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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE) N? 315/93 DO CONSELHO
de 8 de Fevereiro de 1993

que estabelece procedimentos comunitários para os contaminantes presentes
nos géneros alimentícios
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu
artigo 100?A,
Tendo em conta a proposta da Comissão ('),
Em cooperação com o Parlamento Europeu (2),

Considerando que, no plano da protecção da saúde, se
deve privilegiar a procura de uma solução global para o
problema dos contaminantes na alimentação ;

Considerando que o Comité científico da alimentação

humana, instituído pela Decisão 74/234/CEE (4), deve ser
consultado em todas as questões com incidência na saúde
pública,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social 0,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando a importância de serem tomadas medidas

para o progressivo estabelecimento do mercado interno
num período que termina em 31 de Dezembro de 1992 ;
que o mercado interno compreende um espaço sem fron
teiras internas no qual a livre circulação das mercadorias,
das pessoas, dos serviços e dos capitais é assegurada ;
Considerando que as disparidades das normas adoptadas
pelos Estados-membros podem prejudicar o funciona
mento do mercado comum e que é, assim, necessário
estabelecer um procedimento para a adopção de normas
comunitárias harmonizadas ;

Considerando que os contaminantes podem penetrar nos
géneros alimentícios em qualquer estádio entre a produ
ção e o consumo ;

Considerando que é essencial, no interesse da protecção

da saúde pública, manter estes contaminantes a níveis que
sejam toxicologicamente aceitáveis ;
Considerando que deve ser efectuada uma eliminação
mais rigorosa, sempre que possível através de boas práticas

profissionais ; que a conformidade de tais boas práticas
pode ser eficazmente controlada pelas autoridades públi
cas, dadas a formação profissional e a experiência dos seus
agentes ;

Considerando que o presente regulamento deve ser apli
cável sem prejuízo das disposições adoptadas no âmbito
de regulamentação comunitária mais específica ;
(') JO n? C 57 de 4. 3. 1992, p. 11 .
(2) JO n? C 129 de 20. 5. 1991 , p. 104, e decisão de 20 de Janei
ro de 1993 (ainda não publicada no Jornal Oficial).
0 JO n? C 223 de 31 . 8. 1992, p. 24.

Artigo 1 ?

1 . O presente regulamento diz respeito aos contami
nantes contidos nos géneros alimentícios.
Entende-se por « contaminante » qualquer substancia que
não seja intencionalmente adicionada a um género
alimentício mas nele esteja presente como resíduo da
produção (incluindo os tratamentos aplicados às culturas e
ao gado e na prática da medicina veterinária), fabrico,
processamento, preparação, tratamento, acondiciona
mento, embalagem, transporte ou armazenagem do refe
rido alimento ou em resultado de contaminação ambien
tal. As matérias estranhas tais como, por exemplo, frag
mentos de insectos, pêlos de animais e outras matérias
não estão abrangidas por esta definição.

2. O presente regulamento não é aplicável aos conta
minantes abrangidos por regulamentações comunitárias
mais específicas.
A partir da entrada em vigor do presente regulamento, a
Comissão publicará, a título informativo, na série C do
Jornal Oficial das Comunidades Europeias uma lista das
regulamentações comunitárias acima referidas. A lista será
actualizada pela Comissão sempre que necessário.
3 . As disposições relativas aos contaminantes serão
adoptadas nos termos do presente regulamento, com
excepção das previstas nas regulamentações a que se refere
o n? 2.

(4) JO n? L 136 de 20. 5. 1974, p. 1 .
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Artigo 2?

lamento ou às disposições específicas adoptadas em apli
cação do mesmo.

1.

É proibida a comercialização de géneros alimentícios

que contenham um contaminante em quantidade toxico
logicamente inaceitável do ponto de vista da saúde
pública e em especial no plano toxicológico.

2. Enquanto não tiverem sido adoptadas as disposições
comunitárias relativas às tolerâncias máximas a que se
refere o n? 3 do artigo 2?, aplicam-se as disposições
nacionais neste domínio, na observância do disposto

2. Além disso, os teores de contaminantes devem ser
mantidos aos níveis mais baixos, razoavelmente permi

no Tratado.

tidos pelas boas práticas, em todas as fases mencionadas
no artigo 1 ?

3.

3. a) Quando um Estado-membro mantiver as disposi
ções da sua legislação nacional, deve informar desse
facto a Comissão e os outros Estados-membros

A fim de proteger a saúde pública, e em aplicação do

n? 1 , devem ser fixadas tolerâncias máximas eventual

mente necessárias para certos contaminantes, de acordo
com o procedimento referido no artigo 8 ?
Essas tolerâncias devem ser adoptadas sob a forma de uma
lista comunitária não exaustiva e podem incluir :
— para um mesmo contaminante, os limites em dife
rentes géneros alimentícios,
— limites de detecção analítica,

— uma referência ao método de amostragem e análise a
aplicar.

no prazo de seis meses a contar da adopção ao
presente regulamento.
b) No caso de um Estado-membro considerar neces
sário adoptar nova legislação, deve comunicar à
Comissão e aos outros Estados-membros as medidas

previstas, especificando os motivos que as justifi
cam . A Comissão consultará os Estados-membros

no âmbito do Comité permanente dos géneros
alimentícios, quando julgar útil tal consulta ou
quando um Estado-membro o solicitar.

O Estado-membro só poderá adoptar as medidas prevista
três meses após ter feito esta comunicação e sob condição
de não ter recebido parecer contrário da Comissão.

As disposições que possam ter incidência na saúde
pública serão adoptadas após consulta ao Comité cientí
fico para a alimentação humana.

Neste último caso e antes do termo do prazo referido
no segundo parágrafo, a Comissão dará início ao procedi
mento previsto no artigo 8? para decidir se as medidas
propostas podem ser aplicadas, se for caso disso, mediante
alterações adequadas.

Artigo 4?

Artigo 6?

Artigo 3?

1.

Um Estado-membro, que tenha, em consequência

de novas informações ou de uma reavaliação das informa
ções existentes, motivos para suspeitar que um contami

nante presente num género alimentício, obedecendo
embora ao presente regulamento ou aos regulamentos
específicos adoptados por força do mesmo, constitui um
risco para a saúde, poderá suspender ou restringir tempo
rariamente a aplicação no respectivo território das disposi
ções em questão. Desse facto deve informar imediata
mente os restantes Estados-membros e a Comissão, justifi
cando a sua decisão .

A Comissão apresentará anualmente ao Comité perma
nente dos géneros alimentícios um relatório acerca da
evolução global da legislação comunitária em matéria de
contaminantes.

Artigo 7?
A Comissão enviará ao Conselho, quatro anos após a
entrada em vigor do presente regulamento, um relatório
sobre a experiência adquirida, acompanhado, se necessá
rio, de propostas adequadas.

2. A Comissão examinara com a maior brevidade, e

no âmbito do Comité permanente dos géneros alimentí
cios, instituído pela Decisão 69/314/CEE ('), as razões

Artigo 8?

apontadas pelo Estado-membro referido no n? 1 ,
emitindo de imediato o seu parecer e tomando as medidas
que se revelarem adequadas segundo o procedimento
previsto no artigo 8 ?

A Comissão é assistida pelo Comité permanente dos
géneros alimentícios, instituído pela Decisão 69/41 4/CEE
e a seguir denominado « comité ».
O representante da Comissão submete à apreciação do
comité um projecto das medidas a tomar. O comité emite
o seu parecer sobre este projecto num prazo que o presi
dente pode fixar em função da urgência da questão em
causa. O parecer é emitido por maioria, nos termos
previstos no n? 2 do artigo 148 ? do Tratado para a adop
ção das decisões que o Conselho é convidado a tomar sob
proposta da Comissão. Nas votações no seio do comité, os
votos dos representantes dos Estados-membros estão
sujeitos à ponderação definida no mesmo artigo. O presi
dente não participa na votação.

Artigo 5?
1 . Os Estados-membros não podem, por razões relacio
nadas com o seu teor em contaminantes, proibir,

restringir ou colocar entraves à comercialização de géneros
alimentícios que obedeçam ao disposto no presente regu
(') JO n? L 291 de 19. 11 . 1969, p. 9.
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A Comissão adopta as medidas projectadas desde que
sejam conformes com o parecer do comité.
Se as medidas projectadas não forem conformes com o
parecer do comité, ou na ausência de parecer, a Comissão
submeterá sem demora ao Conselho uma proposta relativa
às medidas a tomar. O Conselho delibera por maioria
qualificada.

N? L 37/3

adoptara as medidas propostas, excepto no caso de o
Conselho se ter pronunciado por maioria simples contra
as referidas medidas.

Artigo 9?

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

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Março de

Conselho, este ainda não tiver deliberado, a Comissão

1993.

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Fevereiro de 1993.
Pelo Conselho

0 Presidente

J. TR0JBORG
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REGULAMENTO (CEE) N? 316/93 DO CONSELHO
de 8 de Fevereiro de 1993

que estabelece uma vigilância comunitária para determinados produtos agrícolas
originários de Chipre, do Egipto, da Jordânia, de Israel, da Tunísia, da Síria, de
Malta, de Marrocos e do Líbano, sujeitos a quantidades de referência (1993)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Considerando que foram celebrados os protocolos adicio
nais aos acordos de cooperação entre, por um lado, a
Comunidade Económica Europeia e, por outro, Chipre (l),
o Egipto (2), a Jordânia (3), Israel (4), a Tunísia (*), a Síria (6),
Malta Q, Marrocos (8) e o Líbano (9) ; que esses protocolos

prevêem, para determinados produtos agrícolas abrangidos
pelos acordos respectivos e originários desses países, uma
redução progressiva dos direitos aduaneiros aplicáveis e
uma vigilância comunitária no âmbito de quantidades de

a aplicação do procedimento previsto no n? 1 do
artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 451 /89 ;

Considerando que, para assegurar a eficácia do sistema da
vigilância, os Estados-membros devem proceder à imputa
ção das importações dos produtos em questão nas quanti
dades de referência será efectuada dentro dos períodos
previamente estabelecidos, à medida que esses produtos
forem apresentados na alfândega a coberto de declarações
de introdução em livre prática ; que convém abrir, em
1993, as quantidades de referência para os produtos cons
tantes do anexo,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

referência fixadas para períodos pré-estabelecidos ;
Artigo 1 ?

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 451 /89 do
Conselho, de 20 de Fevereiro de 1989, relativo ao procedi
mento a aplicar a determinados produtos agrícolas origi

nários de diversos países terceiros mediterrânicos (10),
determinou o procedimento de vigilância em questão ;
Considerando que, através do Regulamento (CEE)
n? 1764/92 do Conselho, de 29 de Junho de 1992, que
altera o regime aplicável à importação na Comunidade de
determinados produtos agrícolas originários da Argélia, de
Chipre, do Egipto, de Israel, da Jordânia, do Líbano, de
Malta, de Marrocos, da Síria e da Tunísia (1 ]), a Comuni
dade procedeu, de forma autónoma, a um aumento dos
volumes dos contingentes pautais em parcelas iguais de

3 % ou 5 % a partir de 1 de Janeiro de 1992, elevando-se
assim, para o ano de 1 993, aos níveis indicados no anexo ;
Considerando que, para execução das suas obrigações
internacionais, incumbe à Comunidade decidir da aber

tura das quantidades de referência e estabelecer um
sistema de vigilância estatística dos produtos indicados
no anexo, a fim de permitir que os competentes serviços
da Comissão estabeleçam um balanço anual das trocas

para cada um desses produtos e procedam eventualmente
(') JO n? L 393 de 31 . 12. 1987, p. 2.
(2) JO n? L 297 de 21 . 10. 1987, p. 11 .
(3) JO n? L 297 de 21 . 10. 1987, p. 19.
(4) JO n? L 327 de 30. 11 . 1988, p. 36.
O JO n? L 297 de 21 . 10. 1987, p. 36.
(6) JO n? L 327 de 30. 11 . 1988, p. 58.
f) JO n? L 81 de 23. 3. 1989, p. 1 .
(8) JO n? L 224 de 13. 8. 1988, p. 18.
O JO n? L 297 de 21 . 10. 1987, p. 28 .
(10) JO n? L 52 de 24. 2. 1989, p. 7.
(") JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 9.

1.

As importações na Comunidade, em 1993, de certos

produtos originários de Chipre, do Egipto, da Jordânia, de
Israel, da Tunísia, da Síria, de Malta, de Marrocos e do
Líbano estão sujeitos a quantidades de referência em rela
ção a períodos previamente estabelecidos e a uma vigi
lância estatística.

A designação dos produtos referidos no primeiro pará
grafo, os seus números de ordem, os seus códigos NC, os
seus códigos Taric e os volumes e períodos de aplicação
das quantidades de referência vêm indicados no quadro
que consta do anexo.
2. As imputações nas quantidades de referência serão
efectuadas pelos Estados-membros à medida que os
produtos forem apresentados na alfândega a coberto de
declarações de introdução em livre prática, acompanhados
de um certificado de circulação das mercadorias conforme

com as regras fixadas pelo protocolo relativo à definição
da noção de produtos originários, em anexo a cada um
dos acordos de cooperação entre a Comunidade Econó
mica Europeia, por um lado, e os países previstos
no primeiro parágrafo do n? 1 por outro.
Quando o certificado de circulação das mercadorias for
apresentado a posteriori, a imputação na quantidade de
referência correspondente efectuar-se-á na data de aceita

ção da declaração de introdução em livre prática.
O estado de esgotamento das quantidades de referência é
constatado ao nível das Comunidades, com base nas

importações

imputadas

nas

condições

definidas
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Artigo 3?

no primeiro parágrafo e comunicadas ao Serviço de
Estatística das Comunidades Europeias, em aplicação dos

Regulamentos (CEE) n? 2658/87 (') e (CEE) n? 1736/
/75 0.

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia

Artigo 2?

seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

Os Estados-membros e a Comissão colaborarão estreita

mente para garantir a observância do presente regula
mento .

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1993.

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Fevereiro de 1993.
Pelo Conselho
0 Presidente

J. TR0JBORG

(') JO n? L 256 de 7. 9. 1987, p. 1 . Com a ultima redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1039/92 da Comissão
(JO n? L 110 de 28. 4. 1992, p. 42), por sua vez alterado pelo
Regulamento (CEE) n? 1590/92 da Comissão (JO n? L 168 de
23. 6. 1992, p. 17).
(2) JO n? L 183 de 14. 7. 1975, p. 3. Com a última redacção que

lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1629/88 (JÓ n? L
147 de 14. 6. 1988, p. 1 ).
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ANEXO

Número
de ordem

Código NC

(1)
18.0010

Código

Quantidade

Taric

Designação das mercadorias

Calendário

(2)

(3)

(4)

(5)

ex 0701 90 51

0701 90 51*10

Origem

de referência

(em toneladas)

Batatas têmporas

1.

0701 90 59*10

Batatas têmporas

1.
16.

1-31 .

(6)

.
3

(7)

Tunísia

2 756

Malta

3 180

1 760

0701 90 51*20
18.0015

0701 90 51
ex 0701 90 59

18.0030

ex 0703 20 00

0703 20 00*10
0703 20 00*20
0703 20 00*30

Alho comum

18.0040

ex 0707 00 11

0707 00 11*12

Pepinos de comprimento não
superior a 15 cm

18.0050

ex 0709 10 00

0709 10 00*10
0709 10 00*20

Alcachofras .

18.0060

ex 0709 30 00

0709 30 00*20
0709 30 00*30

Beringelas

18.0070

0709 60 10

18.0080

0712 20 00

18.0090

ex 0712 90 90

18.0100

0713 10 11
0713 10 19

Ervilhas destinadas a sementeira

18.0110

0713
0713
0713
0713
0713
0713
0713

10
20
31
32
33
39
40

0712 90 90*20

90
90
90
90
90
90
90

1-15. 5
5-31 . 5

1 . 2-31 .

5

Egipto

1.

1-28.

2

1.
1.

1-28 . 2
1-28 . 2

Egipto
Jordânia

1.10-31.12
1.10-31.12

Malta

Egipto
Chipre

110
110
55

110
110

15.

1-30. 4

Israel

1 320

Pimentos doces ou pimentões

1.

1-31.12

Marrocos

1 100

Cebolas dessecadas

1.

1-31.12

Síria

Alhos comums desidratados

1.

1-31.12

Egipto

1.

1-31.12

Marrocos

Legumes de vagem secos

1.

1-31.12

Líbano

Abacates

1.

1-31.12

Israel

34 100

Uvas frescas de mesa

1 . 2-30. 6

Israel

2 090

770

1 100
440

2 420

0713 50 90
0713 90 90

18.0120

0804 40 10
0804 40 90

18.0130

ex 0806 10 15

0806 10
0806 10
080610
0806 10
0806 10

18.0140

ex 080710 90

080710 90*13
0807 10 90*33

Melões de peso não superior a
600 gramas

1.
1.

1-31 . 3
1-31 . 3

Egipto
Jordânia

110
110

18.0150

ex 0810 90 10

0810 90 10*10

Kiwis (Actinidia
Planch.)

1.
1.
1.

1-30. 4
1-30. 4
1-30 . 4

Israel

220

Chipre

220

Marrocos

220

Citrinos finamente esmagados

1.

1-31.12

Israel

1 210

Pedaços de
pomelos

1.

1-31.12

Israel

15 070

18.0160

ex 0812 90 90

18.0190

2008 30 51
2008 30 71

15*50
15*60
15*70
15*80
15*91

0812 90 90*11
0812 90 95*20

toranjas

chinensis

e

de

Número

de ordem

Código NC

(0

(2)

18.0200
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Código

Quantidade

Taric

Designação das mercadorias

(3)

(4)

2008 50 61

Calendário

Origem

de referência

(em toneladas)

(5)

(6)

(7)

Damascos

1 . 1-31.12

Marrocos

6 930

Toranjas e pomelos
Laranjas e limões finamente

1 . 1-31.12

Israel

2 200

2008 50 69

18.0210

ex 2008 30 79

2008 30 79 ' 10

2008 30 79*20

triturados

18.0220

ex 2008 30 91

2008
2008
2008
2008
2008
2008

91*11
91*12
91*13
91*19
91*91
91*92

Segmentos de toranjas e de
pomelos
Toranjas e pomelos
Polpa de citrinos
Citrinos finamente esmagados

1.

1-31.12

Israel

3 190

18.0230

ex 2008 50 99
ex 2008 70 99

2008 50 99*10

Metades de damascos e metades

1.

1—31.12

Marrocos

6 600

2008 70 99*10

de pêssegos (incluindo os
pêssegos carecas e as nectarinas)

30
30
30
30
30
30

18.0240

2009 20 11
2009 20 19
2009 20 99

Sumo de toranja (grapefruit)

1.

1-31.12

Israel

18.0245

2009 20 99

Sumo de toranja (grapefruit)

1.

1—31.12

Marrocos

31570

880
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REGULAMENTO (CEE) N? 317/93 DO CONSELHO
de 9 de Fevereiro de 1993

que altera o Regulamento (CEE) n? 1906/90 que estabelece normas de comerciali
zação para as aves de capoeira
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

1 . O ponto 1 do artigo 2? passa a ter a seguinte redacção :

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

« 1 . "Carne de aves de capoeira" : a carne de aves de
capoeira própria para consumo humano que não
tenha sofrido qualquier tratamento, à excepção do
tratamento pelo frio. ».

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2777/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece umà

organização comum de mercado no sector da carne de
aves de capoeira ('), e, nomeadamente, o n? 2 do seu
artigo 2?,

2. O n? 5 do artigo 2°. passa a ter a seguinte redacção :
« 5. "Carne fresca de aves de capoeira" : carne de aves
de capoeira não congelada, que deve ser mantida
permanentemente a uma temperatura não inferior
a — 2 ° C nem superior a 4 0 C ; todavia, os Esta
dos-membros podem estabelecer diferentes
exigências de temperatura para o corte e a armaze
nagem de carne fresca de aves de capoeira nos

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1906/90 (2)
estabelece certas normas de comercialização aplicáveis à
carne de aves de capoeira ;
Considerando que as definições de carne de aves de
capoeira constante do Regulamento (CEE) n? 1906/90
devem ser alteradas de modo a excluir todos os tipos de
preparações de carne de aves de capoeira ;

estabelecimentos de venda a retalho ou em instala

ções adjacentes a pontos de venda, sempre que o
corte e a armazenagem sejam efectuados, exclusi
vamente, pára fins de abastecimento directo do

Considerando que, para atender às condições de comer
cialização da carne de aves de capoeira ao nível do

consumidor no local.».

comércio retalhista, os Estados-membros devem ser auto

rizados a estabelecer exigências de temperatura específicas
para o corte e a armazenagem de carne fresca de aves de
capoeira no comércio retalhista,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Artigo 2?

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

O Regulamento (CEE) n? 1906/90 é alterado do seguinte

Todavia, o ponto 1 do artigo 1 ? entra em vigor em 1

modo :

de Janeiro de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Fevereiro de 1993.
Pelo Conselho
O Presidente
B. WESTH

(') JO n? L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 77. Regulamento com a ultima
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1235/
/89 (JO n? L 128 de 11 . 5. 1989, p. 29).
(2) JO n? L 173 de 6. 7. 1990, p. 1 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 318/93 DA COMISSÃO
de 12 de Fevereiro de 1993

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

para o calculo destes últimos, a taxa representativa do
mercado, verificada no decurso do período de referência
compreendido entre 11 de Fevereiro de 1993 no que
respeita às moedas flutuantes ;
Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CEE) n? 3873/92 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
presente regulamento,

artigo 13?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n° 3813/92 do

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), e, nomeadamente, o seu artigo
5?,

Artigo 1 ?

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação dos cereais, das farinhas de trigo e de centeio

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.

e das sêmolas de trigo foram fixados pelo Regulamento
(CEE) n? 3873/92 da Comissão (4) e pelos regulamentos
posteriores que o alteraram ;

Artigo 2?

Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime dos direitos niveladores, é conveniente adoptar

O presente regulamento entra em vigor em 13 de Feve
reiro de 1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 12 de Fevereiro de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(■)
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n°.
n?
n?

L
L
L
L

281
180
387
390

de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
31 . 12. 1992, p. 1 .
31 . 12. 1992, p. 118.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 12 de Fevereiro de 1993, 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

Países terceiros (*)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

1 34,62 (2)(3)
134,62 00
1 74,07 (') OH

1001 90 91

136,97

1001 90 99
1002 00 00

136,97 (")
148,29 0

1003 00 10
1003 00 20

124,19
124,19

1003 00 80

124,19 (")

1004 00 00

113,38

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

134,62 (2)(3)
134,62 00
135,79 0
44,76 (")
77,25 0
34,74 0
O

1008 90 90

1101 00 00
110210 00
1103 11 30
1103 11 50
1103 11 90

34,74

205,30 0 (")
220,33 0
282,78 (■)(")
282,78 0 (10)
220,570

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

aos produtos originários dos Estados de 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 Africa, 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.
(') O direito nivelador cobrado à importação de centeio produzido na Turquia e directamente transportado deste
país para a Comunidade é definido pelos regulamentos (CEE) n? 1180/77 do Conselho (JO n? L 142 de 9. 6.
1977, p. 10), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1902/92 (JO n? L 192 de 11 . 7.
1992, p. 3), e (CEE) n? 2622/71 da Comissão (JO n? L 271 de 10. 12. 1971 , p. 22), alterado pelo Regulamento
(CEE) n? 560/91 (JO n? L 62 de 8 . 3. 1991 , p. 26).
O Aquando da importação do produto do código NC 1008 90 10 (triticale), é cobrado o direito nivelador aplicável
ao centeio.

(8) Aquando da importação por Portugal, o direito nivelador é adicionado do montante previsto no n? 2 do artigo
2? do Regulamento (CEE) n? 3808/90.
(') 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.
(I0) 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 (JO n? L 166 de 26. 6. 1991 , p. 42).
(") 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? 319/93 DA COMISSÃO
de 12 de Fevereiro de 1993

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 1 5?,

mercado, verificada no decurso do período de referência
compreendido entre 11 de Fevereiro de 1993 no que
respeita às moedas flutuantes ;

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 :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n° 3813/92 do
Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), e, nomeadamente, o seu artigo
5?,

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

fixados pelo Regulamento (CEE) n? 3874/92 da Comis
são (4) e pelos regulamentos posteriores que o alteraram ;
Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime dos direitos niveladores, é conveniente adoptar
para o cálculo destes últimos, a taxa representativa do

Artigo 1 ?
Os prémios que acrescem aos direitos niveladores fixados

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

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 13 de Feve
reiro de 1993.

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

Feito em Bruxelas, em 12 de Fevereiro de 1993 .
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

0 JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
0 JO n? L 180 de 1 . 7. 1992, p. 1 .
O JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

. ¥) JO n? L 390 de 31 . 12. 1992, p. 121 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 12 de Fevereiro de 1993, 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

2

3

4

5

0709 90 60

0

0,63

0,63

1,01

0712 90 19

0

0,63

0,63

1,01

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

1,40

1,40

0

1001 9099

0

1,40

1,40

0

Código NC

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 20

0

0

0

0

1003 00 80

0

0

0.0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0,63

0,63

1,01

1005 90 00

0

0,63

0,63

1,01

1007 00 90

0

0

0

6,25

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

5,31

1008 90 90

0

0

0

5,31

1101 00 00

0

1,96

1,96

0

B. Malte

(Em ECUs/t)
Corrente

1 ? período

2°. período

3? período

4? período

2

3

4

5

6

1107 10 11

0

2,49

2,49

0

0

1107 10 19

0

1,86

1,86

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

.0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Código NC
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REGULAMENTO (CEE) N? 320/93 DA COMISSÃO
de 12 de Fevereiro de 1993

relativo ao fornecimento de produtos lácteos a titulo de ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Considerando que, após várias decisões relativas à distri
buição da ajuda alimentar, a Comissão concedeu a certos
beneficiários 2 121 toneladas de leite em pó e 150 tone

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
A título de ajuda alimentar comunitária realiza-se na
Comunidade a mobilização de produtos lácteos, tendo em
vista

fornecimentos

aos

beneficiários

indicados

nos

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

ladas de butteroil ;

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

Considera-se que o adjudicatário tomou conhecimento da
totalidade das condições gerais e especiais aplicáveis e as
aceitou. Qualquer outra condição ou reserva contida na

sua proposta é considerada como não escrita.
Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 12 de Fevereiro de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(>)
0
O
(4)
n

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

370 de 30. 12. 1986, p. 1 .
174 de 7. 7. 1990, p. 6.
136 de 26. 5. 1987, p. 1 .
204 de 25. 7. 1987, p. 1 .
81 de 28. 3. 1991 , p. 108.
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ANEXO I

LOTE A

1 . Acções n?* (') : 1390/92 (Al) e 1391 /92 (A2)
2. Programa : 1992

3. Beneficiário (2) : World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma (telex 626675 i
wfp)
4. Representante do beneficiário : ver JO n? C 103 de 16. 4. 1987
5. Local ou país de destino : Tanzânia (Al ) e Paquistão (A2)
6. Produto a mobilizar : butteroil

7. Características e qualidade da mercadoria (3) (6) : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (ponto I.E.1 ) e
JO n? C 182 de 13. 7. 1991 , p. 24
8. Quantidade total : 150 toneladas

9. Número de lotes : 1 , em 2 partes (ver anexo II)
10. Acondicionamento e marcação : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (pontos I.E.2.1 e I.E.3)
Al : barris metálicos (em contentores de 20 pés — FCL/FCL) (8)
A2 : caixas metálicas de cinco litros sem cruzetas de cartão

Inscrições em inglês
Inscrições complementares : ver anexo II
11 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

12. Estadio de entrega : entregue no porto de embarque
13. Porto de embarque : —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário : —
15. Porto de desembarque : —

16. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque : —
17. Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 22. 3. a 11 . 4. 1993
18. Data limite para o fornecimento : —
19. Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso

20. Data do final do prazo para apresentação das propostas : às 12 horas (hora de Bruxelas) do dia 1 . 3.
1993

21 . A. Em caso de segundo concurso :
a) Data limite do prazo de submissão : às 12 horas (hora de Bruxelas) do dia 15. 3. 1993
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 5 a 25. 4. 1993
c) Data limite para o fornecimento : —
B. Em caso de terceiro concurso :

a) Data limite do prazo de apresentação das propostas : às 12 horas (hora de Bruxelas) do dia 29. 3.
1993

b) Período de colocação a disposição no porto de embarque : de 19. 4 a 9. 5. 1993
c) Data limite para o fornecimento : —
22. Montante da garantia do concurso : 20 ecus por tonelada

23. Montante da garantia de entrega : 10 % do montante da oferta liberada em ecus

24. Endereço para envio das propostas e das garantias de concurso (') :
Bureau de faide alimentaire,

à 1 attention de Monsieur T. Vestergaard,
batiment Loi 120, bureau 7/46,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles

[telex 22037 / 25670 AGREC B ;
telecópia : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04]

25. Restituição aplicavel a pedido do adjudicatario (4) : restituição aplicável em 11.2. 1993, fixada pelo
Regulamento (CEE) n? 158/93 da Comissão (JO n? L 21 de 29. 1 . 1993, p. 22)
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LOTE B

1 . Acções n?# (') : 1387/92 a 1389/92
2. Programa : 1992

3. Beneficiário (2) : World Food Programme, Via Cristóforo Colombo 426, 1-00145 Roma (telex 626675
I WFP)

4. Representante do beneficiário : ver JO n? C 103 de 16. 4. 1987
5. Local ou país de destino : Cuba (BI ), Uganda (B2), Tanzânia (B3)
6. Produto a mobilizar : leite em pó desnatado
7. Características e qualidade da mercadoria (3) (6) : yer JO n? C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 (ponto IAl )
8. Quantidade total : 563 toneladas
9. Número de lotes : 1 (ver Anexo II)
10. Acondicionamento e marcação : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (pontos IA2.3 e I.A.3) ; B2 e
B3 : em contentores de 20 pés (FCL/FCL)

Inscrições em inglês (B2 e B3), espanhol (BI )
Inscrições complementares : ver anexo II
11 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

O fabrico do leite em pó desnatado deve ser efectuado após a atribuição do fornecimento
12. Estadio de entrega : entregue no porto de embarque
13. Porto de embarque : —

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

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

17. Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 22. 3 a 11 . 4. 1993
18. Data limite para o fornecimento : —

19. Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso
20. Date do final do prazo para apresentação das propostas : 1.3. 1993, às 12 horas (hora de Bruxelas)
21 . A. Em caso de segundo concurso :

a) Data limite do prazo de submissão : 15. 3. 1993, às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 5 a 25. 4. 1993
c) Data limite para o fornecimento : —
B. Em caso de terceiro concurso :

a) Data limite do prazo de submissão : 29. 3. 1993, às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 19. 4 a 9. 5. 1993
c) Data limite para o fornecimento : —
22. Montante da garantia do concurso : 20 ecus por tonelada
23; Montante da garantia de entrega : 10% do montante da oferta expressa em ecus

24. Endereço para o envio das propostas e das garantias do concurso (') :
Bureau de 1'aide alimentaire,

à 1 attention de monsieur T. Vastergaard,
batiment « Loi 120 », bureau 7/46,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles

[telex : 22037 / 25670 AGREC B ;
telecópia : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04]

25. Restituição aplicável a pedido do beneficiário (4) : restituição aplicável em 11 . 2. 1993, fixada pelo
Regulamento (CEE) n? 158/93 da Comissão (JO n? L 21 de 29. 1 . 1993, p. 22)
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LOTES C, D

1 . Acções n?s (') : 1380/92 a 1383/92
2. Programa : 1992

3. Beneficiário (2) : World Food Programme, Via Cristóforo Colombo 426, 1-00145 Roma (telex 626675
I WFP)

4. Representante do beneficiário : ver JO n? C 103 de 16. 4. 1987
5. Local ou país de destino : Mauritânia (Cl ), Botswana (C2), Burundi (C3), Bolívia (lote D)
6. Produto a mobilizar : leite em pó desnatado vitaminado
7. Características e qualidade da mercadoria (3) (6) : ver JO n? C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 (ponto I.B.1 )
8. Quantidade total : 966 toneladas
9. Número de lotes : 2 (ver anexo II)
10. Acondicionamento e marcação : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (pontos LA.2.3, I.B.2 e I.B.3) ;
C3 : em contentores de 20 pés

Inscrições em inglês (C2), francês (Cl , C3) espanhol (D)
Inscrições complementares : ver anexo II

1 1 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade
O fabrico do leite em pó desnatado e a incorporação das vitaminas devem ser efectuados após a atribui
ção do fornecimento
12. Estadio de entrega : entregue no porto de embarque
13. Porto de embarque : —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiário : —
15. Porto de desembarque : —

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

17. Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 22. 3 a 11 . 4. 1993
18. Data limite para o fornecimento : —
19. Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso

20. Data do final do prazo para apresentação das propostas : 1 . 3. 1993, às 12 horas (hora de Bruxelas)
21 . A. Em caso de segundo concurso :

a) Data limite do prazo de submissão : 15. 3. 1993, às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 5 a 25. 4. 1993
c) Data limite para o fornecimento : —
B. Em caso de terceiro concurso :

a) Data limite do prazo de submissão : 29. 3. 1993, às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque : de 19. 4 a 9. 5. 1993
c) Data limite para o fornecimento : —
22. Montante da garantia do concurso : 20 ecus por tonelada

23. Montante da garantia de entrega : 10% do montante da oferta expressa em ecus
24. Endereço para o envio das propostas e garantias do concurso (') :
Bureau de l'aide alimentaire,

à 1 attention de monsieur T. Vestergaard,
batiment « Loi 120 », bureau 7/46,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles

[telex : 22037 / 25670 AGREC B ;
telecópia : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04]

25. Restituição aplicavel a pedido do beneficiário (4) : restituição aplicável em 11 . 2. 1993, fixada pelo
Regulamento (CEE) n? 158/93 da Comissão (JO n? L 21 de 29. 1 . 1993, p. 22)
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LOTE E

1 . Acção n° (') : 1140/92
2. Programa : 1992

3. Beneficiario (2) : UNRWA, Supply Division, Vienna International Center PO Box 700, A- 1400 Vienna
[telex 135310 A ; telecópia (1 ) 230 75 29]
4. Representante do beneficiário : UNRWA Field Supply and Transport Officer, West Bank, PO Box
19149 Jerusalem, Israel [tel. (972-3)82 80 93 ; telecópia 81 65 64 ; telex (0606)26194 IL UNRWA]
5. Local ou pais de destino (5) : Israel
6. Produto a mobilizar : leite em pó desnatado vitaminado
7. Características e qualidade da mercadoria (3) (6) : ver JO n? C 1 14 de 29. 4. 1991 , p. 1 (ponto I.B.l)
8. Quantidade total : 592 toneladas
9. Número de lotes : 1

10. Acondicionamento e marcação Ç) : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (pontos I.B.2, I.B.3 e
IA2.1 ) ; pacotes de um quilograma
Inscrições em língua inglesa

Inscrições complementares : « UNRWA »
1 1 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade
O fabrico do leite em pó desnatado e a incorporação de vitaminas devem ser feitos após a atribuição do
fornecimento

12. Estádio de entrega : entregue no porto de desembarque — desembarcado
13. Porto de embarque : —

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

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

17. Período de colocação à disposição no porto de embarque no caso de atribuição de forneci
mento no porto de embarque : de 12 a 25. 4. 1993
18. Data limite para o fornecimento : 17. 5. 1993

19. Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso

20. Data do final do prazo para apresentação das propostas : 15. 3. 1993, às 12 horas (hora de Bruxe
las)
21 . A. Em caso de segundo concurso :

a) Data limite do prazo de apresentação das propostas : 29. 3. 1993, às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque no caso de atribuição do fornecimento
no estádio porto de embarque : de 26. 4 a 9. 5. 1993
c) Data limite para o fornecimento : 31 . 5. 1993
B. Em caso de terceiro concurso :

a) Data limite do prazo de apresentação das propostas : 13. 4. 1993, às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque no caso de atribuição do fornecimento
no estádio porto de embarque : de 10 a 23. 5. 1993
c) Data limite para o fornecimento : 14. 6. 1993
22. Montante da garantia do concurso : 20 ecus por tonelada

23. Montante da garantia de entrega : 10 % do montante da proposta apresentada em ecus
24. Endereço para o envio das propostas e das garantias do concurso (') :
Bureau de 1'aide alimentaire,
à 1 attention de monsieur T. Vestergaard,
batiment Loi 120, bureau 7/46,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles

[telex 22037 / 25670 AGREC B ;
telecópia : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04]

25. Restituição aplicavel a pedido do adjudicatário (4) : restituição aplicável em 11 . 2. 1993, fixada pelo
Regulamento (CEE) n? 158/93 da Comissão (JO n? L 21 de 29. 1 . 1993, p. 22)
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Notas :

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

(2) O adjudicatário contactará o beneficiário, o mais rapidamente possível, com vista a determinar os docu
mentos de expedição necessários.

v

(3) O adjudicatário apresentará ao beneficiário um certificado passado por uma instância oficial e que
comprove que, para o produto a entregar, não foram ultrapassadas, no Estado-membro em causa, as
normas em vigor relativas à radiação nuclear.
O certificado de radioactividade deve indicar o teor de césio 134 e 137 e do iodo 131 .

(4) O Regulamento (CEE) n? 2330/87 da Comissão (JO n? L 210 de 1 . 8 . 1987, p. 56), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2226/89 (JO n? L 214 de 25. 7. 1989, p. 10), é aplicável no
que diz respeito à restituição à exportação e, se for caso disso, aos montantes compensatórios monetários
« adesão ». A data referida no artigo 2? do regulamento atrás citado é a referida do ponto 25 do presente
anexo .

A taxa de conversão agrícola pode ser fixada antecipadamente, nos termos dos artigos 8? a 12? do Regula
mento (CEE) n? 3819/92 da Comissão (JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 17).

(*) Delegação da Comissão a contactar pelo adjudicatário : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 33 (lote D : ver
Venezuela).

(6) O adjudicatário transmite ao beneficiário ou seu representante, aquando da entrega, os documentos
seguintes :
— certificado sanitário,

— certificado de origem,
— certificado veterinário, emitido por um organismo oficial, comprovativo de que o produto foi transfor
mado, a partir de leite pasteurizado proveniente de animais saudáveis, em excelentes condições sanitá
rias controladas por pessoal técnico qualificado, e de que durante os 90 dias que precederam a trans
formação a zona de produção do leite cru esteve isenta de febre aftosa e de qualquer outra doença
infecciosa ou contagiosa a notificar obrigatoriamente.
— A 2 : um certificado em língua inglesa atestando que o butteroil não contém gordura de porco (tou
cinho) [certificate stating butteroil does not contain any pork fat (lard))

Ç) A remessa será acondicionada em contentores de 20 pés cuja capacidade não pode ser superior a 17 tone
ladas métricas, líquidas e na proporção de 50 contentores, no máximo por navio e por semana. As
cáusulas contratuais de transporte marítimo das expedições serão as aplicáveis aos navios de carreira (entra
da/saída dos navios) franco Ashdod na área reservada aos contentores, incluindo uma isenção de encargos
relativos à permanência dos contentores no porto de desembarque durante 15 dias — excluindo sábados,
domingos e feriados oficiais, nomeadamente religiosos — a partir do dia/hora de chegada do navio. A
isenção de encargos relativos à permanência dos contentores durante 15 dias deverá estar claramente assi
nalada no conhecimento. O UNRWA suportará os encargos correspondentes à permanência bona fide em
relação à permanência dos contentores para além dos supracitados 15 dias. Não pode ser imputado ao
UNRWA qualquer imposição relativa ao depósito dos contentores.
Após a tomada a cargo das mercadorias no estádio de entrega, o beneficiário fica responsável pelos custos
relativos ao transporte dos contentores para a área de triagem situada fora da zona portuária e ao respectivo
reencaminhamento para a área reservada aos contentores.

(8) Em derrogação do JO n? C 114 de 29. 4. 1991 : barris metálicos de 190-200 l/kg.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II

Lote

Parti
Partie

Παρτίδα
Lot
Lot

Lotto

Partij
Lote

A

B

C

D

Cantidades parciales
(en toneladas)
(en toneladas)
Delmængde
Totalmængde
(i tons)
(i tons)
Teilmengen
Gesamtmenge
(in Tonnen)
(in Tonnen)
Συνολική ποσότητα Μερικές ποσότητες
(σε τόνους)
(σε τόνους)
Partial quantities
Total quantity
(in tonnes)
(in tonnes)
Quantité totale
Quantités partielles
(en tonnes)
(en tonnes)
Quantità totale
Quantitativi parziali
(in tonnellate)
(in tonnellate)
Cantidad total

Acción n0

Inscripciones complementarias

Aktion nr.

Yderligere påskrifter

Maßnahme
Nr.

Ergänzende Aufschriften

Dràash ariu.

Συμπληρωματικές ενδείξεις

Operation
No

Supplementary markings

Action n0

Marquage complémentaire

Azione n.

Iscrizioni supplementari

Totale hoeveelheid

Deelhoeveelheden

Maatregel

(in ton)
Quantidade total
(em toneladas)

(in ton)
Quantidades parciais
(em toneladas)

nr.

150

Al : 100

1390/92

WFP / 0224702 / Dar-es-Salaam

A2 :

50

1391 /92

WFP / 0400300 / Karachi

BI : 267

1387/92

PAM / 0439100 / Havana

B2 : 1 80

1 388/92

WFP / 0332500 / Kampala via Mombasa

B3 : 116

1389/92

WFP / 0224702 / Dar-es-Salaam

Cl : 176

1380/92

PAM / 0005506 / Nouakchott

C2 : 250

1381 /92

WFP / 0032404 / Lobatsi via Durban

C3 : 160

1383/92

PAM / 0304701 / Bujumbura via Dar-es-Salaam

1382/92

PAM / 0273501 / Bolivia via Arica

563

586

380

Acção n?

Bijkomende vermeldingen

Inscrições complementares
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REGULAMENTO (CEE) N? 321/93 DA COMISSÃO
de 12 de Fevereiro de 1993

que fixa um coeficiente aplicável aos cereais exportados sob a forma de whisky
espanhol para o período de 1992/1993
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

de Dezembro de 1991 fixar os coeficientes para o período
de 1 de Julho de 1992 a 30 de Junho de 1993 ;

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

Considerando que o n? 2, segundo travessão, do artigo 3?
do Regulamento (CEE) n? 1188/81 prevê um ajustamento
do coeficiente se a evolução previsível das exportações de
bebidas espirituosas de um dos Estados-membros em
causa revelar uma tendência para um alteração significa
tiva ; que os dados fornecidos por Espanha não formam
um conjunto suficientemente coerente de forma a revelar
uma tendência totalmente clara ; que, por conseguinte,
não será tomada em conta nem a evolução das exporta
ções nem a evolução das quantidades comercializadas na

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2727/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a
organização comum de mercado 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 16?,

determinação do coeficiente ;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1188/81 do
Conselho, de 28 de Abril de 1981 , que estabelece as regras
gerais relativas à concessão das restituições adaptadas em
relação aos cereais exportados sob a forma de determi
nadas bebidas espirituosas, bem como os critérios de fixa
ção do seu montante, e que altera o Regulamento (CEE)
n? 3035/80 no que diz respeito a determinadas mercado
rias não abrangidas pelo anexo II do Tratado (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 3381 /90 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 12?,
Considerando que no n? 1 do artigo 3? do Regulamento
(CEE) n? 1188/81 prevê que as quantidades de cereais a
que se aplica a restituição são as quantidades de cereais
colocadas sob controlo e afectadas de um coeficiente

fixado anualmente para cado Estado-membro em causa ;
que este coeficiente exprime a relação existente entre as
quantidades totais exportadas e as quantidades totais
comercializadas da bebida espirituosa em causa ; que é
conveniente, na sequência das informações fornecidas
pela Espanha relativas ao período de 1 de Janeiro a 31

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 ?
Para o período compreendido entre 1 de Julho de 1992 e
30 de Junho de 1993, o coeficiente referido no artigo 3?
do Regulamento (CEE) n? 1188/81 , aplicável aos cereais
utilizados em Espanha para o fabrico de whisky espanhol,
é fixado no anexo do presente regulamento.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

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

Feito em Bruxelas, em 12 de Fevereiro de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
O
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

281
180
121
327

de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
5. 5. 1981 , p. 3.
27. 11 . 1990, p. 4.
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ANEXO

Coeficiente aplicável em Espanha

Período de aplicação

1 de Julho de 1992 a 30 de Junho de 1993

Coeficiente aplicável aos cereais
utilizados no fabrico de uísque espanhol

0,0128
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REGULAMENTO (CEE) N? 322/93 DA COMISSÃO
de 12 de Fevereiro de 1993

que fixa determinados coeficientes aplicáveis aos cereais exportados sob a forma
de determinadas bebidas espirituosas para o período de 1992/1993
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 a
organização comum de mercado no sector dos cereais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1 738/92 (2), e, nomeadamente, o n? 6 do seu
artigo 16?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1188/81 do
Conselho, de 28 de Abril de 1981 , que estabelece as regras
gerais relativas à concessão das restituições adaptadas em
relação aos cereais exportados sob a forma de determi
nadas bebidas espirituosas, bem como os critérios de fixa
ção do seu montante, e que altera o Regulamento (CEE)
n? 3035/80 no que diz respeito a determinadas mercado
rias não abrangidas pelo anexo II do Tratado (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 3381 /90 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 12?,
Considerando que o n? 1 do artigo 3? do Regulamento
(CEE) n? 1188/81 prevê que as quantidades de cereais aos
quais se aplica a restituição são as quantidades de cereais
colocadas sob controlo e afectadas de um coeficiente

fixado anualmente para cada Estado-membro em causa ;
que este coeficiente exprime a relação existente entre as
quantidades totais exportadas e as quantidades totais
comercializadas da bebida espirituosa em causa ; que é
conveniente, na sequência das informações fornecidas
pela Irlanda, relativas ao período de 1 de Janeiro a 31 de
Dezembro de 1991 fixar os coeficientes para o período de
1 de Julho de 1992 a 30 de Junho de 1993 ;
• Considerando que o n? 2, segundo travessão, do artigo 3?
do Regulamento (CEE) n? 1188/81 prevê um ajustamento

do coeficiente se a evolução previsível das referidas expor
tações de bebidas espirituosas de um dos Estados
-membros em causa revelar uma tendência para uma alte
ração significativa ; que tal apreciação pode ser obtida
considerando um período de referência suficientemente
longo de modo a eliminar pequenas flutuações não signi
ficativas ; que um período de 7 anos que antecede o ano
em causa satisfaz esta condição ; que, além disso, uma

diferença anual inferior a 1 % entre as evoluções respec
tivas das exportações e das quantidades totais comerciali

zadas não pode revelar uma tendência para uma alteração
significativa ;
Considerando que, deste modo, é conveniente adaptar os
coeficientes para ter em consideração uma tendência para
a diminuição das exportações irlandesas ;

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 ?

Para o período compreendido entre 1 de Julho de 1992 e
30 de Junho de 1993, os coeficientes referidos no artigo
3? do Regulamento (CEE) n? 1188/81 , aplicáveis aos
cereais utilizados na Irlanda para o fabrico do irish whis
key, são fixados como indicado no anexo.
Artigo 2?

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

É aplicável com efeitos a partir de 1 de Julho de 1 992.

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

Feito em Bruxelas, em 12 de Fevereiro de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n? L 180 de 1 . 7. 1992, p. 1 .
f) JO n? L 121 de 5. 5. 1981 , p. 3.

M JO n? L 363 de 27. 11 . 1990, p. 4.
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ANEXO

Coeficientes aplicáveis na Irlanda

\

Coeficiente aplicável
Período de aplicação

1 de Julho de 1992 a 30 de
Junho de 1993
(') Incluindo a cevada transformada em malte.

à cevada utilizada
no fabrico

aos cereais utilizados
no fabrico

do irish whiskey,
categoria B (')

do irish whiskey,
categoria A

0,243

0,185
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REGULAMENTO (CEE) N? 323/93 DA COMISSÃO
de 12 de Fevereiro de 1993

que autoriza certos Estados-membros a conceder uma derrogação ao teor
mínimo de matéria gorda do leite de consumo
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? 1411 /71 do
Conselho, de 29 de Junho de 1971 , que estabelece as
regras complementares da organização comum de
mercado no sector do leite e dos produtos lácteos no que
diz respeito ao leite destinado ao consumo humano ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 2138/92 (2), e, nomeadamente, o n? 3 do seu
artigo 6?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1411 /71
prevê, para o leite inteiro destinado a ser entregue ao
consumidor, um teor mínimo de matéria gorda de 3,5 % ;
que, ao abrigo do n? 3 do artigo 6? do referido regula
mento, podem, todavia, ser concedidas derrogações para as
regiões em que o teor natural de matéria gorda do leite
produzido não atinge 3,5 % ; que a Itália e a Irlanda soli
citaram a aplicação desta disposição para o conjunto das
suas regiões ; que, dados os elementos comprovativos
apresentados por estes Estados-membros, se afigura opor
tuno conceder-lhes a referida derrogação no que diz
respeito à sua fórmula de leite inteiro tradicional ; que é
conveniente acompanhar atentamente a aplicação desta
medida, de modo a avaliar melhor a possibilidade da sua
prorrogação após um período inicial de seis meses ;
Considerando que o Comité de Gestão do Leite e dos
Produtos Lácteos não emitiu parecer no prazo fixado pelo
seu presidente,

Artigo 1 ?
1.

Pode ser vendido como leite inteiro não normali

zado, na acepção do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1411 /71 , o leite produzido na Irlanda cujo teor natural
de matéria gorda não atinja 3,5 % .

Pode ser vendido como leite inteiro normalizado, na acep
ção do artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 1411 /71 , o
leite produzido em Itália cujo teor natural de matéria
gorda não atinja 3,5 % .
2. Os Estados-membros referidos no n? 1 velarão por
que o leite objecto da presente derrogação não seja desna
tado.

Os Estados-membros informarão a Comissão dás medidas

que tomarem para o efeito, bem como das quantidades de
leite inteiro vendidas e cujo teor de matéria gorda não
atinja 3,5 % .

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

É aplicável de 1 de Janeiro de 1993 a 30 de Junho de
1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 12 de Fevereiro de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

O JO n? L 148 de 3. 7. 1971 , p. 4.
O JO n? L 214 de 30. 7. 1992, p. 6.
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REGULAMENTO (CEE) N? 324/93 DA COMISSÃO
de 12 de Fevereiro de 1993

que fixa determinados coeficientes aplicáveis aos cereais exportados sob a forma
de determinadas bebidas espirituosas para o período de 1992/1993
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 a
organização comum de mercado 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 16?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1188/81 do
Conselho, de 28 de Abril de 1981 , que estabelece as regras
gerais relativas à concessão das restituições adaptadas para
os cereais exportados sob a forma de determinadas
bebidas espirituosas, bem como os critérios de fixação do
seu montante, e que altera o Regulamento (CEE) n?
3035/80 no que diz rspeito a determinadas mercadorias
não abrangidas pelo anexo II do Tratado (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n?

Considerando que o n? 2, segundo travessão, do artigo 3?
do Regulamento (CEE) n? 1188/81 prevê um ajustamento
do coeficiente se a evolução previsível das exportações de
bebidas espirituosas de um dos Estados-membros em
causa revelar uma tendência para uma alteração significa
tiva ; que tal apreciação pode ser obtida considerando um
período de referência suficientemente longo de modo a
eliminar pequenas flutuações não significativas ; que um
período de 7 anos que antecede o ano em causa satisfaz
essa condição ; que, além disso, uma diferença anual infe
rior a 1 % entre as evoluções respectivas das exportações e
das quantitades totais comercializadas não pode revelar
uma tendência para uma alteração significativa ;
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 ?

3381 /90 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 12?,

Considerando que o n? 1 do artigo 3? do Regulamento
(CEE) n? 1188/81 prevê que as quantidades de cereais a
que se aplica a restituição são as quantidades de cereais
colocadas sob controlo e afectadas de um coeficiente

fixado anualmente para cada Estado-membro em causa ;
que este coeficiente exprime a relação existente entre as
quantidades totais exportadas e as quantidades totais
comercializadas da bebida espirituosa em causa ; que é
conveniente, na sequência das informações fornecidas
pelo Reino Unido, relativas ao período de 1 de Janeiro a
31 de Dezembro de 1991 , fixar os coeficientes para o

período de 1 de Julho de 1992 a 30 de Junho de 1993 ;

Para o período compreendido entre 1 de Julho de 1992 e
30 de Junho de 1993, os coeficientes referidos no artigo
3? do Regulamento (CEE) n? 1188/81 , aplicáveis aos
cereais utilizados no Reino Unido para o fabrico do scotch
whisky são fixados como indicado no anexo.
Artigo 2?

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

É aplicável com efeitos a partir de 1 de Julho de 1992.

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

Feito em Bruxelas, em 12 de Fevereiro de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

O
0
(3)
(4)
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JO
JO
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n?
n?
n?

L
L
L
L

281
180
121
363
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de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
5. 5. 1981 , p. 3.
27. 11 . 1990, p. 4.
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ANEXO

Coeficientes aplicáveis ao Reino Unido

l

Coeficiente aplicável
Período de aplicação

1 de Julho de 1992 a 30 de Junho de 1993

à cevada transformada
em malte utilizado
no fabrico de

aos cereais utilizados
no fabrico do

whisky de malte

grain whisky

0,473

0,451
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REGULAMENTO (CEE) N? 325/93 DA COMISSÃO
de 12 de Fevereiro de 1993

que fixa os direitos niveladores à importação aplicáveis ao arroz e às trincas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, relativo à organização
comum de mercado do arroz ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 674/92 (2), e,
nomeadamente, o n? 2 do seu artigo 11 ?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 833/87 da
Comissão, de 23 de Março de 1987, que estabelece regras
de execução do Regulamento (CEE) n? 3877/86 do
Conselho, relativo às importações de arroz da variedade
Basmati, aromático, de grãos longos, dos códigos
NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 674/91 (4), e,
nomeadamente, o seu artigo 8?,

Considerando que os direitos niveladores aplicaveis à
importação de arroz e de trincas foram fixados pelo Regu
lamento (CEE) n? 3863/92 da Comissão (*), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 254/93 (<%

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Os direitos niveladores a cobrar à importação dos
produtos referidos no n? 1 , alíneas a) e b), do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 1418/76 são fixados no anexo.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 13 de Feve
reiro de 1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 12 de Fevereiro de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
0
(3)
(4)
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166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
73 de 19. 3. 1992, p. 7.
80 de 24. 3. 1987, p. 20.
75 de 21 . 3. 1991 , p. 29.

O JO n? L 390 de 31 . 12. 1992, p. 89.
(6) JO n? L 28 de 5. 2. 1993, p. 59.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 12 de Fevereiro de 1993, que fixa os direitos niveladores a
importação aplicáveis ao arroz e às trincas
(Em ECU/t)

l

Direitos niveladores Ç)
Código NC

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

ACP

Países terceiros

Bangladesh
. 0)000

(excepto ACP)
0

1006 10 21

—

151,66

310,53

1006 10 23

—

162,31

331,82

1006 10 25

—

162,31

331,82

1006 10 27
1006 10 92
1006 1094
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98

248,87
—
—
—
248,87
—
—
—
311,09
—
—
—
311,09

162,31
151,66
162,31
162,31
162,31
190,48
203,79
203,79
203,79
190,48
203,79
203,79
203,79

331,82
310,53
331,82
331,82
331,82
388,16
414,78
414,78
414,78
388,16
414,78
414,78
414,78

1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61

—
—
—
445,73 0
—
—
—
445,73 0
—

235,85
285,27
285,27
285,27
235,85
285,27
285,27
285,27
251,54

495,56 0
594,31 H
594,31 0
594,31 0
495,56 0
594,31 0
594,31 0
594,31 0
527,78 0

1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98

—
—
477,83 0
—
—
—
477,83 0

306,20
306,20
306,20
251,54
306,20
306,20
306.20

637,10 0
637,10 0
637,10 0
527,78 0
637,10 0
637,10 0
637,10 0

1006 40 00

—

68,16

142,33

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

originários dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico e importados directamente no departamento ultra
marino de Reunião.

O O direito nivelador à importação de arroz no departamento ultramarino de Reunião é definido no artigo 11?A do
Regulamento (CEE) n? 1418/76.

(4) No que se refere às importações de arroz, à excepção das trincas de arroz (código NC 1006 40 00), originário do
Bangladesh, o direito nivelador é aplicável no âmbito do regime definido pelos Regulamentos (CEE) n? 3491 /90
e (CEE) n? 862/91 .

O Aquando da importação por Portugal, o direito nivelador é adicionado do montante previsto no n? 2 do artigo 2?
do Regulamento (CEE) n? 3778/91 .
O No que se refere às importações de arroz de variedade Basmati aromático de grãos longos, o direito nivelador é
aplicável no âmbito do regime definido pelo Regulamento (CEE) n? 3877/86, alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 3130/91 .

O 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? 326/93 DA COMISSÃO
de 12 de Fevereiro de 1993

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, relativo à organização
comum de mercado do arroz ('), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 674/92 (2), e,
nomeadamente, o n? 6 do seu artigo 13?,

se acrescentam aos direitos niveladores actualmente em

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Os prémios que se acrescentam aos direitos niveladores
fixados antecipadamente em relação às importações de

Considerando que os prémios que se acrescentam aos
direitos niveladores no que respeita ao arroz e às trincas
foram fixados pelo Regulamento (CEE) n? 3862/92 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 255/93 (4) ;

arroz e de trincas em proveniência de países terceiros são

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

O presente regulamento entra em vigor em 13 de Feve

fixados no anexo.

Artigo 2?
reiro de 1993.

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

Feito em Bruxelas, em 12 de Fevereiro de 1993 .
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
73 de 19. 3. 1992, p. 7.
390 de 31 . 12. 1992, p. 86.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 12 de Fevereiro de 1993, que fixa os prémios que se
acrescentam aos direitos niveladores à importação em relação ao arroz e às trincas
(Em ECU/t)
Corrente

1 ? período

2? período

3? período

2

3

4

5

1006 10 21

0

0

0

—

1006 10 23

0

0

0

—

1006 10 25

0

0

0

—

1006 10 27

0

0

0

—

1006 10 92

0

0

o

—

1006 10 94

0

0

0

—

1006 10 96

0

0

0

__

1006 10 98

0

0

0

—

1006 20 11

0

0

0

—

1006 20 13

0

0

0

—

1006 20 15

0

0

0

—

1006 20 17

0

0

o

—

1006 20 92

0

0

0

—

1006 20 94

.0

0

0

—

1006 20 96

0

0

0

—

1006 20 98

0

0

0

—

1006 30 21

0

0

0

—

1006 30 23

0

0

0

—

1006 30 25

0

0

0

—

1006 30 27

0

0

0

—

1006 30 42

0

0

0

—

1006 30 44

0

0

0

—

1006 30 46

0

0

0

—

1006 30 48

0

0

0

—

1006 30 61

0

0

o

—

1006 30 63

0

0

0

—

1006 30 65

0

0

0

—

1006 30 67

0

0

0

—

Código NC

1006 30 92

0

0

0

—

1006 30 94

0

0

0

—

1006 30 96

0

0

0

—

1006 30 98

0

0

0

—

1006 40 00

0

0

0

0
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REGULAMENTO (CEE) N? 327/93 DA COMISSÃO
de 12 de Fevereiro de 1993

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? 3814/92 (2), e, nomeadamente, o n? 8 do seu
artigo 16?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n° 3813/92 do
Conselho, de 28 de Dezembro de 1992, relativo à unidade

dos direitos niveladores actualmente em vigor, em confor
midade com o anexo do presente regulamento ;
Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime dos direitos niveladores, é conveniente adoptar
para o cálculo destes últimos, a taxa representativa do
mercado, verificada no decurso do período de referência
compreendido entre 11 de Fevereiro de 1993 no que
respeita às moedas flutuantes,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), e, nomeadamente, o seu artigo

Artigo 1 ?

5?,

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação de açúcar branco e de açúcar em bruto foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 29/93 da Comissão (4),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento

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.

(CEE) n? 312/93 0 ;

Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CEE) n? 29/93 aos dados de
que a Comissão tem conhecimento implica a alteração

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 13 de Feve
reiro de 1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 12 de Fevereiro de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
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177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
387 de 31 . 12. 1992, p. 7.
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
5 de 9. 1 . 1993, p. 14.
36 de 12. 2. 1993, p. 37.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 12 de Fevereiro de 1993, 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

39,01 (')

1701 11 90

39,01 (')

1701 12 10

39,01 (')

1701 12 90

39,01 (')

1701 91 00

45,49

1701 99 10

45,49

1701 99 90

45,49 (2)

(') O montante do direito nivelador aplicavel sera 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? 328/93 DA COMISSÃO
de 12 de Fevereiro de 1993

k

que fixa os direitos niveladores à importação no sector do leite e dos produtos
lácteos

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga

Comissão tem conhecimento, implica a alteração dos
direitos niveladores actualmente em vigor em conformi
dade com o anexo do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

nização comum de mercado no sector do leite e dos

produtos lácteos (*), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 2071 /92 (2) e, nomeada
mente, o n? 8 do seu artigo 14?,
Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação no sector do leite e dos produtos lácteos foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 3864/92 da Comissão
(3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regula

Artigo 1 ?

Os direitos niveladores à importação referidos no
artigo 14? do Regulamento (CEE) n? 804/68 são fixados
no anexo.

Artigo 2?

mento (CEE) n? 190/93 (4) ;

Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CEE) n? 3864/92 aos preços de que a

O presente regulamento entra em vigor em 16 de Feve
reiro de 1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 12 de Fevereiro de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 12 de Fevereiro de 1993, que fixa os direitos niveladores à
importação no sector do leite e dos produtos lácteos
(Em ECU/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrário)

Código NC

Nota

de pé-de-página (*)

Montante do
direito nivelador

Código NC

de pé-de-página O

Montante do
direito nivelador

(')

2,01 14 / kg + 30,36

Nota

0401 10 10

15,50

0403 10 16

0401 10 90

14,29

0403 10 22

23,99

0401 20 11

21,58

0403 10 24

29,34

0401 20 19

20,37

0403 10 26

0401 20 91

26,93

0401 20 99

25,72

0401 3011

72,05

69,64

0403 10 32
0403 10 34
0403 10 36

0401 30 19

68,43

0403 90 11

0401 30 31

134,60

0403 90 13

170,37

0401 30 39

133,39

0403 90 19

208,39

0401 30 91

226,60

0401 30 99

225,39

0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39

0402 10 11
040210 19
040210 91
0402 10 99
0402 21 11
0402 21 17
0402 21 19
0402 21 91
0402 21 99

0402 29 1 1
0402 2915
0402 29 19
0402 29 91
0402 29 99
0402 91 11
0402 91 19
0402 91 31
0402 91 39
0402 91 51
0402 91 59
0402 91 91
0402 91 99
0402 99 11
0402 99 19
0402 99 31
0402 99 39
0402 99 91
0402 99 99

(4)
(4)(«)
(')0
(') 0
(4)
(4)
(4)(6)
(4) (6)
Oí6)
(') (3) (4)
C)(4)
(>)(4)
(') (4)
(') (4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(') (4)
(') (4)
(') O
(<)(4)

0403 10 02

104,21
96,96
0,9696 / kg 4- 30,36
0,9696 / kg + 23,1 1
170,37
163,12
163,12
208,39
201,14

1,6312 / kg
1,6312 / kg
1,6312 / kg
2,01 14 / kg
2,01 1 4 / kg

+
+
+
+
+

30,28
30,28
37,85
37,85
134,60
133,39
226,60
225,39
49,85
49,85
1,3097 / kg 41 ,3097 / kg +
2,2297 / kg +
2,2297 / kg +

26,74
25,53
26,74
25,53

104,21

0403 10 04

170,37

0403 10 06

208,39

0403 10 12
0403 10 14

30,36
30,36
23,11
30,36
23,1 1

(')
(')

0,9696 / kg + 30,36
1,6312 / kg + 30,36

O
O
(')

104,21

(')
0)
(')

0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59

0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

0,1795 / kg + 29,15
0,2330 / kg + 29,15
0,6601 / kg + 29,15

0,9696 / kg + 30,36
1,6312 / kg + 30,36
2,01 14 / kg + 30,36
,

(')
O
(')

23,99
29,34
72,05

0,1 795 / kg + 29,15
0,2330 / kg + 29,15
0,660 1 / kg + 29,15

0404 10 02

22,55

0404 10 04

170,37

0404 10 06

208,39

0404 10 12
0404 10 14
0404 10 16

104,21
170,37
208,39

0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404
0404

1 0 26
10 28
1 0 32
10 34
10 36
10 38
10 48
10 52
10 54
10 56
10 58
10 62
10 72
10 74
10 76
10 78
10 82
10 84

(')
(')
(')
(■)
(')
(»)
(2)
O
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

0,2255 / kg
1,6312 / kg
2,0 1 1 4 / kg
0,9696 / kg
1,6312 / kg
2,01 14 / kg
0,2255 / kg
1,6312 / kg
2,01 14 / kg
0,9696 / kg
1,6312 / kg
2,01 14 / kg
0,2255 / kg
1,6312 / kg
2,01 14 / kg
0,9696 / kg
1,6312 / kg
2,01 14 / kg

+
+
+
+
+
+

23,1 1
30,36
30,36
30,36
30,36
30,36

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

6,04
6,04
6,04
6,04
6,04
23,11
29,15
29,15
29,15
29,15
29,15

0404 90 11

104,21

0404 90 13

170,37
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Código NC

Nota

de pé-de-página 0

0404 90 19
0404 90 31
0404 90 33
0404 90 39

0404 90 51
0404 90 53
0404 90 59
0404 90 91
0404 90 93
0404 90 99
0405 00 11
0405 00 19

Montante do
direito nivelador

Código NC

208,39
104,21
170,37
208,39

(')
(') (3)
(')
(')
(') (3)
(')
(6)
(«)

0405 00 90

0,9696 / kg +
1,6312 / kg +
2,01 14 / kg +
0,9696 / kg +
1,6312 / kg +
2,01 14 / kg +
233,38
233,38

30,36
30,36
30,36
30,36
30,36
30,36

284,72

0406 10 20
0406 10 80
0406 20 10
0406 20 90
0406 30 10
0406 30 31
0406 30 39
0406 30 90
0406 40 00
0406 90 1 1
0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17
0406 90 19
0406 90 21
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27

(4)(é)
(4)(6)
(3)(4)(6)
(4)(6)
C) (4) (6)
(3)(4)(6)
(3)(4)(s)
O (4) (6)
(3)(4)(6)
(3) (4) (6)
(3)(4)(6)
(3)(4)(6)
(3) (4) (6)
(3) (4) (6)
(3)(4)(6)
(3)(4)(6)
(3)(4)(6)
(3)(4)(6)

234,09
288,80
392,36
392,36
183,35
1 77.42
183,35
280,07
148,14
226,90
171,25
171,25
171,25
392,36
226,90
192,08
192,08
192,08

0406 90 29

(3)(4H6)

192,08

N? L 37/35

Nota

de pé-de-página (s)

Montante do
direito nivelador

0406 90 31
0406 90 33
0406 90 35

(3) (4) (6)
(4) O
(3) (4) (6)

192,08
192,08
192,08

0406 90 37

(3) (4) (6)

192,08

0406 90 39
0406 90 50
0406 90 61
0406 90 63
0406 90 69
0406 90 73
0406 90 75
0406 9077
0406 90 79
0406 90 81
0406 90 85
0406 90 89
0406 90 93
0406 90 99

(3)(4)0
(3) (4) (*)
(4)0
(4) (6)
(4) (6)
(4) (6)
(4) (6)
(4)(«)
(4) (6)
(4)f)
(4) («)
(3)(4)(6)
(4) (6)
(4)(«)

192,08
192,08
392,36
392,36
392,36
192,08
192,08
192,08
192,08
192,08
192,08
192,08
234,09
288,80

1702 10 10
170210 90

23,09
23,09

2106 90 51

23,09

2309 10 15
2309 10 19
2309 10 39
2309 10 59
2309 10 70
2309 90 35
2309 90 39
2309 90 49
2309 90 59
2309 90 70

75,14
97,44
91,84
77,05
97,44
75,14
97,44
91,84
77,05
97,44

(') O direito nivelador para 100 kg de produto deste código e igual a soma dos seguintes elementos :
a) Do montante por kg indicado, multiplicado pelo peso da matéria láctica contida em 100 kg de produto ;
b) Do outro montante indicado.
(2) O direito nivelador para 100 kg de produto deste código é igual à soma dos seguintes elementos :
a) Do montante por kg indicado, multiplicado pelo peso da matéria seca láctica contida em 100 kg de produto e, se for caso disáo, acrescida,
b) Do outro montante indicado.

(3) Os produtos deste código importados de um país terceiro no âmbito de um acordo especial celebrado entre esse país e a Comunidade, e para os quais é
apresentado um certificado IMAl emitido nas condições previstas no Regulamento (CEE) n? 1767/82, estão sujeitos aos direitos niveladores que constam
do anexo I do citado regulamento.

(4) O direito nivelador aplicável é limitado nas condições previstas no Regulamento (CEE) n? 715/90.

O Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos produtos originários dos PTXJ.
(') 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? 584/92, estão sujeitos aos
direitos niveladores indicados no anexo do mesmo regulamento.
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REGULAMENTO (CEE) N? 329/93 DA COMISSÃO
de 12 de Fevereiro de 1993

que fixa o preço máximo de compra e as quantidades de carne de bovino
compradas em intervenção, relativamente ao octogésimo quinto concurso
parcial efectuado em conformidade com o Regulamento (CEE) n? 1627/89

Tendo em conta o Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal e, nomeadamente, o seu artigo 90?,

Considerando que as quantidades propostas ultrapassam
actualmente as quantidades que podem ser compradas ;
que convém, por conseguinte, afectar as quantidades que
podem ser compradas de um coeficiente redutor ou, se for
caso disso, em função dos desvios de preços e das quanti
dades propostas, de vários coeficientes redutores, em
conformidade com o n? 3 do artigo 11 ? do Regulamento
(CEE) n? 859/89 ;

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 805/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga

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

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

nização comum de mercado no sector da carne de bovi
no ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 125/93 (2), e, nomeadamente, o n? 8 do
seu artigo 6?,

Considerando que, em conformidade com o Regulamento
(CEE) n? 859/89 da Comissão, de 29 de Março de 1989,
relativo às regras de execução das medidas de intervenção
no sector da carne de bovino (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3891 /92 (4),
foi aberto um concurso pelo Regulamento (CEE)
n? 1627/89 da Comissão, de 9 de Junho de 1989, relativo
à compra de carne de bovino por concurso ^, com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 257/93 (6);
Considerando que, nos termos do n? 1 do artigo 1 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 859/89, é fixado, se for caso disso,
um preço máximo de compra para a qualidade R 3, para
cada concurso parcial, tendo em conta as propostas rece
bidas ; que, nos termos do artigo 12? do mesmo regula
mento, só serão aceites as propostas inferiores ou iguais ao
referido preço máximo, sem, todavia, exceder em mais do
montante referido no n? 1 o preço médio nacional ou
regional ; que, todavia, de acordo com o artigo 5? do refe
rido regulamento, os organismos de intervenção dos Esta
dos-membros, que, em virtude da oferta maciça de carnes
para intervenção, não estejam em condições de tomar a
cargo rapidamente as carnes propostas, são autorizados a
limitar as aquisições às quantidades que possam tomar a
cargo ;

Considerando que, após exame das propostas apresentadas
para o octogésimo quinto concurso parcial e tomando em
consideração, nos termos do n? 1 do artigo 6? do Regula
mento (CEE) n? 805/68, as exigências de apoio razoável
ao mercado, bem como a evolução sazonal dos abates, é

conveniente adoptar o preço máximo de compra e as
quantidades que podem ser aceites para intervenção ;

de Gestão da Carne de Bovino,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Relativamente ao octogésimo quinto concurso parcial
aberto pelo Regulamento (CEE) n? 1627/89 :
a) Para a categoria A :
nos Estados-membros ou regiões de Estados-membros
que satisfaçam as condições previstas no n? 2 do
artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 805/68 :

— o preço máximo de compra é fixado em 252,80
ecus por 100 quilogramas de carcaças ou meias-car
caças da qualidade R 3,
— a quantidade máxima de carcaças ou meias carcaças
aceite é fixada em 7 940 toneladas ; as quantidades
são reduzidas em 30 % , em conformidade com o

n? 3 do artigo 11 ? do Regulamento (CEE)
n? 859/89 ;

b) Para a categoria C :
nos Estados-membros ou regiões de Estados-membros
que satisfaçam as condições previstas no n? 2 do
artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 805/68 :

— o preço máximo de compra é fixado em 243,80
ecus por 100 quilogramas de carcaças ou meias-car
caças da qualidade R 3,
— a quantidade máxima de carcaças ou meias-carcaças
aceite é fixada em 9 579 toneladas ; as quantidades
são reduzidas em 30 % , em conformidade com o

n? 3 do artigo 11 ? do Regulamento (CEE) n?
859/89,

— o preço máximo de compra por 100 quilogramas
de carcaças ou meias-carcaças de qualidade R3 é
fixado em 239,253 ecus na Grã-Bretanha.

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

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

148 de 28. 6. 1968, p. 24.
18 de 27. 1 . 1993, p. 1 .
91 de 4. 4. 1989, p. 5.
391 de 31 . 12. 1992, p. 57.

4 JO n? L 159 de 10. 6. 1989, p. 36.

(6) JO n? L 28 de 5. 2. 1993, p. 65.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 15 de Feve
reiro de 1993 .
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 12 de Fevereiro de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

N? L 37/37
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II

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

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1992

que aprova o programa para erradicação da raiva apresentado pela Itália e fixa o
nível da contribuição financeira da Comunidade

(Apenas faz fé o texto em língua italiana)

(93/90/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que o exame do programa permitiu
concluir que eram satisfeitos todos os critérios comunitá

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

rios relacionados com a erradicação da doença, em confor
midade com a Decisão 90/638/CEE do Conselho, de 27
de Novembro de 1990, que estabelece os critérios comu

Tendo em conta a Decisão 90/424/CEE do Conselho, de

nitários aplicáveis às acções de erradicação e de vigilância
de determinadas doenças dos animais (4), com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 92/65/CEE (*) ;

26 de Junho de 1990, relativa a determinadas despesas
no domínio veterinário ('), com a última redacção que lhe
foi dada pela Decisão 92/337/CEE (2), e, nomeadamente, o
seu artigo 24?,

Considerando que o período de aplicação da Decisão

Considerando que será atribuída uma contribuição finan
ceira da Comunidade desde que sejam satisfeitas as condi
ções acima referidas e que as autoridades fornecerão todas

89/455/CEE do Conselho, de 24 de Julho de 1989, que
introduz medidas comunitárias para o estabelecimento de
projectos-piloto destinados a lutar contra a raiva tendo em
vista a sua erradicação ou prevenção (3), terminou na
Primavera de 1992 ; que esses projectos-piloto foram nota

as informações necessárias em conformidade com o n? 8

velmente bem sucedidos, tendo demonstrado a viabilidade
da erradicação da raiva na Comunidade ;

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

do artigo 24? da Decisão 90/424/CEE ; que é adequado
fixar a contribuição financeira da Comunidade em 0,5 ecú

por cada vacina ;

Considerando que é presentemente desejável introduzir
medidas de erradicação total nos Estados-membros infec

tados e países terceiros adjacentes infectados para proibir a
reentrada da raiva ;
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Considerando que o programa de erradicação apresentado

por Itália inclui as áreas adjacentes da Áustria e da Eslové
nia ;

Considerando que, em carta datada de 12 de Junho de
1992, a Itália apresentou um programa para a erradicação
da raiva a efectuar no Outono de 1992 :

Artigo 1 ?

É aprovado o programa de erradicação da raiva, relativo
a Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 1992,

apresentado pela Itália.
C) JO n? L 224 de 18. 8. 1990, p. 19.
0 JO n? L 187 de 7. 7. 1992, p. 45.
(3) JO n? L 223 de 2. 8. 1989, p. 19.

(4) JO n? L 347 de 12. 12. 1990, p. 27.
0 JO n? L 268 de 14. 9. 1992, p. 54.
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Artigo 2?

A Itália porá em vigor as disposições legislativas, regula
mentares e administrativas necessárias para execução do

Artigo 5?
A Itália é a destinatária da presente decisão.

programa referido no artigo 1 ?, o mais tardar, em 1
de Setembro de 1992.

Artigo 3 ?

Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1992.

A contribuição financeira da Comunidade será de 0,5 ecu

para cada vacina e isco utilizados na área de erradicação.
Artigo 4?
A contribuição financeira da Comunidade sera concedida

após apresentação dos documentos de apoio.

Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1992

que aprova o programa para erradicação da raiva apresentado pela Bélgica e fixa
o nível da contribuição financeira da Comunidade
(Apenas faz fé o texto em línguas francesa e neerlandesa)

(93/91 /CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

por cada vacina e isco utilizados, adicionados de 50 % dos
custos de distribuição aérea da referida vacina e isco ;

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

26 de Junho de 1990, relativa a determinadas despesas
no domínio veterinário ('), com a última redacção que lhe
foi dada pela Decisão 92/337/CEE (2), e, nomeadamente, o
seu artigo 24?,

Considerando que o período de aplicação da Decisão
89/455/CEE do Conselho, de 24 de Julho de 1989, que
introduz medidas comunitárias para o estabelecimento de
projectos-piloto destinados a lutar contra a raiva tendo em
vista a sua erradicação ou prevenção (3), terminou na
Primavera de 1992 ; que esses projectos-piloto foram nota

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

Artigo 1 ?

É aprovado o programa de erradicação da raiva, relativo
a Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 1992,
apresentado pela Bélgica.

Artigo 2?

velmente bem sucedidos, tendo demonstrado a viabilidade

A Bélgica porá em vigor as disposições legislativas, regula

da erradicação da raiva na Comunidade ;

mentares e administrativas necessárias para execução do
programa referido no artigo 1 ?, o mais tardar, em 1

Considerando que é presentemente desejável introduzir

de Setembro dç 1992.

medidas de erradicação total nos Estados-membros infec

Artigo 3 ?

tados e países terceiros adjacentes infectados para proibir a
reentrada da raiva ;

Considerando que, em carta datada de 12 de Junho de
1992, a Bélgica apresentou um programa para a erradica
ção da raiva a efectuar no Outono de 1992 ;

Considerando que o exame do programa permitiu
concluir que eram satisfeitos todos os critérios comunitá
rios relacionados com a erradicação da doença, em confor
midade com a Decisão 90/638/CEE do Conselho, de 27
de Novembro de 1990, que estabelece os critérios comu

nitários aplicáveis às acções de erradicação e de vigilância
de determinadas doenças dos animais (4), com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 92/65/CEE (*) ;
Considerando que será atribuída uma contribuição finan
ceira da Comunidade desde que sejam satisfeitas as condi
ções acima referidas e que as autoridades fornecerão todas
as informações necessárias em conformidade com o n? 8

do artigo 24? da Decisão 90/424/CEE ; que é adequado
fixar a contribuição financeira da Comunidade em 0,5 ecu

(»)
(2)
(3)
(4)
H

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

224
187
223
347
268

de
de
de
de
de

18. 8. 1990, p. 19.
7. 7. 1992, p. 45.
2. 8. 1989, p. 19.
12. 12. 1990, p. 27.
14. 9. 1992, p. 54.

A contribuição financeira da Comunidade será de 0,5 ecu
para cada vacina e isco utilizados na área de erradicação,
adicionados de 50 % do custo da distribuição aérea da
vacina e isco.

Artigo 4?
A contribuição financeira da Comunidade será concedida

após apresentação dos documentos de apoio.
Artigo 5 ?
A Bélgica é a destinatária da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1992

que aprova o programa para erradicação da raiva apresentado pela França e fixa
o nível da contribuição financeira da Comunidade
(Apenas faz fé o texto em língua francesa)

(93/92/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

por cada vacina e isco utilizados, adicionados de 50 % dos
custos de distribuição aérea da referida vacina e isco ;

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

26 de Junho de 1990, relativa a determinadas despesas
no domínio veterinário ('), com a última redacção que lhe
foi dada pela Decisão 92/337/CEE (2), e, nomeadamente, o

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

seu artigo 24?,

Considerando que o período de aplicação da Decisão
89/455/CEE do Conselho, de 24 de Julho de 1989, que
introduz medidas comunitárias para o estabelecimento de
projectos-piloto destinados a lutar contra a raiva tendo em
vista a sua erradicação ou prevenção (3), terminou na
Primavera de 1992 ; que esses projectos-piloto foram nota

Artigo 1 ?

É aprovado o programa de erradicação da raiva, relativo
a Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 1992,

apresentado pela França.
Artigo 2?

velmente bem sucedidos, tendo demonstrado a viabilidade
da erradicação da raiva na Comunidade ;

A França porá em vigor as disposições legislativas, regula

Considerando que é presentemente desejável introduzir

de Setembro de 1992.

mentares e administrativas necessárias para execução do
programa referido no artigo 1 ?, o mais tardar, em 1

medidas de erradicação total nos Estados-membros infec

Artigo 3?

tados e países terceiros adjacentes infectados para proibir a
reentrada da raiva ;

Considerando que, em carta datada de 26 de Maio de
1992, a França apresentou um programa para a erradica
ção da raiva a efectuar no Outono de 1992 ;

Considerando que o exame do programa permitiu
concluir que eram satisfeitos todos os critérios comunitá
rios relacionados com a erradicação da doença, em confor
midade com a Decisão 90/638/CEE do Conselho, de 27
de Novembro de 1990, que estabelece os critérios comu

nitários aplicáveis às acções de erradicação e de vigilância
de determinadas doenças dos animais (4), com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 92/65/CEE (*) ;
Considerando que será atribuída uma contribuição finan
ceira da Comunidade desde que sejam satisfeitas as condi
ções acima referidas e que as autoridades fornecerão todas
as informações necessárias em conformidade com o n? 8
do artigo 24? da Decisão 90/424/CEE ; que é adequado
fixar a contribuição financeira da Comunidade em 0,5 ecu

(') JO n? L 224 de 18. 8. 1990, p. 19.

(2) JO n? L 187 de 7. 7. 1992, p. 45.

(3) JO n? L 223 de 2. 8. 1989, p. 19.
(4) JO n? L 347 de 12. 12. 1990, p. 27.
O JO n? L 268 de 14. 9. 1992, p. 54.

A contribuição financeira da Comunidade será de 0,5 ecu

para cada vacina e isco utilizados na área de erradicação,
adicionados de 50 % do custo da distribuição aérea da
vacina e isco.

Artigo 4?
A contribuição financeira da Comunidade será concedida

após apresentação dos documentos de apoio.
Artigo 5?
A França é a destinatária da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1992.
Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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N? L 37/42

DECISÃO DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1992

que aprova o programa para erradicação da raiva apresentado pela República
Federal da Alemanha e fixa o nível da contribuição financeira da Comunidade

(Apenas faz fé o texto em língua alemã)

(93/93/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

26 de Junho de 1990, relativa a determinadas despesas
no domínio veterinário ('), com a última redacção que lhe
foi dada pela Decisão 92/337/CEE (2), e, nomeadamente, o
seu artigo 24?,

as informações necessarias em conformidade com o n? 8

do artigo 24? da Decisão 90/424/CEE ; que é adequado
fixar a contribuição financeira da Comunidade em 0,5 ecu

por cada vacina e isco utilizados, adicionados de 50 % dos
custos de distribuição aérea da referida vacina e isco ;

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

Considerando que o período de aplicação da Decisão
89/455/CEE do Conselho, de 24 de Julho de 1989, que
introduz medidas comunitárias para o estabelecimento de
projectos-piloto destinados a lutar contra a raiva tendo em
vista a sua erradicação ou prevenção (3), terminou na
Primavera de 1992 ; que esses projectos-piloto foram nota

Artigo 1 ?

É aprovado o programa de erradicação da raiva, relativo
a Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 1992,
apresentado pela República Federal da Alemanha.

velmente bem sucedidos, tendo demonstrado a viabilidade
da erradicação da raiva na Comunidade ;

Considerando que é presentemente desejável introduzir
medidas de erradicação total nos Estados-membros infec

tados e países terceiros adjacentes infectados para proibir a

Artigo 2?

A República Federal da Alemanha porá em vigor as
disposições legislativas, regulamentares e administrativas
necessárias para execução do programa referido no
artigo 1 ?, o mais tardar, em 1 de Setembro de 1992.

reentrada da raiva ;

Artigo 3 ?
Considerando que o programa de erradicação apresentado
pela República Federal da Alemanha inclui as áreas adja

centes da Checoslováquia, da Áustria e da Polónia ;

A contribuição financeira da Comunidade será de 0,5 ecu
para cada vacina e isco utilizados na área de erradicação,
adicionados de 50 % do custo da distribuição aérea da

Considerando que, em carta datada de 3 de Junho de
1992 e comunicação de 10 de Setembro de 1992, a Repú
blica Federal da Alemanha apresentou um programa para

vacina e isco.

a erradicação da raiva a efectuar no Outono de 1992 ;

A contribuição financeira da Comunidade será concedida

Considerando que o exame do programa permitiu
concluir que eram satisfeitos todos os critérios comunitá
rios relacionados com a erradicação da doença, em confor
midade com a Decisão 90/638/CEE do Conselho, de 27

de Novembro de 1990, que estabelece os critérios comu
nitários aplicáveis às acções de erradicação e de vigilância
de determinadas doenças dos animais (4), com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 92/65/CEE (*) ;

Artigo 4?

após apresentação dos documentos de apoio.
Artigo 5 ?
A República Federal da Alemanha é a destinatária da
presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1992.
Pela Comissão

Considerando que será atribuída uma contribuição finan
ceira da Comunidade desde que sejam satisfeitas as condi
ções acima referidas e que as autoridades fornecerão todas

(')
(2)
O
(«)
0

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n°.

L
L
L
L
L

224
187
223
347
268

de
de
de
de
de

18. 8. 1990, p. 19.
7. 7. 1992, p. 45.
2. 8 . 1989, p. 19.
12. 12. 1990, p. 27.
14. 9. 1992, p. 54.

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 23 de Dezembro de 1992

que aprova o programa para erradicação da raiva apresentado pelo Luxemburgo
e fixa o nível da contribuição financeira da Comunidade
(Apenas faz fé o texto em língua francesa)

(93/94/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

26 de Junho de 1990, relativa a determinadas despesas
no domínio veterinário ('), com a última redacção que lhe
foi dada pela Decisão 92/337/CEE (2), e, nomeadamente, o
seu artigo 24?,

Considerando que o período de aplicação da Decisão
89/455/CEE do Conselho, de 24 de Julho de 1989, que
introduz medidas comunitárias para o estabelecimento de
projectos-piloto destinados a lutar contra a raiva tendo em
vista a sua erradicação ou prevenção (3), terminou na
Primavera de 1992 ; que esses projectos-piloto foram nota
velmente bem sucedidos, tendo demonstrado a viabilidade
da erradicação da raiva na Comunidade ;

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

Artigo 1 ?

É aprovado o programa de erradicação da raiva, relativo
a Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 1992,

apresentado pelo Luxemburgo.
Artigo 2?

O Luxemburgo porá em vigor as disposições legislativas,
regulamentares e administrativas necessárias para execu
ção do programa referido no artigo 1 ?, o mais tardar, em 1
de Setembro de 1992.

Considerando que é presentemente desejável introduzir
medidas de erradicação total nos Estados-membros infec

Artigo 3?

tados e países terceiros adjacentes infectados para proibir a
reentrada da raiva ;

Considerando que, em carta datada de 9 de Junho de
1992, o Luxemburgo apresentou um programa para a erra

A contribuição financeira da Comunidade será de 0,5 ecu
para cada vacina e isco utilizados na área de erradicação,
adicionados de 50 % do custo da distribuição aérea da
vacina e isco.

dicação da raiva a efectuar no Outono de 1 992 ;

Considerando que o exame do programa permitiu
concluir que eram satisfeitos todos os critérios comunitá
rios relacionados com a erradicação da doença, em confor
midade com a Decisão 90/638/CEE do Conselho, de 27

de Novembro de 1990, que estabelece os critérios comu

nitários aplicáveis às acções de erradicação e de vigilância
de determinadas doenças dos animais (4), com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 92/65/CEE (*) ;
Considerando que será atribuída uma contribuição finan
ceira da Comunidade desde que sejam satisfeitas as condi
ções acima referidas e que as autoridades fornecerão todas

Artigo 4?
A contribuição financeira da Comunidade será concedida

após apresentação dos documentos de apoio.
Artigo 5?
O Grão-Ducado do Luxemburgo é o destinatário da
presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 23 de Dezembro de 1992.

as informações necessárias em conformidade com o n? 8

do artigo 24? da Decisão 90/424/CEE ; que é adequado
fixar a contribuição financeira da Comunidade em 0,5 ecu

por cada vacina e isco utilizados, adicionados de 50 % dos
custos de distribuição aérea da referida vacina e isco ;

(')
O
(J)
(4)
O
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n?
n?
n?

L
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224
187
223
347
268

de
de
de
de
de

18. 8. 1990, p. 19.
7. 7. 1992, p. 45.
2. 8 . 1989, p. 19.
12. 12. 1990, p. 27.
14. 9. 1992, p. 54.

Pela Comissão

Ray MAC SHARRY
Membro da Comissão

13. 2. 93

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 37/44

DECISÃO DA COMISSÃO
de 2 de Fevereiro de 1993

que altera a Decisão 85/593/Euratom, relativa à reorganização do Centro Comum
de Investigação (CCI)
(93/95/Euratom)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

2. O artigo 4? e substituído pelo texto seguinte :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia da Energia Atómica e, nomeadamente, o seu
artigo 8?,
Tendo em conta o Tratado que institui um Conselho
único e uma Comissão única das Comunidades Europeias
e, nomeadamente, o seu artigo 16?,
Considerando que o Centro Comum de Investigação
(CCI), pela Decisão 85/593/Euratom da Comissão, de 20
de Novembro de 1985, relativa à reorganização do Centro
Comum de Investigação (CCI) ('), se dotou de uma nova
estrutura adaptada à sua missão específica ;
Considerando que a Comissão decide do mandato do

« Artigo 4?

1.

É criado um conselho de administração do CCI,

composto por treze membros, a saber :

a) um representante de alto nível de cada Estado
-membro, nomeado pela Comissão com base nas

designações apresentadas pelas autoridades desse
Estado ;

b) um presidente efeito pelos doze representantes dos
Estados-membros referidos no alínea a).

Todos os membros são nomeados por um período de
três anos e o seu mandato é renovável.

conselho de administração do CCI, nomeadamente na

realização dos programas específicos de investigação apro
vados pelas Decisões 92/273/CEE (2) e 92/274/Euratom do
Conselho (3), bem como na realização do programa
complementar de investigação aprovado pela Decisão
92/275/Euratom do Conselho (4), a executar pelo CCI ;
Considerando que, neste âmbito, as atribuições

do

conselho de administração devem ser confirmadas ;

2. O conselho de administração tem por atribuições
fornecer orientações ao director-geral e emitir pareceres

dirigidos à Comissão sobre as questões respeitantes :
— às atribuições do CCI no âmbito da estratégia
comunitária de investigação e de desenvolvimento,
— à gestão científica/técnica e financeira do CCI e a
execução das tarefas que lhe são confiadas.

Considerando que, por conseguinte, o mandato do
conselho de administração deve ser alterado nos termos

estabelecidos na decisão da Comissão de 3 de Junho de
1988 ; que o objectivo desta última foi igualmente o de
suprimir o conselho científico do CCI ;

Considerando que é oportuno prever uma repartição equi
librada entre os membros do comité científico que são
designados pelo director-geral do CCI e os que são desi
gnados pelos representantes do pessoal científico e
técnico,

No que diz respeito às matérias delegadas no director
-geral pela Comissão e em conformidade com o
conjunto das matérias que dizem especialmente
respeito ao conselho de administração, o director-geral
deve solicitar o parecer do conselho de administração
sobre as suas propostas antes da respectiva aplicação.

É necessário o parecer prévio do conselho de adminis
tração em relação a qualquer questão objecto de uma
decisão da Comissão.

Considerando que deve, consequentemente, alterar-se a
Decisão 85/593/Euratom,

O conselho de administração deve, em especial :
i) analisar propostas de programas específicos de
investigação a realizar pelo CCI no âmbito do
programa-quadro

DECIDE :

de

acções

comunitárias

no domínio da investigação científica e do desen
volvimento tecnológico, bem como propostas rela
Artigo único

tivas a outras novas tarefas a atribuir ao CCI,

A Decisão 85/593/Euratom é alterada do seguinte modo

ii) elaborar a planificação estratégica plurianual que
abrange todas as actividades do CCI e, anual
mente, até 31 de Março, a planificação de trabalho
anual correspondente indicando os objectivos de
cada programa de trabalho e incluindo uma
descrição resumida do programa com as datas
prioritárias, os principais trabalhos científicos e a
previsão das despesas,

1 . É suprimido o terceiro travessão do artigo 2?
(>)
0
(3)
(4)

JO
JO
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n?
n?
n?
n?
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L
L
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141
141

de
de
de
de

31 .
23.
23.
23.

12. 1985, p. 6.
5. 1992, p. 11 .
5. 1992, p. 20.
5. 1992, p. 27.
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iii) realizar programas específicos de investigação,
designadamente aspectos relativos à sua evolução e
adequação às necessidades da Comunidade — este
último ponto será assegurado mediante consultas
anuais organizadas pelo conselho de administração
— e eventuais propostas de alteração dos
programas específicos de investigação,

iv) proceder ao acompanhamento de relatórios em
conjugação com outros serviços da Comissão e
com terceiros, tendo por base o princípio cliente/
/contratante,

v) formular propostas relativas ao orçamento anual

adiada por um mês ; durante esse período de um mes,
as referidas matérias devem ser novamente submetidas

ao conselho de administração, para novo parecer. A
partir da recepção deste parecer ou no termo desse
período de um mês, a comissão tomará uma decisão
final e deste facto informará o conselho de administra

ção. A Comissão deve informar o mais rapidamente
possível o Conselho da sua decisão caso não esteja em
condições de aceitar o parecer do conselho de adminis
tração, bem como dos motivos que a justificam. A
Comissão informará o conselho de administração das
suas decisões relativas ao CCI sobre qualquer matéria
que foi objecto de um parecer do conselho de adminis
tração.

do CCI e ao controlo da sua execução,

vi) analisar investimentos importantes,

O conselho de administração pode, por intermédio da
Comissão, submeter pareceres directamente ao

vii) decidir da organização do CCI, da sua gestão

Conselho e ao Parlamento Europeu relativamente a
todas as questões da competência do CCI.

financeira e da realização e avaliação dos seus

programas de investigação,

viii) organizar a política do pessoal, com uma tónica
especial sobre :
— a formulação de propostas relativas à política
do pessoal do CCI durante o período abran
gido pelos programas específicos e o controlo
da sua realização posterior,

— os aspectos da mobilidade do pessoal e os
intercâmbios de pessoal científico e técnico
com organismos públicos e privados nos Esta
dos-membros,

ix) proceder a nomeações de pessoal a alto nível junto
do CCI,

x) definir a investigação preparatória a executar
no âmbito do CCI.

3. O conselho de administração emite pareceres
e/ou procede a aprovações com base em deliberações

tomadas por maioria dos seus membros, por força do
n? 2 do artigo 118 ? do Tratado Euratom, atribuindo-se
aos votos a ponderação estabelecida em conformidade
com esta disposição. O presidente não participa na
votação.

A Comissão deve tomar em devida consideração os

pareceres emitidos pelo conselho de administração.
No caso de falta de parecer conforme do conselho de
administração sobre uma proposta do director-geral, a
questão deve ser submetida à apreciação da Comissão,
que decidirá na matéria. O conselho de administração
deve ser informado dessa decisão. Sempre que a deci
são não corresponder ao parecer do conselho de admi- ,
nistração, o Conselho deve ser informado desse facto o
mais rapidamente possível, bem como dos motivos que
justificam a referida decisão.

Caso a Comissão não aceite um parecer do conselho de
administração sobre matérias que exijam uma decisão
da Comissão, a execução de medidas na matéria é

4. O conselho de administração deve apresentar um
relatório anual que inclua os seus comentários sobre o
relatório de gestão anual elaborado pelo director-geral.
Esse relatório, acompanhado do relatório de gestão
anual aprovado pela Comissão, é transmitido ao
Conselho e ao Parlamento Europeu.
O conselho de administração deve aconselhar o direc

tor-geral sobre a organização da avaliação das tarefas
realizadas pelo CCI, tanto em relação aos resultados
científicos e técnicos e à reestruturação administrativa e

financeira do centro, como à selecção de peritos inde
pendentes contactados para participar na referida
avaliação.

O conselho de administração deve apresentar os seus
próprios comentários sobre o resultado dessas avalia
ções.

5.

O

conselho

de

administração

reúne-se,

no mínimo, quatro vezes por ano.

O conselho de administração estabelecerá o seu regula
mento interno, incluindo a organização dos seus traba
lhos.

O CCI deve garantir o funcionamento do secretariado
do conselho de administração e fornecer todas as infor

mações consideradas necessárias. No cumprimento das
suas funções, o conselho de administração pode
recorrer a pareceres científicos, industriais e outros que
considere necessários. ».

3. Os artigos 5? e 6? são suprimidos.

4. O artigo 7? é substituído pelo artigo 5? O seu segundo
parágrafo é substituído pelo texto seguinte :
« O comité científico é composto, metade, por
membros designados pelo director-geral entre os prin
cipais responsáveis de unidades ou projectos e o
pessoal científico de alto nível, e metade por represen
tantes do pessoal científico e técnico por este eleitos. ».

N ? L 37/46

5. O artigo 8? é substituído pelo artigo 6? Os seus n?s 1 e
2 são substituídos pelo texto seguinte :

« 1 . O director-geral do CCI estabelecerá os
projectos de programas para os sectores de actividade
do CCI, atendendo à política geral aprovada pelo
Conselho e o Parlamento Europeu com base nas orien
tações gerais apresentadas pela Comissão.
2.
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O conselho de administração do CCI deve ser

consultado sobre os projectos de programas. ».

6. O artigo 9? é substituído pelo artigo 7?

8. O artigo 11 ? é substituído pelo artigo 8? O segundo
parágrafo do seu n? 1 passa a ter a seguinte redacção :
« O disposto no artigo 6? é aplicável mutatis mutandis
à elaboração dos anteprojectos de orçamento relativos
às actividades de investigação. ».
9. Os artigos 12? e 13? passam, respectivamente, a artigos
9? e 10?

Feito em Bruxelas, em 2 de Fevereiro de 1993.
Pela Comissão
Antonio RUBERTI

7. O artigo 10? é suprimido.

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 12 de Fevereiro de 1993

relativa a certas medidas de protecção respeitantes aos moluscos bivalves vivos
originários de Marrocos
(93/96/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta a Directiva 90/675/CEE do Conselho, de

10 de Dezembro de 1990, que fixa os princípios relativos
à organização dos controlos veterinários dos produtos
provenientes de países terceiros introduzidos na Comuni
dade ('), com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 92/438/CEE (2), e, nomeadamente, o n? 1 do

Artigo 2?

Os Estados-membros modificam as medidas que aplicam
às importações para que elas estejam de acordo com a
presente decisão e informarão a Comissão das medidas
aplicadas.

Artigo 3 ?

seu artigo 19?,

Considerando que foi registada, diversas vezes, em
moluscos bivaives importados de Marrocos, a presença de
uma toxina paralisante (PSP);
Considerando que os teores de toxina observados podem
constituir um perigo grave para a saúde pública ; que é
conviente adoptar rapidamente, ao nível comunitário, as
necessárias medidas de protecção ;

Esta decisão é aplicável até ao dia 15 de Março de 1993.

Artigo 4?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.

Considerando que, na ausência de garantias sanitárias por
parte das autoridades marroquinas, é necessário proibir as
importações de moluscos bivalves originários de Marrocos,
Feito em Bruxelas, em 12 de Fevereiro de 1993.
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO

Artigo 1 ?

Os Estados-membros proíbem a importação de lotes de
moluscos bivalves, gastrópodes marinhos e equinodermos,
originários de Marrocos.

(') JO n? L 373 de 31 . 12. 1990, p. 1 .

M JO n? L 243 de 25. 8. 1992, p. 27.

Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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RECTIFICAÇÕES
Rectificação ao Regulamento (CEE) n? 3567/92 da Comissão, de 10 de Dezembro de 1992,
que estabelece normas de execução relativas aos limites individuais, reservas nacionais e
transferência de direitos, previstos no Regulamento (CEE) n? 3013/89 do Conselho que esta
belece a organização comum de mercado no sector das carnes de ovino e caprino

(« Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n? L 362 de 11 de Dezembro de 1992)

Na página 44, no n? 1 do artigo 12?, acrescentar, no fim do segundo parágrafo, a seguinte frase :
« No caso de o número de direitos assim concedidos ser inferior ao número de direitos potenciais,
a diferença pode ser entregue à reserva nacional. ».
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