiente previsto no n? 1 , último
parágrafo, do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1676/85 do Conselho (*), com a última redacção

que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2205/90
{%

— para as outras moedas, uma tax^a 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 :

Artigo 1 ?

Os montantes de base do direito nivelador aplicável na
importação dos produtos referidos no n? 1 , alínea d), do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 , fixado
no anexo do Regulamento (CEE) n? 3450/92, são modifi
cados de acordo com os montantes referidos no anexo do

presente regulamento.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 30
de Dezembro de 1992.

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

Feito em Bruxelas, em 29 de Dezembro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

(')
O
(3)
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177
353
350
361

de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
3. 12. 1992, p. 8.
1 . 12. 1992, p. 30.
10. 12. 1992, p. 10.

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

do regulamento da Comissão, de 29 de Dezembro de 1992, que altera o montante de base do
direito nivelador à importação para os xaropes e alguns outros produtos do sector do açúcar
(Em ECU)

Montante de base para 1 %
Código NC

de teor em sacarose e

Montante do direito nivelador

para 100 kg líquidos
do produto em causa (')

para 100 kg de matéria seca (')

1702 20 10
1702 20 90
1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10
1702 60 90
1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 90
2106 90 30
2106 90 59

0,4675
0,4675
—
—
—
0,4675
—
0,4675
0,4675
0,4675
—
0,4675

—
—
56,25
56,25
56,25
—
56,25
—
—
—
56,25
—

(') Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos produtos originários dos PTU.
Todavia, em conformidade com o n? 4 do artigo 101 ? da decisão acima referida, é cobrado um montante igual ao montante fixado pelo Regula
mento (CEE) n? 1870/91 .
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II

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

CONSELHO

DIRECTIVA 92/11 l/CEE DO CONSELHO
de 14 de Dezembro de 1992

que altera a Directiva 77/388/CEE e introduz medidas de simplificação em
matéria de imposto sobre o valor acrescentado
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

o conceito de territono terceiro e a definição de importa
ção de bens ;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 99?,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que, para efeitos de aplicação do sistema
comum de imposto sobre o valor acrescentado, se consi
deram territórios terceiros alguns territórios que fazem

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu ('),

parte do território aduaneiro da Comunidade ; que, por

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (2),

Considerando que o artigo 3? da Directiva 91 /680/CEE,
de 16 de Dezembro de 1991 , que completa o sistema
comum do imposto sobre o valor acrescentado e altera,
tendo em vista a abolição das fronteiras fiscais, a Directiva

77/388/CEE (3), fixa para 1 de Janeiro de 1993 a data de
entrada em vigor das suas disposições em todos os Esta
dos-membros ;

Considerando que, para facilitar a aplicação dessas dispo
sições e introduzir as simplificações necessárias, se revela
necessário completar o sistema comum do imposto sobre
o valor acrescentado aplicável a partir de 1 de Janeiro de
1993, por forma a clarificar a sujeição a imposto de deter
minadas operações efectuadas com territórios terceiros e
de certas operações efectuadas na Comunidade, bem
como para definir as necessárias medidas de transição
entre as disposições em vigor até 31 de Dezembro de
1992 e as que entrarão em vigor em 1 de Janeiro de

isso, o comércio entre os Estados-membros e esses territó

rios está sujeito aos mesmos princípios de tributação do
imposto sobre o valor acrescentado que os aplicados a
qualquer operação entre a Comunidade e países terceiros ;
que se torna necessário garantir que essas operações
possam depender de disposições fiscais equivalentes às
que seriam aplicadas às operações efectuadas nas mesmas
condições com territórios terceiros em relação ao território

aduaneiro da Comunidade ; que, em consequência, a
Décima Sétima Directiva 85/362/CEE do Conselho, de 16

de Julho de 1985, relativa à harmonização das legislações
dos Estados-membros respeitantes aos impostos sobre o
volume de negócios — Isenção do Imposto sobre o Valor
Acrescentado em matéria de importações temporárias de
bens que não sejam meios de transporte (4), deixa de
produzir efeitos ;

Considerando que devem ser precisadas as modalidades
de aplicação das isenções relativas a certas operações rela
cionadas com a exportação ou a operações equiparadas ;
que, em consequência, devem ser adaptadas as outras
directivas relacionadas com esta matéria ;

1993 ;

Considerando que, a fim de garantir a neutralidade do
sistema comum de impostos sobre o volume de negócios
relativamente à origem dos bens deverão ser completados

Considerando que é necessário clarificar a definição de
local de tributação de certas operações efectuadas a bordo
de navios, aviões ou comboios, durante o transporte de
passageiros no interior da Comunidade ;

(') JO n? C 337 de 21 . 12. 1992.
(2) Parecer emitido em 24 de Novembro de 1992 (ainda não pu
blicado no Jornal Oficial).
P) JO n? L 376 de 31 . 12. 1991 , p. 1 .

(4) JO n? L 192 de 24. 7. 1985, p. 20. Directiva com a ultima re
dacção que lhe foi dada pela Directiva 90/237/CEE (JO n? L
133 de 24. 5. 1990, p. 91 ).
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Considerando que 10 regime transitório de tributação das
trocas comerciais entre os Estados-membros deve ser

completado de modo a, simultaneamente, tomar em
consideração as disposições comunitárias em matéria de
impostos especiais de consumo, bem como precisar e
simplificar as modalidades de aplicação do imposto a
determinadas operações efectuadas entre os Estados-mem
bros, a partir de 1 de Janeiro de 1993 ;

Considerando que a Directiva 92/12/CEE do Conselho,
de 25 de Fevereiro de 1992, relativa ao regime geral, à
detenção, à circulação e aos controlos dos produtos
sujeitos a impostos especiais de consumo ('), prevê proce
dimentos e obrigações declarativas específicos nos casos
de expedições de tais produtos com destino a outro Esta
do-membro ; que, deste modo, as modalidades de sujeição
a imposto de determinadas entregas a aquisições intraco
munitárias de produtos sujeitos a impostos especiais de
consumo podem ser simplificadas em benefício dos deve
dores do imposto bem como das administrações compe
tentes :
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mentos fiscais das exportações referentes as trocas comer
ciais entre os Estados-membros torna necessário que se
adoptem medidas de transição, a fim de garantir a neutra
lidade do sistema comum do imposto sobre o valor acres
centado e evitar situações de dupla tributação ou de não
tributação ;

Considerando que, consequentemente, é necessário prever
disposições especiais para os casos dos processos comuni
tários, iniciados antes de 1 de Janeiro de 1993, para
efeitos de entrega efectuada antes desta data por um
sujeito passivo, agindo nessa qualidade e relativa a bens
expedidos ou transportados com destino a outro Estado
-membro, que só venham a concluir-se após 31
de Dezembro de 1992 ;

Considerando que estas disposições devem igualmente
abranger as operações tributáveis efectuadas antes de 1
de Janeiro de 1993 e relativamente às quais foram apli
cadas isenções especiais que tenham tido como conse
quência o diferimento do momento em que ocorre o facto
gerador do imposto ;

Considerando que se deve clarificar o âmbito de aplicação
das isenções previstas no artigo 28? C da Directiva
77/388/CEE (2) ; que é ainda necessário completar as
disposições relativas à exigibilidade do imposto e às

Considerando que se devem ainda prever medidas espe
ciais para os meios de transporte que, sem terem sido
adquiridos ou importados nas condições gerais vigentes

modalidades de determinação da matéria colectável de
determinadas operações efectuadas em regime intracomu

em aplicação de disposições nacionais, de uma franquia
do imposto a título da sua importação temporária prove

nitário :

Considerando que e necessário prever medidas de simpli
ficação que garantam um tratamento equivalente em
todos os Estados-membros no que diz respeito às opera
ções tributáveis em regime interno relacionadas com
trocas comerciais intracomunitárias de bens que vierem a
ser efectuadas, no decurso do período definido no artigo
28? L da Directiva 77/388/CEE, pelos sujeitos passivos
não estabelecidos no Estado-membro a que se refere o
título A, n? 1 , do artigo 28? B da citada directiva ; que,

para isso, é necessário harmonizar as disposições relativas
ao regime de tributação e ao devedor do imposto ;
Considerando que, a fim de ter em conta as disposições
relativas ao devedor do imposto devido em regime interno
e para evitar determinadas formas de fraude ou de evasão
fiscal, há que precisar as disposições comunitárias em
matéria de reembolso aos sujeitos passivos não estabele
cidos no país do imposto sobre o valor acrescentado refe
rido no n? 3 do artigo 17? da Directiva 77/388/CEE, com
a redacção que lhe foi dada pelo artigo 28? F da citada
directiva ;

Considerando que a supressão, a partir de 1 de Janeiro de
1993, da tributação das importações e dos desagrava

no mercado interno de um Estado-membro, beneficiaram,
niente de outro Estado-membro ;

Considerando que a aplicação destas medidas de transição,
no que diz respeito às trocas comerciais entre os Estados
-membros bem como às operações com territórios tercei
ros, implica que se complete a definição das operações a
sujeitar a imposto a partir de 1 de Janeiro de 1993 e que
se precise para estes casos o conceito de lugar de tributa
ção, facto gerador e exigibilidade do imposto ;
Considerando que, por razões de conjuntura económica, o
Reino de Espanha e a República Italiana pediram para
aplicar, transitoriamente, disposições que contrariam o
princípio da dedução imediata prevista no n? 2, primeiro
parágrafo, do artigo 18? da Directiva 77/388/CEE ; que o
pedido deve ser aceite por um período máximo de dois
anos ;

Considerando que a presente directiva prevê disposições
comuns de simplificação do tratamento de certas opera
ções intracomunitárias ; que, em alguns casos, compete
aos Estados-membros determinar as condições de aplica
ção dessas disposições ; que alguns Estados-membros não
conseguirão concluir, no prazo previsto, o processo legis
lativo necessário à aprovação da sua legislação relativa ao
imposto sobre o valor acrescentado ; que, por isso, se torna
necessário prever um prazo suplementar para aplicação da
presente directiva ; que, para tal, é suficiente um prazo de
doze meses ;

(') JO n? L 76 de 23. 3. 1992, p. 1 .
(2) JO n? L 145 de 13. 6. 1977. Directiva com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 92/77/CEE (JO n? L 316 de
31 . 10. 1992, p. 1).

Considerando que há, assim, que alterar a Directiva
77/388/CEE,
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partida e o local de chegada do transporte de

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

passageiros,

— local de partida de um transporte de passa
geiros, o primeiro ponto previsto para o
embarque dos passageiros no território da
Comunidade, eventualmente após escala fora

Artigo 1 ?

A Directiva 77/388/CEE é alterada do seguinte modo :

1 . O n? 4 do artigo 3? passa a ter a seguinte redacção :

da Comunidade,

— local de chegada de um transporte de passa
geiros, o último ponto previsto de desem
barque no território da Comunidade dos
passageiros que tiverem embarcado no terri

« 4. Em derrogação do n? 1 e tendo em conta as
convenções e tratados que celebraram respectiva
mente com a República Francesa e o Reino Unido da
Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, o Principado do
Mónaco e a ilha de Man não são considerados territó

tório da Comunidade, eventualmente antes de

rios terceiros, para efeitos de aplicação da presente

uma escala fora do território da Comunidade.

directiva.

No caso de um transporte de ida e volta, o
trajecto de ida e volta é considerado como um
transporte à parte.

Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

para assegurar que as operações efectuadas em prove

Até 30 de Junho de 1993; o mais tardar, a
Comissão apresentará ao Conselho um relatório
acompanhado, se necessário, de propostas
adequadas sobre o local de tributação das entregas

niência de ou com destino :

— ao Principado do Mónaco, sejam tratadas como se
fossem operações efectuadas em proveniência de
ou com destino à República Francesa,

de bens destinados ao consumo a bordo e das

prestações de serviços, incluindo de restaurante, a
passageiros a bordo de um navio, de um avião ou

— à ilha de Man, sejam tratadas como se fossem
operações efectuadas em proveniência de ou com

de um comboio.

destino ao Reino Unido da Grã-Bretanha e da
Irlanda do Norte . ».

O Conselho deliberará por unanimidade, antes de
31 de Dezembro de 1993, sobre a proposta da
Comissão e após consulta ao Parlamento Euro

2. O n? 1 , alínea b), do artigo 7? passa a ter a seguinte
redacção :

peu.

« b) A entrada no território da Comunidade de um
bem proveniente de um território terceiro, que não
seja um bem referido na alínea a). ».

Até 31 de Dezembro de 1993, os Estados-mem

bros poderão isentar, ou continuar a isentar, com
direito de dedução do imposto sobre o valor
acrescentado pago na fase anterior, as entregas de
bens destinados a ser consumidos a bordo cujo

3 . No n? 3 do artigo 7? :

— no primeiro parágrafo, a expressão « n? 1 , ponto
B, do artigo 16? » é substituída pela expressão « n?
1 , alíneas a), b), c), e d) do ponto B, do artigo 1 6? »,
— o segundo parágrafo é substituído pelo texto
seguinte :
« Da mesma forma, sempre que um bem abran
gido pelo n? 1 , alínea b), for colocado, a partir da
sua entrada na Comunidade, sob um dos regimes
previstos no n? 1 , alínea b) ou c), do artigo 33? A a
importação desse bem será efectuada no Estado
-membro em cujo território o bem sai desses
regimes. »

4. O n? 1 , alínea c), do artigo 8 ? passa a ter a seguinte

local de tributação é determinado de acordo com

as disposições acima referidas. ».
5. O ponto B, n? 1 , do artigo 11 ? passa a ter a seguinte
redacção :
« 1.

A base tributável é constituída, inclusive

no caso de importação dos bens referidos no n? 1 ,
alínea b), do artigo 7?, pelo valor definido como o
valor aduaneiro pelas disposições comunitárias em
vigor. ».

6. O n? 1 , alínea b), do artigo 12? passa a ter a seguinte
redacção :

um navio, de um avião ou de um comboio,

« b) Nos casos referidos no n? 3, segundo e terceiro
parágrafos, do artigo 10?, a taxa aplicável é a taxa
em vigor no momento em que o imposto se
torna exigível. »

durante a parte de um transporte efectuada
no território da Comunidade : o lugar de partida
do transporte de passageiros.

7. No n? 3 do artigo 12?, a alínea a) passa a ter a
seguinte redacção :

Para efeitos da presente disposição, entende-se

« a) A taxa normal do imposto sobre o valor acrescen

redacção :

« c) Se a entrega dos bens for efectuada a bordo de

por :

— parte de um transporte de passageiros efec
tuado no território da Comunidade, a parte
de um transporte que é efectuada sem escala
exterior à

Comunidade entre

o

local

de

tado é fixada por cada Estado-membro numa
percentagem da base tributável igual para as
entregas de bens e prestações de serviços. A partir
de 1 de Janeiro de 1993 e até 31 de Dezembro de
1996, essa percentagem não pode ser inferior a
15 % .
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Com base no relatório sobre o funcionamento do

regime transitório e das propostas sobre o regime
definitivo apresentados pela Comissão ao
Conselho em aplicação do artigo 28 ?L o
Conselho deliberará por unanimidade, até 31 de
Dezembro de 1995, sobre o nível da taxa mínima

que será aplicável após 31 de Dezembro de 1996
em matéria de taxa normal.

Os Estados-membros poderão igualmente aplicar
quer uma quer duas taxas reduzidas. Essas taxas
serão fixadas numa percentagem da base tribu
tável que não pode ser inferior a 5 % e apli
cam-se unicamente às entregas de bens e às pres
tações de serviços das categorias referidas no
anexo H ; ».

8 . No n? 1 do artigo 14? ;
— é revogada a alínea c),
— na alínea d), é aditado o parágrafo seguinte :

« Esta isenção aplica-se igualmente às importações
de bens, na acepção do n? 1 , alínea b), do artigo
7?, que sejam susceptíveis de beneficiar da fran
quia acima prevista se forem importados na acep
ção do n? 1 , alínea a), do artigo 7? ».
9. No artigo 15? :

— ao n? 2, são aditados os seguintes parágrafos :

« A Comissão apresentará ao Conselho, no mais
breve prazo, propostas destinadas a estabelecer
regras fiscais comunitárias que especifiquem o
âmbito de aplicação e as modalidades práticas de
aplicação desta isenção para as entregas efectuadas
na fase do comércio a retalho e relativas aos bens

transportados em bagagens pessoais dos viajantes.
Até à entrada em vigor dessas disposições :
— o benefício da isenção só pode ser concedido
contra a apresentação de um exemplar da
factura, ou de um documento comprovativo

que a substitua, munido do visto da estância
aduaneira de saída do território da Comuni

dade,
— os Estados-membros têm a faculdade de esta

belecer limites à aplicação dessa isenção,
podem excluir do benefício da isenção as
' entregas a viajantes cuja residência ou domi
cílio habituais se situem na Comunidade e

podem alargar o benefício da isenção aos seus
residentes.

Para efeitos de aplicação do segundo parágrafo,
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— o segundo paragrafo do n? 4 passa a ter a seguinte
redacção :

« A Comissão apresentará ao Conselho, o mais
rapidamente possível, propostas destinadas a esta
belecer regras fiscais comunitárias que especifi
quem o âmbito de aplicação e as modalidades
práticas de aplicação da presente isenção, bem
como das isenções previstas nos n ?s 5 a 9. Até à
entrada em vigor dessas regras, os Estados-mem
bros têm a faculdade de limitar o âmbito da isen

ção prevista no presente n? 4. »,

— no segundo parágrafo do n? 10, a expressão
« dentro das condições e limites » é substituída

pela expressão « dentro dos limites »,

— o terceiro parágrafo do n? 10 passa a ter a
seguinte redacção :
« Nos casos em que os bens não são enviados ou
transportados para fora do país e para as presta
ções de serviços, o benefício da isenção pode ser
concedido segundo uma modalidade de reem
bolso do imposto. »,

— o n? 13 passa a ter a seguinte redacção :

« 13. As prestações de serviços, incluindo os
transportes e as operações acessórias, mas com
excepção das prestações de serviços isentas em
conformidade com o artigo 13?, quando não esti
verem ligadas directamente à exportação de bens
ou às importações de bens que beneficiem das
disposições previstas no n? 3 do artigo 7? ou no
n ? 1 , ponto A, do artigo 16?;».
10. No artigo 28?A :

— no n? 1 , alínea a), o segundo parágrafo passa a ter
a seguinte redacção :

« Em derrogação do disposto no primeiro pará
grafo, não estão sujeitas ao imposto sobre o valor
acrescentado as aquisições intracomunitárias de
bens efectuadas por um sujeito passivo ou por
uma pessoa colectiva que não seja sujeito passivo,
nas condições previstas no n? IA. »,
— ao n? 1 , é aditada a seguinte alínea :
« c) As aquisições intracomunitárias de produtos
sujeitos a impostos especiais de consumo,
efectuadas a título oneroso no território do

país por sujeitos passivos ou pessoas colectivas
que não sejam sujeitos passivos que benefi
ciem da derrogação prevista no segundo pará
grafo da alínea a), e a título das quais os
impostos especiais de consumo são exigíveis

no território do país, em aplicação do disposto

considera-se "residência ou domicílio habituais", o

na Directiva 92/ 12/CEE (')•

local mencionado como tal no passaporte, bilhete
de identidade ou, na sua ausência, em qualquer

(■) JO n? L 76 de 23. 3 . 1992, p. 1 .»,

outro documento reconhecido como documento

de identidade válido pelo Estado-membro no
território do qual é efectuada a entrega. »,
— no n? 3, a expressão « estabelecido num país
terceiro » é substituída pela expressão « não estabe
lecido no território do país »,

— é aditado o seguinte número :
« IA. Beneficiam da derrogação prevista na alínea
a), segundo parágrafo, do n? 1 :
a) As aquisições intracomunitárias de bens cuja
entrega seria isenta no território do país, em
aplicação dos n?s 4 a 10 do artigo 15?;
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b) As aquisições intracomunitarias de bens, que
não as previstas na alínea a), efectuadas :

foi sujeita a imposto, nos termos do n? 1 , se se
reunirem as condições seguintes :

— por um sujeito passivo para prover às
necessidades da sua exploração agrícola,

— o adquirente prove ter efectuado essa aquisição
intracomunitária, com vista a uma posterior
entrega, efectuada no território do Estado-membro
referido no n? 1 , relativamente à qual o destina
tário tenha sido designado como devedor do
imposto, nos termos do ponto E, n? 3, do artigo

silvícola ou de pesca sujeita ao regime
forfetário previsto no artigo 25?, por um
sujeito passivo que apenas realize entregas
de bens ou prestações de serviços que não
lhe dêem qualquer direito a dedução, ou
por uma pessoa colectiva que não seja
sujeito passivo,
— dentro do limite ou até um montante

global que não exceda, no ano civil em
curso, um limiar a fixar pelos Estados
-membros, o qual não poderá, no entanto,
ser inferior ao contra-valor de 1 0 000 ecus

em moeda nacional,
e

— desde que o montante global das aquisições
intracomunitárias de bens não tenha exce

dido o limiar mencionado no segundo
travessão durante o ano civil precedente.

O limiar que serve de referência para a plica
ção das disposições anteriores é constituído
pelo montante global, líquido do imposto
sobre o valor acrescentado devido ou pago no
Estado-membro onde se inicia a expedição ou
o transporte dos bens, das aquisições intraco
munitárias de bens que não sejam meios de
transporte novos nem produtos sujeitos a
impostos especiais de consumo. »,
— à alínea b) do n? 5 é aditado o parágrafo
seguinte :
« Contudo, quando deixa de ser preenchida uma
das condições necessárias para poder beneficiar
das disposições supra, o bem é considerado trans

28?C,

— o adquirente tenha cumprido as obrigações da
declaração previstas no n? 6, último parágrafo da
alínea b), do artigo 22? ».
12. No ponto A do artigo 28?C :

— a alínea c) passa a ter a seguinte redacção :
« c) As entregas de produtos sujeitos a impostos
especiais de consumo expedido ou transporta
dos, com destino ao comprador, pelo vende
dor, pelo comprador ou por conta destes, para
fora do território referido no artigo 3?, mas no
interior da Comunidade, efectuadas a sujeitos
passivos ou a pessoas colectivas que não sejam
sujeitos passivos que beneficiem da derroga
ção prevista no n? 1 , segundo parágrafo da
alínea a), do artigo 28?A, sempre que a expe
dição ou o transporte dós bens se efectue em
conformidade com o disposto nos n?s 4 e 5
do artigo 7? ou com o disposto no artigo 16?
da Directiva 92/ 12/CEE.

Esta isenção não se aplica às entregas de
produtos sujeitos a impostos especiais de
consumo efectuadas por sujeitos passivos que
beneficiem da franquia do imposto prevista
no artigo 24? ; »,

— é aditada a seguinte alínea :

ferido com destino a outro Estado-membro. Nesse

caso, a transferência é efectuada no momento em

que a condição deixa de ser preenchida. »,
— ao n? 6 é aditado o parágrafo seguinte :

« É igualmente equiparada a aquisição intracomu
nitária de bens efectuada a título oneroso a afecta

ção, pelas forças de um Estado parte no Tratado
do Atlântico Norte, para sua utilização ou para
utilização do elemento civil que os acompanha, de
bens que não foram adquiridos nas condições
gerais de tributação do mercado interno de um
Estado-membro, se a importação desses bens não
puder beneficiar da isenção prevista no n? 1 ,
alínea g), do artigo 14? ».

1 1 . Ao ponto A, n? 2, do artigo 28?B é aditado o seguinte
parágrafo :
« Para efeitos da aplicação do primeiro parágrafo,
considera-se que a aquisição intracomunitária de bens

« d) As entregas de bens referidas no n? 5, alínea
b), do artigo 28?A, que beneficiariam das
isenções acima previstas se tivessem sido efec
tuadas a outro sujeito passivo. ».

13. O ponto E do artigo 28?C passa a ter a seguinte
redacção :
« E. Outras isenções

1 . Ao artigo 1 6? é aditado o seguinte número :

« IA. Sempre que os Estados-membros utilizem
a faculdade prevista no n? 1 , adoptarão as medidas
necessárias para garantir que as aquisições intraco
munitárias de bens colocados sob um dos regimes
ou numa das situações mencionados no n? 1 ,

ponto B, do artigo 16?, beneficiem das mesmas
disposições que as entregas de bens efectuadas no
território do país nas mesmas condições. » ;
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imposto devido a título da entrega efectuada
pelo sujeito passivo não estabelecido no terri
tório do país. ».

2. No n? 2 do artigo 16? :

— é aditada a expressão « as aquisições intracomuni
tárias de bens efectuadas por um sujeito passivo, »
após a expressão « têm a faculdade de isentar » e é
aditada a expressão « para fora da Comunidade, »
após a expressão « com vista a serem exportados »,

— são aditados os seguintes parágrafos :
« Sempre que os Estados-membros utilizem esta
faculdade e sem prejuízo da consulta prevista no
artigo 29?, concederão igualmente o benefício
desta isenção às aquisições intracomunitárias de
bens efectuadas por um sujeito passivo, às impor
tações e às entregas de bens destinados a um
sujeito passivo para entregas, com ou sem trans
formação, efectuadas nas condições previstas no

ponto A do artigo 28?C, bem como às prestações
de serviços relacionadas com estas entregas, até ao
montante das entregas de bens efectuadas pelo
sujeito passivo, nas condições previstas no ponto
A do artigo 28?C, efectuadas durante os doze
meses anteriores.

Os Estados-membros podem fixar um limite
comum para o montante das isenções por eles
concedidas em aplicação do primeiro parágrafo e
em aplicação do segundo parágrafo. » ;
3. Cada Estado-membro tomará medidas específicas
destinadas a isentar do imposto sobre o valor
acrescentado as aquisições intracomunitárias de
bens efectuadas no seu território, na acepção do
ponto A, n? 1 , do artigo 28?B, sempre que esti
verem preenchidas as seguintes condições :

— quando a aquisição intracomunitária de bens
tiver sido efectuada por um sujeito passivo não
estabelecido no território do país, mas registado
para efeitos de imposto sobre o valor acrescen
tado noutro Estado-membro,

— quando a aquisição intracomunitária de bens
tiver sido efectuada com vista a uma posterior
entrega desses bens, efectuada no território do
país por esse sujeito passivo ;
— quando os bens assim adquiridos por esse
sujeito passivo tiverem sido directamente expe
didos ou transportados a partir de um Estado
-membro que não aquele em cujo território
está registado para efeitos de imposto sobre o
valor acrescentado e com destino à pessoa para
a qual efectuar a entrega subsequente,
— quando o destinatário da entrega subsequente
seja outro sujeito passivo, ou uma pessoa colec
tiva que não é sujeito passivo, registado(a) para
efeitos de imposto sobre o valor acrescentado
no território do país ;

— quando esse destinatário tiver sido designado,
nos termos do n? 1 , terceiro parágrafo da
alínea a), do artigo 21 ?, como devedor do
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14. O n? 3 do artigo 28?D passa a ter a seguinte redac
ção :

« 3. Em derrogação do n? 2, o imposto torna-se
exigível ao ser emitida a factura, ou o documento que
a substitui, prevista no n? 3, primeiro parágrafo da
alínea a), do artigo 22?, sempre que essa factura ou
esse documento tenham sido emitidos ao adquirente
antes do dia 15 do mês seguintes àquele em que
ocorreu o facto gerador. ».

15. No n? 4 do artigo 28?D, o segundo parágrafo passa a
ter a seguinte redacção :
« Todavia, o imposto torna-se exigível ao ser emitida a
factura prevista no n ? 3, primeiro parágrafo da alínea
a), do artigo 22?, ou o documento que a substitui,
sempre que essa factura ou esse documento tenha
sido emitido antes do dia 15 do mês seguinte àquele
em que ocorreu o facto gerador. ».
1 6. No n? 1 do artigo 28?E :

— no primeiro parágrafo, o segundo período passa a
ter a seguinte redacção :
« Nomeadamente, para as aquisições intracomuni
tárias de bens referidas no n? 6 do artigo 28 ?A, a
base tributável é determinada em conformidade

com o disposto na alínea b) do n? 1 e nos n?s 2 e
3 do ponto A do artigo 1 1 ? »,

— ao segundo parágrafo, é aditado o seguinte
período :
« Sempre que, após o momento em que se efectua
a aquisição intracomunitária de bens, o adquirente
obtiver o reembolso dos impostos especiais de
consumo pagos no Estado-membro de início da
expedição ou do transporte dos bens, a base tribu
tável será reduzida até ao limite desse montante

no Estado-membro em cujo território a aquisição
intracomunitária se efectuou. ».

17. No artigo 28?E, os n?s 2 e 3 passam a ser, respectiva
mente, os n?8 3 e 4, sendo aditado um novo n? 2

com a seguinte redacção :

« 2. Para as entregas de bens referidas no ponto A,
alínea d), do artigo 28 ?C, a base tributável é determi
nada em conformidade com o disposto na alínea b)
do n? 1 e nos n?8 2 e 3 do ponto A do artigo 1 1 ? ».
18 . No artigo 28?F :

— no n? 3, alínea b), do artigo 17?, a expressão « e
no ponto A do artigo 28?C » é substituída por « e
nos pontos A e C do artigo 28?C »,
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— ao n? 4 do artigo 17? é aditado o seguinte para
grafo :
« Para efeitos da aplicação das disposições acima
estabelecidas :

a) Os sujeitos passivos referidos no artigo 1 ? da
Directiva 79/1072/CEE que no território do
país apenas tenham efectuado entregas de bens
ou prestações de serviços cujo destinatário
tenha sido designado como devedor do
imposto, em conformidade com o disposto no
n? 1 , alínea a), do artigo 21 ?, são igualmente
considerados sujeitos passivos não estabelecidos
no território do país, para efeitos da aplicação
da referida directiva ;

b) Os sujeitos passivos a que se refere o artigo 1 ?
da Directiva 86/560/CEE que no território do
país apenas tenham efectuado entregas de bens
ou prestações de serviços cujo desinatário tenha
sido designado como devedor do imposto, em
conformidade com o disposto no n? 1 , alínea
a), do artigo 21 ?, são igualmente considerados
sujeitos passivos não estabelecidos no território
da Comunidade, para efeitos da aplicação da
citada directiva ;

c) As Directivas 79/ 1072/CEE e 86/560/CEE não
se aplicam às entregas de bens isentas, ou
susceptíveis de serem isentas, por força do
disposto no ponto A do artigo 28?C, sempre
que os bens assim entregues sejam expedidos
ou transportados pelo adquirente ou por sua
conta . ».

19. No artigo 28 ?G :

— o n? 1 , alínea a), do artigo 21 ? passa a ter a
seguinte redacção :
« a) Pelos sujeitos passivos que efectuem entregas
de bens ou prestações de serviços tributáveis
que não sejam as referidas na alínea b).
Quando a entrega de bens ou a prestação de
serviços tributável for efectuada por um
sujeito passivo não estabelecido no território
do país, os Estados-membros podem adoptar
disposições que prevejam que o imposto é
devido por outra pessoa. Podem nomeada
mente ser designados para esse efeito um
representante fiscal ou o destinatário da
entrega de bens ou da prestação de serviços
tributáveis.

No entanto, o imposto será devido pelo desti
natário da entrega de bens sempre que se
encontrem reunidas as seguintes condições :
— quando a operação tributável for uma
entrega de bens efectuada nas condições
previstas no ponto E, n? 3, do artigo
28?C,

— quando o destinatário dessa entrega de
bens for outro sujeito passivo ou uma
pessoa colectiva que não seja sujeito
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passivo registado para efeitos do imposto
sobre o valor acrescentado no território do

país,

— quando a factura emitida pelo sujeito
passivo não estabelecido no território do
país for conforme com ò disposto no n? 3
do artigo 22?
Todavia, os Estados-membros podem deter
minar uma derrogação a essa obrigação no
caso de o sujeito passivo não estabelecido no
território do país ter designado um represen
tante fiscal nesse país.
Os Estados-membros podem prever que seja
solidariamente responsável pelo pagamento
do imposto uma pessoa diferente do sujeito
passivo ; »,
— o n? 1 , alínea b), do artigo 21 ? passa a ter a
seguinte redacção :
« b) Pelos tomadores dos serviços referidos no
n? 2, alínea e), do artigo 9?, ou pelos toma
dores de um serviço referido nos ponto C, D
e E do artigo 28 ?B registados para efeitos do
imposto sobre o valor acrescentado no terri
tório do país, sempre que o serviço seja pres
tado por um sujeito passivo estabelecido no
estrangeiro ; contudo, os Estados-membros
podem prever que o prestador dos serviços
seja solidariamente responsável pelo paga
mento do imposto ; ».
20. No artigo 28?H :

— no n? 1 , primeiro travessão da alínea c), do artigo
22?, após a expressão « em conformidade com o
n? 1 , alínea b), do artigo 21 ? » é aditada a expres
são « nem entregas de bens ou prestações de
serviços sobre os quais seja devido imposto pelo
destinatário ou pelo tomador »,
— no n? 1 , alínea c), do artigo 22?, é inserido, após o
segundo travessão, um novo travessão com a
seguinte redacção :

« — todos os sujeitos passivos que efectuem no
território do país aquisições intracomunitárias
de bens para efeitos de operações suas que
estejam relacionadas com as actividades
económicas referidas no n? 2 do artigo 4? e
sejam efectuadas no estrangeiro, »,
— ao n ? 3, alínea b), do artigo 22? é aditado o
seguinte travessão :
« — em caso de aplicação das disposições
previstas no n? 3 do ponto E do artigo 28 ?C,
uma referência explícita a essas disposições,
bem como o número de identificação para
efeitos de imposto sobre o valor acrescentado
com o qual o sujeito passivo efectuou a aqui
sição intracomunitária e a entrega subse
quente dos bens, assim como o número de
identificação para efeitos do imposto sobre o

valor acrescentado do destinatário da entrega
de bens. »,
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« Nos casos referidos no n? 2, terceiro paragrafo,
do ponto A do artigo 28?B, o sujeito passivo regis
tado para efeitos de imposto sobre o valor acres
centado no território ao país deverá indicar distin
tamente no mapa recapitulativo :

— no n? 4, alínea c), do artigo 22?, o segundo traves
são passa a ter a seguinte redacção :

« — por outro lado, o montante total, líquido de
imposto sobre o valor acrescentado, das aqui
sições intracomunitárias de bens referidas nos
n?s 1 e 6 do artigo 28?B efectuadas no terri

— o seu número de registo, para efeitos de
imposto sobre o valor acrescentado no terri
tório do país e com o qual tenha efectuado a
aquisição intracomunitária e a subsequente
entrega dos bens,

tório do país em relação às quais o imposto
se tornou exigível ;
Há ainda que acrescentar o montante total,
líquido de imposto sobre o valor acrescen
tado, das entregas de bens referidas no n? 1 ,
segundo período da alínea a), do artigo 8 ? e
no n? 1 do ponto B do artigo 28 ?B efec
tuadas no território do país, em relação às
quais o imposto se tenha tornado exigível

— o número de registo, no Estado-membro de
chegada da expedição ou do transporte dos
bens, do destinatário da entrega subsequente
efectuada pelo sujeito passivo,
— e, relativamente a cada um dos destinatários, o

montante total, líquido de imposto sobre o
valor acrescentado, das entregas efectuadas
pelo sujeito passivo no Estado-membro de
chegada da expedição ou do transporte dos
bens. Estes montantes serão declarados por
conta do trimestre civil durante o qual o
imposto se tornou exigível. »,

durante o período de declaração, sempre que
o local de início da expedição ou do trans

porte dos bens se situe no território de outro
Estado-membro, bem como o montante total,

líquido de imposto sobre o valor acrescen
tado, das entregas de bens efectuadas no
território do país relativamente às quais o
sujeito passivo tenha sido designado como
devedor do imposto em conformidade com o
n? 3 do ponto E do artigo 28 ?C e a título das
quais o imposto se tenha tornado exigível
durante o período de declaração. »,

— no n? 6, alínea b), do artigo 22?, o primeiro pará
grafo passa a ter a seguinte redacção :
« b) Os sujeitos passivos registados no imposto
sobre o valor acrescentado devem igualmente
entregar um mapa recapitulativo dos adqui
rentes registados para efeitos do imposto
sobre o valor acrescentado aos quais entre
garam bens nas condições previstas no ponto
A, alíneas a) e d), do artigo 28?, bem como
dos destinatários registados para efeitos do
imposto sobre o valor acrescentado das opera
ções a que se referem o quinto e o sexto pará
grafos. »,
— no n? 6, primeiro travessão do terceiro parágrafo
da alínea b), do artigo 22?, a expressão « no ponto
A do artigo 28?C » é substituída por « na alínea a)
do ponto A do artigo 28?C ».
— no n? 6, primeiro travessão do quarto parágrafo
da alínea b), do artigo 22?, a expressão « no ponto
A, alínea c), do artigo 28?C » é substituída por « na
alínea d) do ponto A do artigo 28 ?C » e a expres
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— no n? 11 do artigo 22?, é aditada no início do
parágrafo a expressão « 11 . No que diz respeito às
aquisições intracomunitárias de produtos sujeitos a
impostos especiais de consumo referidas no n? 1 ,
alínea c), do artigo 28?A, bem como ».
21 . O artigo 28?I passa a ter a seguinte redacção :

« Artigo 28?I
Regime especial para as pequenas empresas

Ao n? 3 do artigo 24? e aditado o seguinte paragrafo :
"De qualquer modo, as entregas de meios de trans
porte novos efectuadas nas condições previstas no
ponto A do artigo 28 ?C, bem como as entregas de
bens e as prestações de serviços efectuadas por um
sujeito passivo não estabelecido no território do país,
são excluídas do benefício da isenção de imposto
prevista no n? 2.". ».

22. É aditado o seguinte artigo :
« Artigo 28?N
Medidas de transição

1.

Sempre que um bem :

— tenha sido introduzido antes de 1 de Janeiro de
1993 no território de um país, na acepção do
artigo 3?,

são « bem como o valor do bem determinado em

conformidade com o disposto no n? 1 do artigo

28?E » é substituída por « bem como o montante
total dessas entregas determinado em conformi
dade com o n? 2 do artigo 28?E. ».
— ao n? 6, alínea b), do artigo 22? é aditado o
seguinte parágrafo :

e

— após a sua entrada no território do país tenha sido
colocado ao abrigo de um dos regimes referidos
no n ? 1 , alínea b) ou c), do artigo 14? ou no n ? 1 ,
ponto A, do artigo 16?
e
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— não tenha saído desse regime antes de 1 de
Janeiro de 1993,

continuam a ser aplicáveis as disposições em vigor no
momento em que o bem tenha sido colocado sob
esse regime durante o período em que o bem se
mantiver ao abrigo desse regime, determinado de
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do n? 2 do artigo 7?, no Estado-membro em que o
bem sair do regime ao abrigo do qual tinha sido colo
cado antes de 1 de Janeiro de 1993.

acordo com as referidas disposições.

4. Em derrogação do disposto no n? 3 do artigo
10?, a importação de um bem, na acepção do n? 2 do
presente artigo, efectua-se sem que ocorra facto
gerador do imposto sempre que :

2. Para efeitos da aplicação do n? 1 do artigo 7?,
são equiparadas a importação de um bem :

a) O bem importado for expedido ou transportado
para fora da Comunidade, na acepção do artigo 3? ;

a) Qualquer saída, mesmo que irregular, desse bem
do regime a que se refere o n? 1 , alínea c), do
artigo 14?, ao abrigo do qual o bem tenha sido
colocado antes de 1 de Janeiro de 1993, nas condi
ções referidas no n? 1 ;

b) Qualquer saída, mesmo que irregular, desse bem
de um dos regimes a que se refere o n? 1 , ponto
A, do artigo 16?, ao abrigo do qual o bem tenha
sido colocado antes de 1 de Janeiro de 1993, nas
condições previstas no n? 1 ;
c) O termo de uma operação de trânsito comunitário
interno iniciada antes de 1 de Janeiro de 1993 no

território da Comunidade para efeitos de entrega
de bens efectuada, a título oneroso, antes de 1 de

Janeiro de 1993, no território da Comunidade por
um sujeito passivo agindo nessa qualidade ;
d) O termo de uma operação de trânsito comunitário
externo iniciada antes de 1 de Janeiro de 1993 ;

e) Qualquer irregularidade ou infracção cometida por
ocasião ou durante uma operação de trânsito
externo iniciada nas condições previstas na alínea
c), ou de uma operação de trânsito comunitário
externo referida na alínea d) ;
f) A afectação no território do país, por um sujeito
passivo, ou por uma pessoa que não seja sujeito
passivo, de bens que lhe foram entregues antes de
1 de Janeiro de 1993, no território de outro Esta
do-membro, quando se encontrem reunidas as
condições seguintes :
— a entrega desses bens for isenta, ou era susceptível
de ser isenta, por força dos n?s 1 e 2 do artigo
15?,

— os bens não tenham sido importados no território
do país antes de 1 de Janeiro de 1993.

Para efeitos da aplicação da alínea c), entende-se por
"operação de trânsito comunitário interno" a expedi
ção ou transporte de bens ao abrigo do regime de
trânsito comunitário interno ou ao abrigo de um
documento T 2 L, do livrete de circulação intracomu

nitário ou do envio de bens pelo correio.
3. Nos casos previstos no n? 2, alíneas a) a e),
considera-se que a importação se efectuou, na acepção

ou

b) O bem importado, na acepção da alínea a) do
n? 2, não for um meio de transporte e for reexpe
dido ou transportado, com destino ao Estado
-membro a partir do qual foi exportado e tendo
como destino aquele que o exportou ;
ou

c) O bem importado, na acepção da alínea a) do n? 2,
for um meio de transporte que tenha sido adqui
rido ou importado, antes de 1 de Janeiro de 1993,
nas condições gerais de tributação do mercado
interno de um Estado-membro, na acepção do
n? 3, e/ou não tenha beneficiado, a título da sua

exportação, de um isenção ou do reembolso do
imposto sobre o valor acrescentado.

Considera-se esta condição satisfeita sempre que a
data da primeira colocação ao serviço do meio de
transporte for anterior a 1 de Janeiro de 1985 ou
sempre que o montante do imposto que seria devido
a título da importação seja insignificante. ».

23. No artigo 33?A, os n?s 1 e 2 passam a ter a seguinte
redacção :

« 1 . Aos bens a que se refere o n? 1 , alínea b), do
artigo 7? que entrem na Comunidade em prove
niência de um território que faça parte do território
aduaneiro da Comunidade, mas que seja considerado
território terceiro para efeitos da presente directiva,
aplicam-se as seguintes disposições :
a) As formalidades relativas à entrada desses bens na
Comunidade são as mesmas que as previstas nas

disposições aduaneiras comunitárias em vigor
respeitantes à importação de bens para o território
aduaneiro da Comunidade ;

b) Sempre que o local de chegada da expedição ou
transporte desses bens fique situado fora do Esta
do-membro em que se consumou a sua entrada no
interior da Comunidade, a sua circulação no

interior da Comunidade processar-se-á ao abrigo
do procedimento de trânsito comunitário previsto
nas disposições aduaneiras comunitárias em vigor,
desde que tais bens tenham sido objecto de uma
declaração de colocação sob esse regime no
momento em que deram entrada na Comunidade ;
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c) Sempre que, no momento da sua entrada no
interior da Comunidade, esses bens se encontrem

numa das situações que lhes permitiria, se tivessem

sido importados na acepção do n? 1 , alínea a), do
artigo 7?, beneficiar de um dos regimes referidos
no n? 1 , ponto B, alíneas a), b) e d), do artigo 16?
ou sob um regime aduaneiro de admissão tempo
rária com total isenção de direitos de importação,
os Estados-membros tomarão as medidas que
permitam garantir que esses bens possam perma
necer no interior da Comunidade nas mesmas

condições que as previstas para a aplicação desses
regimes.
2. Aos bens não previstos no n? 1 , alínea a), do
artigo 7? e expedidos ou transportados a partir de um

dedução já constituído, que, em aplicação do n? 1 do
artigo 18?, poderia ser exercido durante um dado
trimestre, apenas seja exercido no trimestre seguinte. Esta
disposição só se aplica desde que o Reino de Espanha e a
República Italiana autorizem estes sujeitos passivos a optar
pela apresentação de declarações mensais.
2. Em derrogação ao n? 10, terceiro parágrafo, do
artigo 15?, a República Portuguesa, a República Francesa,
o Reino dos Países Baixos e a República Federal da
Alemanha são autorizados a revogar, o mais tardar em 1
de Outubro de 1993, o procedimento de reembolso nos
casos em que este é proibido pela presente directiva, para
os contratos celebrados após 31 de Dezembro de 1992.

Estado-membro com destino a um território que faça
parte do território aduaneiro da Comunidade mas que

Artigo 3 ?

seja considerado território terceiro para efeitos da
aplicação da presente directiva, aplicam-se as
seguintes disposições :
a) As formalidades relativas à exportação desses bens
para fora do território da Comunidade são as
mesmas que as previstas nas disposições aduaneiras
comunitárias em vigor respeitantes à exportação de
bens para fora do território aduaneiro da Comuni

O Conselho, deliberando por unanimidade sob proposta
da Comissão, adoptará, antes de 30 de Junho de 1993, as
modalidades de tributação das operações em cadeia efec
tuadas entre sujeitos passivos, a fim de que estas entrem
em vigor em 1 de Janeiro de 1994.

dade ;

b) Em relação aos bens que são exportados tempora
riamente para fora da Comunidade a fim de serem
reimportados, os Estados-membros tomarão as
medidas que permitam assegurar que esses bens,
aquando da sua reimportação na Comunidade,
possam beneficiar das disposições que lhes seriam
aplicáveis se tivessem sido exportados temporaria
mente para fora do território aduaneiro da Comu
nidade. ».

24. A Directiva 85/362/CEE (') deixa de ser aplicável em
31 de Dezembro de 1992.

25. A partir de 1 de Janeiro de 1993, é revogado o artigo
6? da Directiva 69/ 169/CEE (2).

Artigo 2?
1 . A partir de 1 de Janeiro de 1993, e por um período
de dois anos que não pode ser prorrogado, o Reino da
Espanha e a República Italiana são autorizados a aplicar

disposições em derrogação do princípio da dedução
imediata previsto no n? 2, primeiro parágrafo, do artigo
18 ? Essas disposições não poderão ter como efeito atrasar
em mais de um mês o momento em que, após a consti
tuição do direito à dedução, este pode ser exercido por
força do n? 1 do artigo 18 ?
Todavia, em relação aos sujeitos passivos que apresentem
as declarações previstas no n? 4 do artigo 22? para
períodos fiscais trimestrais, o Reino de Espanha e a Repú
blica Italiana são autorizados a prever que o direito à
(') JO n? L 192 de 24. 7. 1985, p. 20. Directiva com a ultima re
dacção que lhe foi dada pela Directiva 90/237/CEE (JO n? L
133 de 24. 5. 1990, p. 91 ).
(2) JO n? L 133 de 4. 6. 1969, p. 6. Directiva pela com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 91 /680/CEE (JO n?
L 376 de 31 . 12. 1991 , p. 1 ).

Artigo 4?
1 . Os Estados-membros adaptarão o seu regime actual
de imposto sobre o valor acrescentado às disposições da
presente directiva.
Adoptarão as disposições legislativas, regulamentares e
administrativas necessárias para que o seu regime assim
adaptado entre em vigor em 1 de Janeiro de 1993.
Todavia, os Estados-membros podem prever que os dados
relativos às operações referidas no n? 6, último parágrafo
da alínea b), do artigo 22?, ao abrigo dos quais o imposto
se tornou exigível no decurso dos três primeiros meses
civis do ano de 1993 devam vir indicados, o mais tardar,

no mapa recapitulativo referente ao segundo trimestre
civil do ano de 1993 .

2. Em derrogação ao segundo parágrafo do n? 1 , os
Estados-membros são autorizados a adoptar, o mais tardar
até 1 de Janeiro de 1994, as disposições legislativas, regu
lamentares e administrativas necessárias para a aplicação
das disposições previstas nos pontos seguintes do artigo
1? :

— ponto 11 ,

— ponto 13, no que se refere ao ponto E, n ? 3, do artigo
22?,

— ponto 19,
da alínea
— ponto 20,
operações

no que se refere ao n? 1 , terceiro parágrafo
a), do artigo 21 ?,
no que se refere às obrigações relativas às
referidas nos travessões anteriores.

Os Estados-membros que, em 1 de Janeiro de 1993, apli
quem medidas equivalentes às acima mencionadas, adop
tarão as medidas necessárias para que, a partir de 1 de
Janeiro de 1993, sejam sempre respeitados os princípios
previstos no n? 6 do artigo 22?, bem como nas disposi
ções comunitárias em vigor relativas à cooperação admi
nistrativa no domínio da fiscalidade indirecta.
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3 . Em derrogação ao n? 1 , segundo paragrafo, a Repu
blica Federal da Alemanha é autorizada a adoptar, o mais
tardar até 1 de Outubro de 1993, as disposições legislati
vas, regulamentares e administrativas necessárias para pôr
em vigor as disposições previstas no n? 10 do artigo 1 ? da
presente directiva, no que se refere ao n? IA, alínea a), do
artigo 28 ?A.
4.
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Os Estados-membros comunicarão à Comissão as

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

Artigo 5 ?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva.

disposições de direito interno que adoptem para dar
cumprimento à presente directiva.
5.

Os Estados-membros comunicarão à Comissão o

texto das principais disposições de direito interno que
adoptem no domínio regido pela presente directiva.
6. Quando os Estados-membros adoptarem tais disposi
ções, estas deverão incluir uma referência à presente direc
tiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua

Feito em Bruxelas, em 14 de Dezembro de 1992.

Pelo Conselho
0 Presidente
N. LAMONT

