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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE) N? 959/93 DO CONSELHO
de 5 de Abril de 1993

relativo à informação estatística a fornecer pelos Estados-membros sobre
produtos vegetais, excepto cereais
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 43?,
Tendo em conta a proposta da Comissão ('),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Considerando que, para desempenhar a missão que lhe é
imposta pelo Tratado e pelos regulamentos relativos à
política agrícola comum, a Comissão deve dispor de dados
fiáveis, comparáveis e actualizados, estabelecidos com
métodos objectivos, sobre as superfícies cultivadas, o
rendimento e a produção de produtos vegetais, excepto
cereais ;

Considerando que é conveniente reconhecer a impor
tância do sector dos produtos vegetais, excepto cereais,
para a organização e gestão dos mercados agrícolas, o que
implica que os inquéritos estatísticos devem, cada vez
mais, basear-se numa regulamentação comunitária ;
Considerando que é conveniente ter em conta a expe
riência adquirida ao longo dos anos pelo Serviço de Esta
tística com a realização destes inquéritos ;
Considerando que o presente regulamento tem por
objecto definir as informações estatísticas a fornecer, esta
belecer um nível satisfatório de fiabilidade, definir as

informações técnicas adicionais necessárias para a avalia
ção dos valores da produção, assegurar a objectividade e a
representatividade dos inquéritos sobre as superfícies e a
produção mediante um grande intercâmbio de experiên
cias, sob a forma de reuniões e relatórios, e fixar prazos
precisos para a transmissão das referidas informações ;

Considerando que há também que prever uma comunica
ção anual de dados regionais em relação a determinados
produtos vegetais, excepto cereais ;
Considerando que é conveniente que a Comissão apre
sente um relatório, decorridos três anos de experiência de
(') JO n? C 335 de 18. 12. 1992, p. 35.
(2) Parecer emitido em 12 de Fevereiro de 1993 (ainda não publi
cado no Jornal Oficial).

aplicação do presente regulamento, bem como, se neces
sário, propostas para melhorar os inquéritos estatísticos ;
Considerando que, durante um período transitório, as alte
rações a introduzir nas estatísticas implicam, para os Esta
dos-membros, trabalho adicional que exige uma contri
buição financeira da Comunidade para o período de
1993/ 1995, com um montante considerado necessário de

um milhão de ecus por ano ;
Considerando que, apesar de a recolha e o tratamento de
dados e a organização dos inquéritos a nível nacional
continuarem a ser da responsabilidade dos serviços de
estatística dos Estados-membros, compete à Comissão
garantir a recolha, coordenação e harmonização da infor
mação estatística a nível europeu e definir métodos
harmonizados para gestão das políticas da Comunidade ;

Considerando que, para facilitar a aplicação do presente
regulamento, é conveniente manter-se uma estreita coope
ração entre os Estados-membros e a Comissão, em espe
cial por intermédio do Comité permanente de estatística
agrícola, instituído pela Decisão 72/279/CEE (3),

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

SECÇÃO I

Objectivos
Artigo 1 ?
Os Estados-membros fornecerão à Comissão dados anuais

sobre a produção e as superfícies cultivadas, excepto as de
cereais, referidas nos artigos 2? e 6? do presente regula
mento e atendendo ao disposto no Regulamento (Eura
tom, CEE) n? 1588/90 do Conselho, de 11 de Junho de
1990, relativo à transmissão de informações abrangidas
pelo segredo estatístico ao Serviço de Estatística das
Comunidades Europeias (4).
(') JO n? L 179 de 7. 8. 1972, p. 1 .
O JO n? L 151 de 15. 6. 1990, p. 1 .

SECÇÃO II
Dados a fornecer a nível nacional

Artigo 2?
1.

Os Estados-membros fornecerão dados anuais sobre

a superfície principal e a superfície secundária, em confor
midade com as definições do anexo I, em relação a todos

os tipos de utilização da terra arável referidos no anexo II.
Apenas os Estados-membros indicados no anexo IX são
obrigados a incluir a superfície secundária num inquérito
estatístico anual e a fornecer os dados referentes a essas

superfícies.
2.

Além disso, os Estados-membros fornecerão dados

sobre a superfície principal de prados e pastagens perma
nentes e culturas permanentes e sobre outras superfícies
definidas nas secções K, L, M e N do anexo II. Esses

dados podem ser obtidos, total ou parcialmente, a partir
de técnicas de observação no solo ou de outras fontes

além do inquérito geral referido no n? 1 do artigo 3?,
fontes essas que não têm que ser necessariamente inqué
ritos anuais.

3.

Os Estados-membros devem também fornecer dados

anuais sobre :

— o rendimento médio

4. O inquérito geral referido no n? 1 efectuar-se-a
segundo métodos estatísticos comprovados em termos de
qualidade, objectividade e fiabilidade.

5. Os Estados-membros referidos no anexo IX podem
escolher entre duas abordagens metodológicas para a
realização do inquérito sobre a utilização das terras, em
conformidade com as definições do anexo I :

— uma avaliação « de tempo real », referente à superfície
principal no momento do inquérito, com informações
complementares posteriores sobre as superfícies
secundárias
ou

— uma avaliação ex post da utilização das terras (referente
às superfícies principais e secundárias que são objecto
do mesmo inquérito), a efectuar no final do ano de
campanha. Apenas os Estados-membros referidos
no anexo IX devem especificar as superfícies secundá
rias.

6. Os dados sobre as superfícies com uma importância
marginal referidas no anexo VIII podem ser extraídos de
outras fontes que não satisfaçam as exigências do presente
regulamento.
7. A fim de satisfazer as exigências da presente secção,
podem ser adoptados acordos transitórios nos termos do
n? 3 do artigo 8 ?

e

Artigo 4?

— a colheita em relação a cada produto vegetal indicado

1 . No caso de inquéritos por amostragem sobre as
superfícies principais de terras aráveis, a amostra deve ser

no anexo III .

1.

SECÇÃO III

concebida de modo a que seja representativa de, pelo
menos, 95 % do conjunto dessas superfícies utilizadas
para a cultura de produtos vegetais, excepto cereais.

Métodos e especificação

Os dados sobre a superfície principal devem ser comple
tados por uma estimativa da superfície de terras aráveis

Artigo 3?

utilizadas para a cultura de produtos vegetais, excepto
cereais, não abrangida pela amostra, baseada em dados
provenientes de outras fontes.

Para a especificação dos tipos de utilização das terras

aráveis referidas no anexo II, em cada Estado-membro, os

dados sobre a superfície principal serão obtidos a partir de
um inquérito estatístico geral anual realizado sob forma
de recenseamento ou de inquérito representativo, que
pode abranger a superfície agrícola utilizada com excep
ção das terras aráveis.
2.
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No entanto, mediante acordo da Comissão, os Esta

dos-membros podem utilizar fontes administrativas em
substituição dos dados sobre terras aráveis obtidos a partir
do inquérito geral referido no n ? 1 .

3 . Sempre que não se disponha de nenhum inquérito
estatístico sobre culturas permanentes, as pastagens e
prados permanentes e as outras parcelas da superfície agrí

2. Os inquéritos sobre as superfícies de prados e pasta
gens permanentes, culturas permanentes e outras parcelas
da superfície agrícola utilizada, além das terras aráveis,
devem ser tão representativos quanto possível. Os prados e
pastagens permanentes incluem também as parcelas da
superfície agrícola utilizada situadas fora das explorações
agrícolas.

3 . Os inquéritos por amostragem sobre as superfícies
principais de terra arável devem ser concebidos de modo a
que, em cada Estado-membro e para cada um dos dife
rentes grupos de superfícies principais referidos no anexo
IV seja preenchido, pelo menos, um dos seguintes crité
rios :

cola utilizada (conforme indicado no anexo II, secções K,
L, MeN) para um determinado ano nem de estimativas

a) O coeficiente de variação não exceda o indicado

anuais sobre as mudanças verificadas na utilização das

b) O erro-padrão não exceda o indicado no anexo IV.

terras referentes àquelas rubricas, elaboradas a partir de
fontes da Comunidade, os Estados-membros podem
fornecer estimativas relativas a essas rubricas para o ano
em

causa .

no anexo IV ;

4. O grau de precisão exigido para a estimativa de
superfícies de prados e pastagens permanentes, de culturas
permanentes e de outras parcelas de superfície utilizada,
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alem das terras aráveis, será decidido de acordo com o

processo previsto no artigo 12?, depois de os Estados
-membros terem transmitido à Comissão os relatórios

referidos no n? 1 do artigo 8?

N? L 98/3

cultura devem-se referir às regiões que, classificadas por
ordem decrescente, representem, no seu conjunto, pelo
menos 80 % da superfície cultivada com uma cultura
específica em relação à superfície total cultivada com essa
cultura no Estado-membro em questão.

Artigo 5?

1 . Os inquéritos sobre a produção ou o rendimento
efectuar-se-ão segundo métodos estatísticos comprovados
em termos de qualidade, objectividade e fiabilidade.

SECÇÃO V

Prazos,
2.

troca

de

experiências

e

disposições

transitórias

No entanto, mediante acordo da Comissão, os Esta

dos-membros podem utilizar fontes administrativas em
substituição dos dados obtidos a partir dos inquéritos

sobre a produção ou o rendimento referidos no n? í.

Artigo 7?

3. O grau de precisão para as estimativas de produção
de cada produto referido no anexo III, será decidido de
acordo com o processo previsto no artigo 12?, depois de

1 . O ano civil em que a colheita tem início será
adiante designado por « ano de colheita ».

os Estados-membros terem transmitido à Comissão os

2.

relatórios referidos no n? 1 do artigo 8?

4. Todas as informações suplementares pedidas para
uma maior normalização das estimativas de produção
serão decididas de acordo com o processo previsto
no artigo 12?, depois de os Estados-membros terem trans

No que se refere às rubricas respeitantes à utilização

das terras, enunciadas no anexo II, os Estados-membros

comunicarão à Comissão dados nacionais provisórios
sobre a superfície cultivada, o mais tardar, até 1
de Outubro do ano da colheita. Os dados definitivos sobre

essa superfície serão fornecidos, o mais tardar, até 1
de Abril do ano a seguir ao da colheita.

mitido à Comissão os relatórios referidos no n? 1 do

artigo 8?

3.

As estimativas iniciais sobre o rendimento e a

produção a nível nacional referentes aos produtos mencio
nados no anexo VII serão comunicadas, o mais tardar, nos
SECÇÃO IV

prazos nele mencionados. Os dados provisórios sobre o
rendimento e a produção relativos aos produtos referidos
no anexo III serão comunicados, o mais tardar, até 15
de Abril e os dados definitivos, o mais tardar, até 1

Dados a fornecer a nível regional
Artigo 6?
1 . Os dados anuais sobre as superfícies cultivadas, os
rendimentos e a produção colhida devem ser comuni
cados à Comissão, no que respeita quer aos produtos
vegetais indicados no anexo V quer aos níveis regionais
mencionados no anexo VI. As superfícies cultivadas são
especificadas no anexo V.

de Outubro do ano a seguir ao da colheita.
4. Se os dados sobre o rendimento e a produção se
referirem a dados relativos à superfície que tenham sido
revistos, estes deverão ser igualmente apresentados.
5. Os dados regionais mencionados no artigo 6? serão
comunicados ao mesmo tempo que os dados nacionais
definitivos e devem ser compatíveis com estes últimos.

Artigo 8?
Sempre que, para um determinado ano, não se disponha
de dados regionais relativos às culturas permanentes, às
pastagens e prados permanentes e outras parcelas da
superfície agrícola utilizada (tal como indicado no anexo
II, secções K, L, M e N), os Estados-membros podem
fornecer estimativas relativas a essas rubricas para o ano
em causa, de acordo com o anexo V.

1 . No prazo de doze meses a contar da data de entrada
em vigor do presente regulamento, os Estados-membros
apresentarão à Comissão um relatório metodológico
pormenorizado, em que se descreva o modo como são
obtidos os dados relativos à superfície utilizada, às terras
aráveis e à superfície cultivada para cada cultura. Além
disso, os Estados-membros esclarecerão o modo como o

2. Os Estados-membros são obrigados a fornecer dados
regionais sobre as superfícies e produtos apenas em rela
ção às culturas cuja superfície exceda o nível de impor
tância marginal definido no anexo VIII.

rendimento e a produção foram calculados relativamente
aos seus países e, se for o caso, regiões, indicando a repre
sentatividade e a fiabilidade desses valores. A Comissão,

em colaboração com os Estados-membros, compilará um
resumo destes relatórios.

3. Os Estados-membros devem apenas fornecer dados
sobre as superfícies cultivadas definidas no anexo V e a
produção colhida, por cultura, em relação às regiões mais
importantes. Os dados a comunicar relativamente a cada

2.

Os Estados-membros informarão a Comissão de

todas as alterações das informações prestadas nos termos
do n? 1 , no prazo de três meses.
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3. Se alguns relatorios metodologicos revelarem que
um Estado-membro não pode, no futuro imediato, satis
fazer as exigências do presente regulamento e se se

tornarem necessárias alterações técnicas e metodológicas
do inquérito, a Comissão pode estabelecer, em conjunto
com esse Estado-membro, um período transitório máximo
de dois anos para a criação de um programa de inquéritos
conforme ao presente regulamento.

2.

A autoridade orçamental determinara as dotações

disponíveis para cada exercício.
3.

O montante da contribuição a conceder a cada Esta

do-membro será decidido de acordo com o processo
previsto no artigo 12?, em função dos pedidos apresen
tados pelos Estados-membros.

4. Os relatórios metodológicos, as disposições transitó
rias, a disponibilidade e a fiabilidade dos dados e quais
quer outras questões relacionadas com a aplicação do
presente regulamento serão examinadas duas vezes por
ano pelo grupo de trabalho competente do Comité
permanente de . estatística agrícola.
Artigo 9?

O mais tardar até ao fim de 1995, a Comissão apresentará
ao Parlamento Europeu e ao Conselho :
— um relatório sobre a experiência adquirida em relação
aos inquéritos e estimativas efectuados no âmbito do
presente regulamento,
— se necessário, propostas de melhoria e harmonização
do dispositivo em vigor nos Estados-membros.
Artigo 10?
Os anexos I a IX serão alterados, na medida do necessário,

de acordo com o processo previsto no artigo 12?

SECÇÃO VII

Disposições finais
Artigo 12?

1 . No caso de se recorrer ao processo definido
no presente artigo, o Comité permanente da estatística
agrícola, adiante denominado « comité », será convocado
pelo seu presidente, quer por iniciativa deste quer a
pedido do representante de um Estado-membro.

2. O representante da Comissão submeterá ao comité
um projecto de medidas a tomar. O comité emite o seu
parecer sobre este projecto num prazo a fixar pelo presi
dente em função da urgência. O comité pronuncia-se
por maioria de cinquenta e quatro votos, sendo os votos
dos Estados-membros afectados da ponderação prevista
no n? 2 do artigo 148? do Tratado. O presidente não
participa na votação.
3. a) A Comissão adoptará as medidas consideradas
sempre que estejam de acordo com o parecer do
comité ;

b) Sempre que as medidas consideradas não estejam de
acordo 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 deliberará por maioria qualificada. Se,
decorrido um prazo de três meses a contar da data
da apresentação da proposta ao Conselho, este não
tiver deliberado, as medidas propostas serão adop
tadas pela Comissão.

SECÇÃO VI

Disposições financeiras

Artigo 11 ?
1.
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Entre 1993 e 1995, a Comunidade concederá aos

Estados-membros uma contribuição financeira anual para
melhorar as bases metodológicas e a comparabilidade dos
dados mencionados nos artigos 2? e 6? ; o montante

Artigo 13 ?

considerado necessário dessa contribuição eleva-se a um

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

milhão de ecus por ano.

Comunidades Europeias.

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

Feito no Luxemburgo, em 5 de Abril de 1993.
Pelo Conselho
0 Presidente
N. HELVEG PETERSEN
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ANEXO I

DEFINIÇÕES
I.

UNIDADE DE INQUÉRITO

Uma unidade de inquérito é a terra arável, especificada no anexo II, de uma exploração agrícola (') ou,
alternativamente, uma das porções de terra seleccionadas como unidades num inquérito geral sobre a
terra arável de um Estado-membro.

IIA AVALIAÇÃO EX POST DA UTILIZAÇÃO DAS TERRAS
As superfícies principal e secundária de uma unidade de inquérito classificam-se do seguinte modo :
Superfície de uma unidade de inquérito

1 . Caso geral

A superfície principal de uma determinada parcela de uma unidade de inquérito, no caso genérico
em que essa parcela é ocupada por uma única cultura durante o ano de campanha, é definida
inequivocamente por essa ocupação (Nesse caso, a superfície secundária dessa parcela igual a zero).
2. Casos especiais
2.1 . Culturas sucessivas

Superfície principal : se uma parcela da terra arável for cultivada mais do que uma vez no
decurso de determinado ano de campanha (« culturas sucessivas ») e se, de cada vez, a mesma
superfície tiver apenas uma cultura, a superfície principal é a da cultura com o valor mais
elevado. Se o valor da produção não permitir determinar qual é a cultura principal, conside
ra-se que esta é a que ocupa o solo durante o período de tempo mais longo.

Superfície secundária : neste caso, todas as outras ocupações serão classificadas como superfí
cies secundárias .
2.2. Culturas associadas

Superfície principal : se a parcela de terra arável, em qualquer altura do período vegetativo de
determinado ano de campanha, estiver ocupada por uma mesma combinação fixa de culturas
(« culturas associadas »), a superfície principal deve ser dividida proporcionalmente entre as
culturas em causa.

Superfície secundária : neste caso, não há superfície secundária.
' 2.3. Combinação de culturas sucessivas e associadas

Superfície principal : se a parcela da terra arável for utilizada mais do que uma vez durante
determinado ano de campanha e com uma combinação de culturas sucessivas e associadas,
proceder-se-á separadamente à avaliação de cada combinação de culturas que ocupe a terra
durante o mesmo período de tempo, e a combinação em que a cultura individual tiver maior
valor é considerada como superfície principal. Nesse caso, esta superfície é utilizada para « cul
turas associadas » e a superfície principal deve ser dividida proporcionalmente entre as culturas
em questão.

Superfície secundária : neste caso, todas as outras ocupações serão consideradas superfícies
secundárias.

II.B. AVALIAÇÃO DE « TEMPO REAL » DA UTILIZAÇÃO DAS TERRAS
A superfície principal ou a superfície registada de determinada parcela de uma unidade de inquérito
define-se como a utilização efectiva da terra arável no momento, de um determinado ano de

campanha, que se tenha estabelecido como data de referência para o inquérito sobre a utilização das
terras .

No caso das < culturas associadas » (ver ponto IIA. 2.2), a superfície principal ou a registada divide-se
proporcionalmente entre as culturas em questão.

A superfície secundária, ou a superfície adicional, define-se, assim, como correspondente a todas as
outras utilizações, antes ou depois dessa data de referência, no ano da campanha em questão.

(') Decisão 89/651 /CEE da Comissão (JO n? L 391 de 30. 12. 1989, p. 1 ).

N? L 98/5

N? L 98/6
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ANEXO II

ESPECIFICAÇÃO DAS SUPERFÍCIES REFERIDAS NOS N?s 1 E 2 DO ARTIGO 2?

Código Cronos

Características

A. Total cereais (')
— Arroz (')

B. Leguminosas secas

1050
1250

(+)

1300

(+)

1320

— Favas e favarolas

(+)

1335 (incl. 1338)

— Feijões

(+)

1331

— Tremoços
— Outras leguminosas secas

(+)

1343
1341 , 1342, 1349

(+)
(+)
(+)
(+)

1350
1360
1370
1381

— Ervilhas
— Outras ervilhas

C. Raízes e tubérculos
— Batata
— Beterraba sacarina
— Beterraba forrageira

Superfície
principal
ou superfície
registada
(ha)C)

Superfície
secundária

ou superfície
adicional

(ha) (6)

(*)
(*)

1311

— Outras raízes e tubérculos

(por exemplo, couve forrageira, rutabaga)
D. Culturas industriais

1382
(+)

1400

— Colza e nabo silvestre

(+)

1420

— Semente de girassol
— Semente de soja
— Linho cultivado para usos têxteis ou para obtenção de óleo

(+)
(+)
(+)

1450
1470
1520 + 1460
1 540 -I- 1490

— Algodão cultivado para usos têxteis ou para obtenção de óleo (+)
— Outras sementes oleaginosas

(por exemplo, papoila, mostarda, sésamo, etc.)

1480 (excl. 1490)

— Cânhamo
— Tabaco

( 4-)
(+)

1530
1550

— Lúpulo

(+)

1560

— Outras culturas industriais

(por exemplo, culturas têxteis, plantas medicinais,
aromáticas e condimentares)

1570 + 1571

E. Culturas forrageiras — total
(em terras aráveis)
— Culturas forrageiras em terras aráveis :

— Milho forrageiro
— Outras culturas forrageiras

2600
2610

(+)

2625
2612, 2671 , 2672
e 2673

— Prados e pastagens temporários
F. Produtos hortícolas (incluindo morangos)

2680
1600 + 2260

(*)

3001

(*)

H. Superfícies cultivadas para semente (')

3310

0

[. Pousios, inclusive para adubos verdes

2696

(*)

T. Terras aráveis (A-I)(2)

0001

(*)

— ao ar livre ou sob abrigo baixo (2)

G. Flores e plantas ornamentais
— ao ar livre ou sob abrigo baixo (2)

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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Características

Código Cronos

K. Prados e pastagens permanentes
L. Terras com culturas permanentes (excepto morangos)
das quais :

N ? L 98/7

Superfície

Superfície

principal
ou superfície
registada
(ha) O

secundária
ou superfície
adicional
(ha) (6)

0002

(*)

(0003-2260)

(*)

2040
2410
2450

(*)
Q
(*)

1111

(*)

— Pomares
— Vinhas
— Olivais

M. Culturas em estufa (4)
das quais :
— Produtos hortícolas frescos

1112

(*)

(*)

— Flores e plantas ornamentais
— Culturas permanentes

1113
1114

(*)
(*)

(*)
(*)

N. Outras superfícies incluindo hortas familiares (s)

0004

Q

O. Superfície agrícola utilizada

0005

(*)

(A - 1) + (K-N)
(') Os dados relativos aos cereais e ao arroz são já abrangidos pelo Regulamento (CEE) n? 837/90 do Conselho.
(2) Estão excluídas as culturas em estufa ou sob abrigo alto acessível (códigos D/15, D/17 e G/07 do inquérito sobre a estrutura), bem como as hortas fami
liares.

(3) Definidas nos termos da Decisão 89/651 /CEE da Comissão, anexo I : código D/19.

(4) As culturas em estufa ou sob abrigo alto acessível incluem produtos hortícolas frescos, flores e plantas ornamentais e demais culturas permanentes.
(*) O fornecimento de dados sobre superfícies ocupadas por hortas familiares é facultativo para a Dinamarca, os Países Baixos e o Reino Unido.
(') Ver definição no anexo I.

(+) As características correspondentes constam igualmente no anexo III.
(*) Fornecimento facultativo de dados.

N? L 98/8
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ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTOS MENCIONADA NO N? 3 DO ARTIGO 2?
Característica

B. Leguminosas secas
— Ervilhas

— Favas e favarolas

Código
Cronos

1320

1335 (incl. 1338)

1331

— Tremoços

1343
1350

— Batata

1360

— Beterraba sacarina

1370

— Beterraba forrageira (*)

1381

D. Culturas industriais

1400

— Colza e nabo silvestre

1420

—
—
—
—
—
—

1450
1470
1460
1490
1540
1520

Semente de girassol
Semente de soja
Linhaça cultivada para obtenção de óleo
Semente de algodão para obtenção de óleo
Algodão para usos têxteis
Linho para usos têxteis

— Cânhamo

1530

— Tabaco

1550

— Lúpulo

1560

E. Culturas forrageiras seleccionadas, das quais :
— Milho forrageiro (*)
— Prados e pastagens temporários (*)

Produção
(Em 1 000 toneladas)

1300

— Feijões

C. Raízes e tubérculos

Rendimento
(Em kg/ha)

2625
2680

(*) Fornecimento facultativo de dados.
CS •» Não são solicitados os dados relativos ao rendimento.

Nota : Os dados relativos aos cereais e ao arroz são já abrangidos pelo Regulamento (CEE) n? 837/90 do Conselho.
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ANEXO IV

ESPECIFICAÇÃO DO GRAU DE PRECISÃO, EXIGIDO EM CADA ESTADO-MEMBRO
PARA CONJUNTOS DE SUPERFÍCIES, MENCIONADA NO N? 3 DO ARTIGO 4?

Código Cronos

Característica

Coeficiente máximo de

Erro-padrão

variação aceitável

máximo aceitável

(Em %)

(Em hectares)

1300

B. Leguminosas secas

3

5 000

1350

C. Raízes e tubérculos

3

5 000

1400

D. Culturas industriais

3

5 000

2600

E. Culturas forrageiras (em terras aráveis) (')

2

5 000

F. Produtos hortícolas frescos (inclusive morangos)

3

5 000

I. Pousios, inclusive para adubos verdes

3

5 000

1 600 + 2260
2696

(') O total de culturas forrageiras (em terras araveis) inclui :

a) Culturas forrageiras em terras aráveis (código Cronos 2610);
b) Prados e pastagens temporários (código Cronos 2680).

Nota : O grau de precisão para os cereais e o arroz ja foi fixado no Regulamento (CEE) n? 837/90 do Conselho.
As maiúsculas B, C, D, E, F e I referem-se aos títulos do anexo II.

N? L 98/10
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ANEXO V

ESPECIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIES E PRODUTOS MENCIONADA NO ARTIGO 6?
Característica

Código

Areas (J)

Produtos

Cronos

(Em 1 000 hectares)

(Em 1 000 toneladas)

B. Leguminosas secas (total)

1300

C.

— Beterraba sacarina

1370

— Sementes oleaginosas (')

1410

— Colza e nabo silvestre

1420

— Semente de girassol
— Semente de soja
— Linho cultivado para usos têxteis ou para obtenção

1450
1470

D.

de óleo

1460 + 1520

— Algodão cultivado para usos têxteis ou para obtenção
de óleo

1490 + 1540

— Tabaco

1550

I. Pousios (inclusive para adubos verdes)

.

2696

J. Terras aráveis

0001 + 2260

K. Prados e pastagens permanentes (total)

0002

L. Terras com culturas permanentes (total)

0003 — 2260

— Pomares

2040

— Vinhas

2410

— Olivais

2450

O. Superfície agrícola utilizada (total)

0005

(') Excepto superfícies com linho cultivado para obtenção de óleo e semente de algodão.

(2) Superfícies cultivadas significa a soma das superfícies principais e secundárias ou superfícies registadas e adicionais, para os Estados-membros mencionados
no anexo IX, e as superfícies principais para todos os outros Estados-membros.

□3 = Não é necessária qualquer informação.
•
= Informação cuja apresentação é obrigatória.

NB : As maiúsculas B, C, D, I, J, K, L e O referem-se aos títulos do anexo II.
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ANEXO VI

NÍVEIS REGIONAIS MENCIONADOS NO ARTIGO 6?
Estados-membros

Discriminação regional por

Belgique — België

Provinces/Provincies — Région wallonne/Vlaams Gewest

Denmark

—

Deutschland

Bundesländer

Eλλάδα
Espana
France

Yπηρεσίες Περιφεριακής Ανάπτυξης (')
Comunidades autónomas
Régions de programme

Ireland

—

Italia
Luxembourg

Regioni
—

Nederland

Provincies

Portugal
United Kingdom

NUTS II (')
Standard regions

(') Os dados regionais devem ser fornecidos, o mais tardar, tres anos após a entrada em vigor do presente regulamento.

NUTS = Nomenclatura of Territorial Units for Statistics (Nomenclatura das unidades territoriais estatísticas
— NUTE).

ANEXO VII

PRAZOS REFERIDOS NO N? 3 DO ARTIGO 7? PARA APRESENTAÇÃO DE ESTIMA

TIVAS INICIAIS SOBRE O RENDIMENTO E A PRODUÇÃO A NÍVEL NACIONAL
REFERENTES A UM CONJUNTO DE PRODUTOS SELECCIONADOS

Prazos

Cronos

B — Ervilhas
— Favas e favarolas

Cálculo do

Código

Característica

1320

1 de Outubro

1335 incl. 1338

1 de Outubro

C — Batata

1360
1370

1 de Dezembro

— Beterraba forrageira

1381

1 de Dezembro

D — Colza e nabo silvestre

1420

1 de Novembro

1450
1470
1460
1490

1
1
1
1

1550

1 de Outubro

Semente de girassol
Semente de soja
Linhaça cultivada para obtenção de óleo
Semente de algodão para obtenção de óleo

— Tabaco

total colhida

(Em kg/ha)

(Em 1 000 toneladas)

1 de Dezembro

— Beterraba sacarina

—
—
—
—

Cálculo da produção

rendimento médio

de
de
de
de

Novembro
Dezembro
Dezembro
Dezembro

I23 = A apresentação destes dados não e necessária.
Nota : Os dados relativos aos cereais e ao arroz são já abrangidos pelo Regulamento (CEE) n? 837/90 do Conselho.

1540

•

H. Superfícies cultivadas para a produção de
semente

I. Pousios (inclusive para adubos verdes)

2696

•

•

m

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nota: As maiúsculas B, C, D, E, F, G, H e I referem-se aos títulos do anexo II.

m
•

•

m

m

•

•

•

m

•

•

•

m

•

m

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

m
m

m
m

m

m

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

m

•

•

•
•

m

•

•

m

•

m

m

m

•

•

•

•

•
•

•

m

—

-

—

m

—

m

—

-

•

•

•

m
m

•

•

•

m

•

—

•

•

—

—

—

—

•

•

m
m
m

•

•

-

-

—

—

m
m
m

•

•

NL

m
m
m

•

m

•

•

L

•

I

-

•

m

m

• •

•

•

•

•

•

m
m
m

—

m

m

m

•

m

m

•

m
m
m

•

•

m

m

•

•

m
m
m

P

•

m

•

•

•

•

•

•

•

•

-

m

•

•

—

•

—

-

•

•

•

•

m

•

•

m

m

•

•

•

•

•

.

UK

32

31

30

29

28

24
25
26
27

19
20
21
22
23

18

17

13
14
15
16

8
9
10
11
12

7

6

5

4

1
2
3
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« • » = A incluir no inquérito estatístico regular mencionado na n? 1 do artigo 3?
«m » = Superfícies de importância marginal (ou seja, inferiores a 5 000 hectares e 1 % de terra arável, em cada Estado-membro).
« — » = Cultura inexistente.

•

m

G. Flores e plantas ornamentais

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

m

•
•

•

•

•

•

•

•

•

—

•

—

—

m
•

•

—

—

—

m

—

—

m

m
m

•

•

m
m

m
m

m

•

•

—

—

m

—

m

•
•

m

•

m

—

m

•

—

•

—

•

m

•

•

•

•

•

•

-

-

—

m

—

m

•

m

•

•

•

•

•

-

—

—

m

—

m
m

IRL

•

•

•

•

m

m
m
m

—

m

3001

F. Produtos hortícolas frescos

Outras culturas forrageiras

m

•

—

—

—

—

•

—

•

—

•

•

•

m

•

m

•

m

•

m

m

•

m
m

•
—

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

m

m

•

m
m

•

m

•

•

F

m
m

•

•

m
m

E

•

•

•

m

•

-

•

m

•

.

—

•

m

•

m

EL

m
m

•

—

m

—

•

•

D

m

•

•

DK

•

-

—

m
m
m

—

m

B

3310

2260

l
|
'

\

E. Culturas forrageiras (total)
Culturas forrageiras em terras aráveis
Milho forrageiro
Prados e pastagens temporários

D. Culturas Industriais
Colza e nabo silvestre
Semente de girassol
Semente de soja
Linho cultivado para usos têxteis ou para obtenção
de óleo
Algodão cultivado para usos têxteis ou para obtenção de óleo
Outras sementes oleaginosas
(por exemplo, papoila mostarda, sésamo, etc.)
Cânhamo
Tabaco
Lúpulo
Outras culturas industriais

C. Raízes e tubérculos
Batata
Beterraba sacarina
Beterraba forrageira
Outras raízes e tubérculos

Outras leguminosas secas

B. Leguminosas secas
Ervilhas
Outras ervilhas
Favas e favarolas
Feijões
Tremoços

Superfície principal ou superfície registada por cultura

m

1600 +

2671
2672
2673

2600
2610
2625
2680
2612

1530
1550
1560
1 5 7 0 + 1571

1480 (excl. 1490)

1490 +

1400
1420
1430
1470
1460 + 1 5 2 0

1350
1360
1370
1381
1382

J

1300
1320
1311
1 3 3 5 (incl. 1338)
1331
1343
1341
1
1342
f
1349

Código Cronos

VIII

SUPERFÍCIES DE IMPORTÂNCIA MARGINAL E SUPERFÍCIES A ABRANGER PELOS INQUÉRITOS NOS ESTADOS-MEMBROS

ANEXO
N? L 98/12
24. 4. 93

24. 4. 93
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ANEXO IX

Os Estados-membros a seguir mencionados deverão incluir superfícies secundárias ou adicionais num
inquérito estatístico anual :
— Grécia,

— Espanha,
— Itália,

— Portugal.

Ver anexo I para a definição de superfície secundária.

N ? L 98/ 13
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REGULAMENTO (CEE) N? 960/93 DA COMISSÃO
de 23 de Abril 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 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
artigo 13?,

mercado, verificada no decurso do período de referencia
compreendido entre 22 de Abril de 1993 no que respeita
às moedas flutuantes ;

Considerando que a aplicação das modalidades constantes
do Regulamento (CEE) n? 762/93 aos preços de oferta e às
cotações desse dia, de que a Comissão tem conhecimento,
implica a alteração dos direitos niveladores actualmente
em vigor em conformidade com o anexo do 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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

5?,

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação dos cereais, das farinhas de trigo e de centeio
e das sêmolas de trigo foram fixados pelo Regulamento
(CEE) n? 762/93 da Comissão (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

Os direitos niveladores a cobrar à importação dos

produtos referidos nas alíneas a), b) e c) do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 2727/75 são fixados no anexo.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 24 de Abril de
1993.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Abril 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 de 1 . 11 . 1975, p. 1 .
180 de 1 . 7. 1992, p. 1 .
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
79 de 1 . 4. 1993, p. 11 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Abril 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 36,57 (2)0
136,57 (2)(3)
180,27 Oí5)

1001 90 91

142,04

1001 90 99
1002 00 00

142,04 0
1 53,48 (6)

1003 00 10
1003 00 20

138,41
138,41

1003 00 80

138,41 f)

1004 00 00

113,72

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

136,57 0 0
136,57 0 0
146,52 (4)
53,59 (»)
98,91 (4)
57,99 0
O

v

1008 90 90

57,99

1101 00 00

211,49 0

11021000
1103 11 30
1103 11 50
1103 11 90

228,21
291,55
291,55
226,93

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

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

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

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

0 Em relação ao trigo duro e à alpista produzidos na Turquia e directamente transportados deste país para a Comu
nidade, o direito nivelador é diminuído de 0,60 ecu por tonelada.
(6) O direito nivelador cobrado à importação de centeio produzido na Turquia e directamente transportado deste
país para a Comunidade é definido pelos regulamentos (CEE) n? 1180/77 do Conselho (JO n? L 142 de 9. 6.
1 977, p. 10), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1902/92 (JO n? L 192 de 1 1 . 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).
Ç) Aquando da importação do produto do código NC 1008 90 10 (triticale), é cobrado o direito nivelador aplicável
ao centeio.

(8) Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos
produtos originários dos PTU.
(') Os produtos deste código importados da Polónia, da Checoslováquia ou da Hungria no âmbito dos acordos provi
sórios 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
indicados no anexo do mesmo regulamento.
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REGULAMENTO (CEE) N? 961/93 DA COMISSÃO
de 23 de Abril 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 15?,

mercado, verificada no decurso do período de referencia
compreendido entre 22 de Abril 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 1 5? do Regulamento (CEE) n? 2727/75, são fixados
no anexo .

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 24 de Abril de
1993.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Abril de 1993 .
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
0
Q
(*)

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. 121 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Abril 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

4

5

6

7

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

4,33

1001 90 99

0

0

0

4,33

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

100400 00

0

0

0

0

100510 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

.0

1101 00 00

0

0

0

6,06

Código NC

B. Malte

(Em ECUs/t)

Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

4

5

6

7

8

1107 10 11

0

0

0

7,71

7,71

1107 10 19

0

0

0

5,76

5,76

1107 10 91

0

0

0

0.0

110710 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Código NC
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REGULAMENTO (CEE) N? 962/93 DA COMISSÃO
de 22 de Abril de 1993

relativo à abertura de um concurso para a exportação de 150 000 toneladas de
trigo mole panificável na posse do organismo de intervenção francês
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

casos de entregas atrasadas, um montante a deduzir da
garantia de entrega ;

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 ?

artigo 7?,

Considerando que o artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1581 /86 do Conselho, de 23 de Maio de 1986, que fixa
as regras gerais de intervenção no sector dos cereais (3),

com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 2203/90 (4), estabelece que a colocação à venda
dos cereais na posse de um organismo de intervenção seja
efectuada por concurso ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1836/82 da
Comissão (s), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3043/91 (6), fixa os processos e as
condições da colocação à venda dos cereais na posse dos
organismos de intervenção ;

Considerando que a Roménia necessita urgentemente de
trigo panificável ; que este país não tem condições para se
abastecer de forma a satisfazer a totalidade das suas neces

sidades aos preços do mercado mundial ; que, com um
objectivo humanitário, a Comunidade Económica Euro

peia se comprometeu a diminuir a penúria desse país em
cereais panificáveis ;
Considerando que a CEE dispõe de excedentes de trigo
mole panificável, nomeadamente em França ; que, por
conseguinte, é conveniente abrir um concurso para forne
cimento de 1 50 000 toneladas de trigo mole panificável
na posse do organismo de intervenção francês no estádio
CIF (ex-ship) Constanza (Roménia) ;
Considerando que, a fim de se tomar em consideração
especificidades da operação, é conveniente prever disposi
ções especiais para a execução desse fornecimento ;

1.

O organismo de intervenção francês realizará, nas

condições fixadas pelo Regulamento (CEE) n? 1836/82,
um concurso para a determinação do preço mínimo de
venda de 1 50 000 toneladas de trigo mole panificável na
sua posse.

2. Participarão no concurso os proponentes que se
comprometam a fornecer as 1 50 000 toneladas de cereais
no estádio CIF não desembarcado (ex-ship) no porto de
Constanza e a entregá-las gratuitamente às autoridades
romenas ou à organização por elas habilitada.
Artigo 2?
1 . As propostas dirão respeito à totalidade do lote de
1 50 000 toneladas armazenado na região de Rouen.

2. Não será concedida qualquer restituição à exportação
no âmbito do fornecimento previsto no presente regula
mento. Em derrogação do n? 2 do artigo 8 ? do Regula

mento (CEE) n? 1836/82, não será aplicável a obrigação
de apresentar um pedido de fixação da restituição.

3. Os certificados de exportação serão válidos a partir
da data da sua emissão até 30 de Junho de 1993.
4. Não será aplicável o disposto no artigo 44? do Regu
lamento (CEE) n? 3719/88 .

Artigo 3?
1 . Em derrogação do disposto no n? 1 do artigo 7? do
Regulamento (CEE) n ? 1836/82, o prazo de apresentação
das propostas para o primeiro concurso parcial terminará
em 28 de Abril de 1993, às 13 horas (hora de Bruxelas).
2. ' Em caso de não atribuição do fornecimento, novos

Considerando que a experiência demonstra que é neces
sário garantir o respeito dos prazos de entrega ; que,
portanto é conveniente prever, em relação a determinados

prazos de apresentação das propostas terminarão todas as
quartas-feiras, às 13 horas (hora de Bruxelas).

(')
(2
(3)
0
O

3. O organismo de intervenção francês comunicará à
Comissão as propostas recebidas, em conformidade com o
indicado no anexo I, o mais tardar duas horas após o
termo do prazo para apresentação das propostas. Esta
comunicação será dirigida aos números constantes do

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

281
180
139
201
202

de
de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
24. 5. 1986, p. 36.
31 . 7. 1990, p. 5.
9. 7. 1982, p. 23.

(6) JO n ? L 288 de 18 . 10 . 1991 , p. 21

anexo II.
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Artigo 4?

1.

O adjudicatário pagará os cereais antes de os levan

N? L 98/ 19

2. Salvo em caso de força maior, o adjudicatário supor
tará todos os riscos que a mercadoria possa correr, nomea
damente a perda ou a deterioração.

tar.

2. Serão pagos ao adjudicatário 8,150 milhões de ecus
contra a apresentação das provas de que o fornecimento
foi efectuado em conformidade com as condições estabe
lecidas. Estas provas serão :

— o certificado de tomada a cargo referido no n? 2 do

Artigo 7?

1 . O adjudicatário comprometer-se-á a fornecer às
autoridades romenas os documentos exigidos no âmbito
do fornecimento e indicados no anúncio de concurso.

artigo 8 ? e
— o certificado de conformidade referido no n? 2 do

artigo 9? do presente regulamento.

2. O adjudicatário informará regularmente as autori
dades romenas e o organismo de intervenção do desen
rolar das entregas.

Todavia, o adjudicatário receberá um adiantamento de
50 % do montante supracitado, contra apresentação das
provas de cumprimento das formalidades aduaneiras de

Artigo 8?

exportação.

3. A taxa a aplicar para os pagamentos referidos nos
números anteriores será a taxa de conversão agrícola em
vigor no último dia do prazo de apresentação das propos
tas.

1 . A República Francesa adoptará as medidas
adequadas para garantir que não seja aplicável qualquer
restituição no âmbito do fornecimento, nomeadamente

através de uma menção especial nos certificados de expor
tação.

Artigo 5?
1 . O fornecimento será efectuado por navio a intervalos
regulares a acordar com as autoridades romenas, devendo
estar concluído em, o mais tardar, 15 de Julho de 1993.
2. Relativamente a cada fornecimento parcial, o adjudi
catário comunicará à Comissão a data de chegada do
navio em causa acordada com as autoridades romenas.

Esta comunicação será efectuada por qualquer meio de
telecomunicação escrita, devendo ser transmitida para o
endereço referido no anexo II, o mais tardar cinco dias
antes da data supra-referida.
3. Quando se verificarem atrasos de entrega relativa
mente ao prazo previsto no n? 1 , ficarão perdidos, por
cada dia de atraso, 0,05 % da garantia prevista no
artigo 17? do Regulamento (CEE) n? 1836/82 no respei
tante à parte correspondente às quantidades entregues fora
do prazo. Se esses atrasos excederem o período de cinco
dias, a percentagem a tomar em consideração será aumen
tada para 0,1 % por cada dia de atraso.
4. Se a tomada a cargo no estádio de entrega sofrer
atrasos devido a circunstâncias não imputáveis ao adjudi
catário, as despesas suplementares serão reembolsadas pelá
Comissão com base em documentos justificativos. Este
número não é aplicável no caso de as datas de entrega
fixadas em aplicação do n? 1 e as comunicações referidas
no n? 2 não terem sido respeitadas.

2. O adjudicatário solicitará às autoridades romenas um
certificado que ateste a tomada a cargo da quantidade
entregue. Esse certificado é definido no anexo III.

Artigo 9?

1 . O adjudicatário submeter-se-á a qualquer controlo
efectuado ou mandado efectuar pelo organismo de inter
venção em causa. Esse controlo dirá respeito à quantidade
e à qualidade do fornecimerito.
2. Será efectuado no país de destino, por um organismo
ou uma empresa de controlo designado pelo organismo
de intervenção francês de acordo com o adjudicatário, um
controlo de conformidade do fornecimento relativamente

à quantidade e à qualidade. Após esse controlo, será
emitido um atestado de conformidade que será enviado
directamente ao organismo de intervenção.
3. Os organismos ou empresas de controlo encarre
gados dos controlos colherão amostras representativas, que
serão mantidas à disposição da Comissão, antes do carre
gamento na Comunidade e na chegada ao destino.
As despesas ocasionadas pelos controlos, incluindo o valor
comercial das amostragens, ficarão a cargo do adjudicatá
rio.

Artigo 6?

Artigo 10?

1 . O adjudicatário suportará as consequências finan
ceiras ocasionadas pela inobservância das condições
previstas para o fornecimento.

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

N ? L 98/20

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

24. 4. 93

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Abril de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

ANEXO I

Concurso permanente para a exportação de 150 000 toneladas de trigo mole panifícavel na
posse do organismo de intervenção francês
[Regulamento (CEE) n? 962/93]
2

1

3

4

Quantidade

de oferta

em

(em ecus por
tonelada)
0

Preço
Numeração

Número
do lote

dos

proponentes

toneladas

5

Bonificações
(+)
reduções (— )
(em ecus por

tonelada)
(para
referência)

6

7

Encargos
comerciais

(em ecus por
tonelada)

Destino

1

2
3

etc.

(') Este preço inclui as bonificações ou as reduções relativas ao lote para o qual foi submetidá a proposta.

ANEXO II

Os números de telex e telecópia da DG VI-C-1 (a/c de MM. Thibault/Brus), em Bruxelas, a utilizar
são os seguintes :
— telex :

22037 AGREC B,

'
— telecópia :

22070 AGREC B (caracteres gregos) ;
295 01 32
296 10 97
295 21 25.
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ANEXO III
FORNECIMENTO POR NAVIO
CERTIFICADO DE TOMADA A CARGO

Eu, abaixo assinado

(apelido, nome próprio, firma)

agindo por conta do Governo romeno, certifico que foram tomadas a cargo as mercadorias a seguir
indicadas :

— nome do navio :

— local e data de tomada a cargo :
— produto :
— tonelagem, peso tomado a cargo :
Observações ou reservas :

N? L 98/21
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REGULAMENTO (CEE) N? 963/93 DA COMISSÃO
de 22 de Abril de 1993

que restabelece a cobrança dos direitos aduaneiros aplicáveis aos produtos do

código NC 8521 originários de Singapura, beneficiários das preferências pautais
previstas pelo Regulamento (CEE) n? 3831/90 do Conselho
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3831 /90 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1990, que aplica prefe
rências pautais generalizadas, para o ano de 1991 , a deter
minados produtos industriais originários de países em vias
de desenvolvimento ('), prorrogado, para 1993, pelo Regu
lamento (CEE) n? 3917/92 (2), e, nomeadamente, o seu
artigo 9?,

Considerando que, por força dos artigos 1 ? e 6? do Regu
lamento (CEE) n? 3831 /90, a suspensão dos direitos adua
neiros é concedida, para 1993, a cada um dos países e
territórios que figuram no anexo III que não sejam os

Considerando que, para os produtos do codigo NC 8521
originários de Singapura, o tecto individual é de 3 241 000
ecus ; que, em 21 de Janeiro de 1993, as importações na
Comunidade dos referidos produtos, originários de Singa
pura atingiram por imputação o tecto em questão ;
Considerando que é adequado restabelecer os direitos
aduaneiros para os produtos em causa em relação a
Singapura,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

indicados na coluna 4 do anexo I, no âmbito de tectos

pautais preferenciais fixados na coluna 6 do referido
anexo I ; que, nos termos do artigo 7? do referido regula
mento, logo que os tectos individuais em questão sejam
atingidos ao nível da Comunidade, a cobrança dos direitos
aduaneiros na importação dos produtos em causa, originá
rios de cada um dos países e territórios em questão, pode
ser restabelecida em qualquer momento ;
Número
de ordem

Código NC

10.1052

8521

Artigo 1 ?
A partir de 27 de Abril de 1993, a cobrança dos direitos
aduaneiros, suspensa para 1993 por força do Regulamento
(CEE) n? 3831 /90, é restabelecida na importação na
Comunidade dos seguintes produtos, originários de Singa
pura :

Designação das mercadorias

Aparelhos videofónicos de gravação ou de reprodução

Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Abril de Í993.
Pela Comissão
Christiane SCRIVENER

Membro da Comissão

O JO n? L 370 de 31 . 12. 1990, p. 1 .
(2) JO n? L 396 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 964/93 DA COMISSÃO
de 22 de Abril de 1993

que restabelece a cobrança dos direitos aduaneiros aplicáveis aos produtos da
categoria 4 (número de ordem 40.0040), originários da Indonésia, beneficiários
das preferências pautais previstas no Regulamento (CEE) n? 3832/90 do Conselho
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que, para os produtos da categoria 4
(número de ordem 40.0040), originários da Indonésia, o
tecto é de 1 883 000 peças ; que, em 10 de Março de 1993,
as importações na Comunidade dos referidos produtos
originários da Indonésia, beneficiários das preferências
pautais, atingiram por imputação o tecto em questão ;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3832/90 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1990, que aplica prefe
rências pautais generalizadas para o ano de 1991 aos
produtos têxteis originários de países em vias de desenvol

Considerando que é adequado restabelecer os direitos
aduaneiros para os produtos em causa em relação à Indo

vimento ^), prorrogado, para 1993, pelo Regulamento
(CEE) n? 3917/92 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 12?,
Considerando que, por força do artigo 10? do Regula
mento (CEE) n? 3832/90, o benefício do regime pautal
preferencial é concedido, em 1993, para cada categoria de
produtos objecto nos anexos I e II de tectos individuais,

nésia,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

até ao limite dos volumes fixados nas colunas 8 e 7 dos

seus anexos I e II, em relação a determinados ou a cada

Artigo 1 ?

um dos países ou territórios de origem referidos na coluna
5 dos mesmos anexos ; que, nos termos do artigo 11 ? do
referido regulamento, a cobrança dos direitos aduaneiros
na importação dos produtos em causa pode ser restabele
cida em qualquer momento logo que os referidos tectos
individuais sejam atingidos ao nível da Comunidade ;
Número
de ordem

Categoria
(Unidades)

40.0040

4
(1 000 peças)

A partir de 27 de Abril de 1993, a cobrança dos direitos
aduaneiros, suspensa por força do Regulamento (CEE)
n? 3832/90, para 1993, é restabelecida na importação na
Comunidade dos seguintes produtos originários da Indo
nésia :

Código NC

6105 10 00
6105 20 10
6105 20 90

Designação das mercadorias

Camisas ou camisetas, T-shirts, souspulls (com
excepção dos de lã e pêlos finos), roupa interior e
artigos semelhantes em malha

6105 90 10
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6110 20 10
6110 30 10

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

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

Feito em Bruxelas, em 22 de Abril de 1993.
Pela Comissão
Christiane SCRIVENER

Membro da Comissão

(>) JO n? L 370 de 31 . 12. 1990, p. 39.
0 JO n? L 396 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 965/93 DA COMISSÃO
de 23 de Abril de 1993

que altera o Regulamento (CEE) n? 2561/90 que fixa determinadas disposições de

aplicação do Regulamento (CEE) n? 2503/88 do Conselho relativo aos entre
postos aduaneiros
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? 2503/88 do
Conselho, de 25 de Julho de 1988, relativo aos entre
postos aduaneiros ('), e, nomeadamente, o seu artigo 28 ?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2561 /90 da
Comissão (2), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3001 /92 0, fixa determinadas
disposições de aplicação do Regulamento (CEE)
n? 2503/88 ;

Considerando que o artigo 36? do Regulamento (CEE)
n? 2561 /90, no seu n? 1 , prevê que mercadorias comuni
tárias e mercadorias não comunitárias possam ser armaze
nadas conjuntamente na mesma instalação de armazena
gem ; que, no entanto, essa possibilidade não se aplica às
mercadorias agrícolas relativamente às quais é exigido o
pagamento antecipado da restituição à exportação em
virtude da sua sujeição ao regime do entreposto adua
neiro ;

Considerando que, a fim de permitir uma utilização eficaz
das instalações de armazenagem, e contanto que a regula
ridade das operações não seja afectada, se afigura oportuno
pôr termo a esta exclusão ; que, todavia, a fim de evitar
abusos, é conveniente garantir que cada mercadoria com
pré-financiamento armazenada deste modo possa ser
identificada a qualquer momento ; que, por conseguinte,
relativamente às mercadorias em questão a aplicação do
n? 2 do artigo 36? acima referido deve continuar a ser
excluída ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
dos entrepostos aduaneiros e das zonas francas,

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n? 2561 /90 é alterado do seguinte
modo :

1 . O n? 1 do artigo 36? passa a ter a seguinte redacção :

« 1 . Contanto que a regularidade das operações hão
seja afectada, a estância de controlo permitirá que
mercadorias comunitárias e não comunitárias sejam
armazenadas conjuntamente na mesma instalação de
armazenagem. ».

2. No artigo 56?, o parágrafo único passa a ser o n? 1 e a
referência ao artigo 36? é suprimida.

3. É aditado ao artigo 56? o número que se segue :
« 2. Sem prejuízo das disposições específicas adop
tadas no âmbito da regulamentação agrícola, as merca
dorias com pré-financiamento podem ser armazenadas
nas mesmas instalações de armazenagem com outras
mercadorias comunitárias ou com mercadorias não

comunitárias para efeitos de aplicação do n? 1 do
artigo 36? unicamente se puder ser assegurada, a qual
quer momento, a identificação da identidade e do esta
tuto aduaneiro de cada mercadoria. ».

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

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Abril de 1993.
Pela Comissão
Christiane SCRIVENER

Membro da Comissão

(') JO n? L 225 de 15. 8. 1988, p. 1 .
(2) JO n? L 246 de 10. 9. 1990, p. 1 .
(3 JO n? L 301 de 17. 10. 1992, p. 16.
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REGULAMENTO (CEE) N? 966193 DA COMISSÃO
de 23 de Abril de 1993

que altera o Regulamento (CEE) n? 1836/82 que fixa os processos e condições da

colocação à venda dos cereais em poder dos organismos de intervenção
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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 :

(CEE) n? 1738/92 (2), e, nomeadamente o n? 6 do seu
artigo 7?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1836/82 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3043/91 (4), estabelece que o preço
mínimo abaixo do qual uma proposta não é aceite para as
revendas de existências seja igual ao preço de compra de
intervenção válido no último dia do prazo para a apresen
tação das propostas ; que este preço mínimo pode levar a
favorecer o recurso à intervenção, dado o interesse dos
operadores em se abastecerem em função das suas neces

sidades a partir da intervenção em vez de o fazerem a
partir do mercado, economizando deste modo as despesas
de armazenagem, a cargo da intervenção ; que esta situa
ção pode ser solucionada através da fixação do preço
mínimo de venda dos cereais a partir da intervenção ao
nível do preço de intervenção, em vez de o ser ao nível do
preço de compra de intervenção ;

Artigo IP

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

1 . No n? 1 do artigo 5?, os termos « preço de compra de
intervenção referido no n? 4 do artigo 7? do Regula
mento (CEE) n? 2727/75 » são substituídos pelos
termos « preço de intervenção ... ».
2. Nos n?s 2 e 3 do artigo 5?, os termos « preço de
compra de intervenção » são substituídos pelos termos
« preço de intervenção ».

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

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Abril 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
202
288

de
de
de
de

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
9. 7. 1982, p. 23.
18. 10. 1991 , p. 21
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REGULAMENTO (CEE) N? 967/93 DA COMISSÃO
de 23 de Abril de 1993

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

lamento (CEE) n? 764/93 da Comissão

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

Regulamento (CEE) n? 898/93 (é),

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 aplicáveis à
importação de arroz e de trincas foram fixados pelo Regu

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 24 de Abril de
1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Abril de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
0
O
(4

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

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.

alterado pelo

H JO n? L 79 de 1 . 4. 1993, p. 6.
(6) JO n? L 93 de 17. 4. 1993, p. 16.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Abril de 1993, que fixa os direitos niveladores à
importação aplicáveis ao arroz e às trincas
(Em ECU/t)

I
Código NC

Direitos niveladores (6)
Regime do
Regulamento (CEE)
n? 3877/86 0

ACP

Países terceiros

Bangladesh
00 00

(excepto ACP)
0

319,87

1006 10 21

—

1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
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
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63

—
—
261,66
—
—
—
261,66
—
—
—
327,08
—
—
—
327,08
—
—
—
476,03
—
—
—
476,03
—
—

156,33
170,84
170,84
170,84
156,33
170,84
170,84
170,84
196,32
214,45
214,45
214,45
196,32
214,45
214,45
214,45
243,03
305,46
305,46
305,46
243,03
305,46
305,46
305,46
259,18
327,85

348,88
348,88
348,88
319,87
348,88
348,88
348,88
399,84
436,10
436,10
436,10
399,84
436,10
436,10
436,10
509,91
634,70
634,70
634,70
509,91
634,70
634,70
634,70
543,06
680,40

1006 30 65

—

327,85

680,40

1006 30 67

510,30

327,85

680,40

1006 30 92

—

259,18

543,06

1006 30 94

—

327,85

680,40

1006 30 96

—

327,85

680,40

1006 30 98

510,30

327,85

680,40

1006 40 00

—

73,20

152,40

(') 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.

(3) O direito nivelador à importação de arroz no departamento ultramarino de Reunião é definido no artigo 1 1?A do
Regulamento (CEE) n? 1418/76.

(*) 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 .
(*) 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.
(6) Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE e sem prejuízo do disposto na Decisão

93/127/CEE, alterada pela Decisão 93/211 /CEE, relativamente ao arroz semibranqueado dos códigos NC
1006 30 21 a 1006 30 48, originário das Antilhas Neerlandesas, não são aplicados direitos niveladores à importa
ção de produtos originários dos PTU.
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REGULAMENTO (CEE) N? 968/93 DA COMISSÃO
de 23 de Abril 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 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?,
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? 899/93 (4) ;

vigor devem ser alterados em conformidade com o anexo

do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Os prémios que se acrescentam aos direitos niveladores
fixados antecipadamente em relação às importações de
arroz e de trincas em proveniência de países terceiros são
fixados no anexo .

Artigo 2?

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 24 de Abril de

se acrescentam aos direitos niveladores actualmente em

1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Abril de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
0
(3)
(4

JO
JO
JO
JO

n?
n?
q?
n?

L
L
L
L

166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
73 de 19. 3. 1992, p. 7.
390 de 31 . 12. 1992, p. 86.
93 de 17. 4. 1993, p. 18 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Abril 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

4

5

6

7

—

Código NC

1006 10 21

0

0

0

1006 10 23

0

0

0

—

1006 10 25

0

0

o

—

1006 10 27

0

0

0

—

1006 10 92

0

0

0

—

1006 10 94

0

0

o

—

1006 10 96

0

0

0

—

1006 10 98

0

0

0

—

1006 20 11

0

0

0

—

1006 20 13

0

0

o

—

1006 20 15

0

0

0

—

1006 20 17

0

0

0

—

1006 20 92

0

0

0

—
—

1006 20 94

0

0

0

1006 20 96

0

0

0

—

1006 20 98

0

0

0

—

1006 30 21

0

0

0

—

1006 30 23

0

0

0

—

1006 30 25

0

0

0

—

1006 30 27

.

0

0

0

—

1006 30 42

0

0

0

—

1006 30 44

0

0

0

—

1006 30 46

0

0

0

—

1006 30 48

0

0

0

—

1006 30 61

0

0

0

—

1006 30 63

0

0

0

—

1006 30 65

0

0

0

—

1006 30 67

0

0

0

—

1006 30 92

0

0

0

—

1006 30 94

0

0

0

—

1006 30 96

0

0

0

—

1006 30 98

0

0

0

—

1006 40 00

0

0

0

0
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REGULAMENTO (CEE) N? 969/93 DA COMISSÃO
de 23 de Abril de 1993

relativo à emissão, em 30 de Abril de 1993, dos certificados de importação para
os produtos do sector das carnes de ovino e de caprino originários de
determinados países terceiros
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3013/89 do
Conselho, de 25 de Setembro de 1 989, relativo à organiza
ção comum de mercado no sector das carnes de ovino e

Considerando que, quando as quantidades para as quais
tiverem sido pedidos certificados forem inferiores ou

iguais às quantidades previstas pelo Regulamento (CEE)
n? 3653/85, todos os pedidos de certificados podem ser
deferidos,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

de caprino ('), com a último redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 363/93 (2),

Artigo 1 ?
Os Estados-membros emitirão, em 30 de Abril de 1993,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3643/85 do
Conselho, de 19 de Dezembro de 1985, relativo ao regime
de importação aplicável a determinados países terceiros,
no sector das carnes de ovino e de caprino, a partir do ano
de 1986 (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3890/92 , e, nomeadamente, o seu
artigo 3?,

nas condições seguintes, os certificados de importação
previstos no Regulamento (CEE) n? 3653/85 para os quais
foram introduzidos pedidos de 1 a 10 de Abril de 1993 :
a) Para os produtos incluídos nos códigos NC 0204 10 00,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3653/85 da
Comissão (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1 645/89 (*), fixou as modalidades
de aplicação do regime de importação instituído pelo
Regulamento (CEE) n? 3643/85 ; que, em conformidade
com o n? 5 do artigo 2? do Regulamento (CEE)
n? 3653/85, é conveniente determinar em que medida se
pode dar um seguimento favorável aos pedidos de emissão
dos certificados de importação introduzidos a título do
segundo trimestre de 1993 ;

quantidades pedidas, originárias dos outros países
terceiros, são atribuídas integralmente ;
b) Para os produtos incluídos nos códigos NC 0204 30 00,

Considerando que, quando as quantidades para as quais
tiverem sido introduzidos pedidos de certificados de
importação forem superiores às quantidades que podem
ser importadas em aplicação do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n? 3653/85, é conveniente reduzir essas quanti
dades numa percentagem única, em conformidade com o
n? 5, alínea b), do artigo 2? do Regulamento (CEE)

c) Para os produtos incluídos nos códigos NC 0104 10 30,
0104 10 80 e 0104 20 90, as quantidades pedidas origi
nárias dos outros países terceiros são reduzidas de
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 30 de Abril de

n? 3653/85 :

1993 .

0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50,
0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 1 1 , 0204 50 1 3,
0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 e 0204 50 39 as

0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50,
0204 42 90, 0204 43 1 0, 0204 43 90, 0204 50 5 1 ,
0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e

0204 50 79 as quantidades pedidas, originárias :
— do Chile, são atribuídas integralmente,
— dos outros países terceiros, são atribuídas integral
mente ;

98,231 % .

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Abril de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
(4)
O
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n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

289 de 7. 10. 1989, p. 1 .
42 de 19. 2. 1993, p. 1 .
348 de 24. 12. 1985, p. 2.
348 de 24. 12. 1985, p. 21 .
162 de 13. 6. 1989, p. 21 .
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N? L 98/31

REGULAMENTO (CEE) N? 970/93 DA COMISSÃO
de 23 de Abril de 1993

que altera as taxas de restituições aplicáveis a certos produtos do sector do
açúcar, exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo II do
Tratado

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 , relativo à organização
comum dos mercados do sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 3814/92 (2), e, nomeadamente, pelos n.™ 1 e 2 do seu
artigo 19?,

Considerando que as taxas de restituições aplicáveis, a
partir de 1 de Abril de 1993, aos produtos referidos no
anexo exportados sob a forma de mercadorias, não abran
gidas pelo anexo II do Tratado, foram fixadas pelo Regu
lamento (CEE) n? 779/93 da Comissão (3);
Considerando que a aplicação de regras e critérios, reto
mados pelo Regulamento (CEE) n? 779/93 aos dados de

que a Comissão dispõe actualmente, leva a modificar as
taxas das restituições actualmente em vigor, nos termos do
anexo do presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
As taxas das restituições fixadas pelo Regulamento (CEE)
n? 779/93 são alteradas nos termos do anexo do presente
regulamento.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 24 de Abril de
1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Abril de 1993.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

(') JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 7.
(3) JO n? L 79 de 1 . 4. 1993, p. 41 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Abril de 1993, que altera as taxas das restituições

aplicáveis a certos produtos do sector do açúcar exportados sob a forma de mercadorias
não abrangidas pelo anexo II do Tratado
— Taxas das restituições
em ECU/100 kgiT) —
Açúcar branco :
Açúcar em bruto :

32,97

Xaropes de beterraba ou de cana, outros que não sejam os
xaropes obtidos por dissolução de açúcar branco ou em
bruto no estado sólido, que contenham, em peso, no
estado seco, 85 % ou mais de sacarose (incluindo o açúcar
invertido expresso em sacarose) :

35,84 0 x

Para os xaropes obtidos por dissolução de açúcar branco
ou em bruto, no estado sólido, sendo a diluição seguida ou
não de uma inversão :

35,84

SÇ)

ou

100

a taxa fixada acima para os 100 kg
de açúcar branco ou em bruto utili
zados na dissolução

Melaços :

Isoglicose (2) :

35,84 3

(*) As restituições a exportação para as republicas da Servia e do Montenegro só podem ser concedidas no âmbito da
ajuda comunitária prestada por organizações de beneficência, no respeito das condições estabelecidas na alínea a)
de artigo 2? e no artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 1432/92 do Conselho.
(') « S » representa :
— o teor de sacarose (incluindo o açúcar invertido expresso em sacarose) do xarope em questão, quando a pureza
deste for igual ou superior a 98 %,
—- o teor do açúcar extraível do xarope em questão, quando a pureza deste for igual ou superior a 85 % , mas
inferior a 98 % ,

em 100 quilogramas de xarope.
(2) Produtos obtidos por isomerização de glicose, que tenham um teor em peso, no estado seco, de, pelo menos,
41 % de fructose e cujo teor total, em peso, no estado seco, de polissacarídeos e de oligossacarídeos, incluindo o
teor de dissacarídeos ou trissacarideos, não exceda 8,5 % .

(•') Montante da restituição por 100 quilogramas de matéria seca.
(4) O montante de base não é aplicável ao produto definido no ponto 2 do anexo do Regulamento (CEE) n ? 3513/92
(JO n? L 355 de 5. 12. 1992, p. 12).
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REGULAMENTO (CEE) N? 971/93 DA COMISSÃO
de 23 de Abril de 1993

que altera o Regulamento (CEE) n? 846/93 o qual institui um direito de
compensação na importação de maçãs originárias do Chile
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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

dessas condições leva a que se altere o direito de compen
sação na importação de maçãs originárias do Chile ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão das frutas e produtos hortícolas,

nização comum de mercados no sector das frutas e

produtos hortícolas (l), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 638/93 (2), e, nomeada
mente, o n? 2, primeiro parágrafo, do seu artigo 27?,
Considerando que no Regulamento (CEE) n? 846/93 da
Comissão (3), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 915/
/93 (4), se instituiu um direito de compensação na impor
tação de maçãs originárias do Chile ;
Considerando que, no n? 1 do artigo 26? do Regulamento
(CEE) n? 1035/72, se fixaram as condições em que se
altera um direito instituído por força do artigo 25? do
referido regulamento ; que a tomada em consideração

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O montante de 5,40 ecus constante do artigo 1 ? do Regu
lamento (CEE) n? 846/93 passa a ser de 9,47 ecus.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 24 de Abril de
1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Abril de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
O
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
69 de 20. 3. 1993, p. 7.
59 de 12. 3. 1993, p. 25.
94 de 20. 4. 1993, p. 26.
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REGULAMENTO (CEE) N? 972/93 DA COMISSÃO
de 23 de Abril 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 dos 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

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 22 de Abril de 1993 no que respeita
às moedas flutuantes,

artigo 16?,

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

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 ?

5o

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação de açúcar branco e de açúcar em bruto foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 789/93 da Comis
são (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 952/93 (*) ;
Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CEE) n? 789/93 aos dados de
que a Comissão tem conhecimento implica a alteração

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

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 24 de Abril de
1993.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Abril de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
O
(3)
(4)
0

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
387 de 31 . 12. 1992, p. 7.
387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
79 de 1 . 4. 1993, p. 66.
97 de 23. 4. 1993, p. 21 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Abril 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

1701
1701
1701
1701

11 10
11 90
12 10
12 90

Montante do direito nivelador (')

34,66 (')
34,66 (')
34,66 (')
34,66 (')

1701 91 00

43,01

1701 99 10

43,01

1701 99 90

43,01 (2)

(') O montante do direito nivelador aplicável será calculado em conformidade com as disposições do artigo 2? ou 3?
do Regulamento (CEE) n? 837/68 da Comissão.

(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.

(') 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? 973/93 DA COMISSÃO
de 23 de Abril de 1993

que altera as restituições à exportação do açúcar branco e do açúcar em bruto tal
qual
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

do Conselho (*), são utilizadas para converter o montante
expresso em moedas dos países terceiros e estão na base

de determinação das taxas de conversão agrícolas das
moedas dos Estados-membros ; que as regras de aplicação

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum dos mercados no sector do açúcar ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento

e determinação relativas a essas conversões foram estabele

(CEE) n? 3814/92 (2), e, nomeadamente, o n? 4, segundo
parágrafo, do seu artigo 19?,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que as restituições aplicáveis à exportação
para o açúcar branco e para o açúcar em bruto foram
fixadas pelo Regulamento (CEE) n? 866/93 da Comis
são (3), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 933/93 (4) ;
Considerando que a aplicação das modalidades estabele
cidas no Regulamento (CEE) n? 866/93 dados de que a

cidas no Regulamento (CEE) n? 3819/92 da Comissão (*),

Artigo 1 ?
As restituições à exportação dos produtos referidos na
alínea a) do n? 1 do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n?
1785/81 , tal qual e não desnaturados, fixadas no anexo do
Regulamento (CEE) n? 866/93 alterado, são modificadas
de acordo com os montantes referidos no anexo.

Comissão tem conhecimento conduz à alteração das resti
tuições à exportação, actualmente em vigor, em conformi

Artigo 2?

dade com o anexo do presente regulamento ;
Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92

O presente regulamento entra em vigor em 24 de Abril de
1993.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Abril de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 7.
(3) JO n? L 91 de 15. 4. 1993, p. 5.

b) JO n? L 96 de 22. 4. 1993, p. 18.

O JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

(Ó JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 17.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Abril de 1993, que altera as restituições na exporta
ção do açúcar branco e do açúcar em bruto puro

Código do produto

Montante da restituição (')
— ecus/ 100 kg —

1701 11 90 100
1701 11 90 910
1701 11 90 950

32,97
30,62

(')
(')
(2)

1701 1290 100
1701 12 90 910
1701 12 90 950

32,97
30,62

(')
(')
(2)

— ecus/1 % de sacarose x 100 kg —
1701 91 00 000

0,3584

— ecus/ 100 kg —

1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10 950

35,84
35,68
35,68
— ecus/ 1 % de sacarose x 100 kg —

1701 99 90 100

0,3584

(') O presente montante é aplicável ao açúcar em bruto de um rendimento de
92 % . Se o rendimento do açúcar em bruto exportado se afastar de 92 %, o
montante da restituição aplicável será calculado em conformidade com as dispo
sições do n? 3 do artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 766/68.
0 Fixação suspensa pelo Regulamento (CEE) n? 2689/85 da Comissão (JO n? L
255 de 26. 9. 1985, p. 12), alterado pelo Regulamento (CEE) n ? 3251 /85 (JO n?
L 30? de 21 . 11 . 1985, p. 14).
(') As restituições à exportação para as repúblicas da Sérvia e do Montenegro só
podem ser concedidas no âmbito da ajuda comunitária prestada por organiza
ções de beneficência, no respeito das condições estabelecidas na alínea a) de
artigo 2° e no artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 1432/92 do Conselho.
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REGULAMENTO (CEE) N? 974/93 DA COMISSÃO
de 23 de Abril de 1993

que altera as restituições à exportação, tal qual, para os xaropes e alguns outros
produtos do sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

vigor, tal como e indicado no anexo do presente regula

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

mento,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum dos mercados no sector do açúcar ('), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3814/92 (2) e, nomeadamente, o n? 4 do seu
artigo 19?,

Considerando que as restituições aplicáveis à exportação
para xaropes e alguns outros produtos do sector do açúcar,
foram fixadas pelo Regulamento (CEE) n? 769/93 (3), alte
rado pelo Regulamento (CEE) n? 863/93 (4);
Considerando que a aplicação das regras, critérios e moda
lidades estabelecidas no Regulamento (CEE) n? 769/93
aos dados que a Comissão dispõe actualmente, conduz à
alteração das restituições à exportação, actualmente em

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
A restituição a conceder aquando da exportação, tal qual,
dos produtos referidos no n? 1 , alíneas d), f) e g), do artigo
1 ? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 , fixada no anexo do
Regulamento (CEE) n? 769/93 alterado, é alterada em
conformidade com os montantes referidos no anexo do

presente regulamento.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 24 de Abril de
1993.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Abril de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(■)
O
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
387 de 31 . 12. 1992, p. 7.
79 de 1 . 4. 1993, p. 16.
90 de 14. 4. 1993, p. 20.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 23 de Abril de 1993, que altera as restituições à exportação
para os xaropes e alguns outros produtos do sector do açúcar tal qual

Código do produto

Montante da restituição
— ecus/100 kg de matéria seca — ,

1702 40 10 100
1702 60 10 000

35,84 (2)(3)
35,84 (2)(3)
— ecus/1 % de sacarose x 100 kg —

1 702 60 90 000

0,3584 (') (3)
— ecus/ 100 kg de matéria seca —

1702 90 30 000

35,84 (2)(3)
— ecus/1 % de sacarose x 100 kg —

1702 90 60 000
1702 90 71 000
1 702 90 90 900

0,3584 (>)(3)
0,3584 C)(3)
0,3584 (') (3) (4)
— ecus/ 100 kg de matéria seca —

2106 90 30 000

35,84 (2)(3)
— ecus/ 1 % de sacarose x 100 kg —

2106 90 59 000

0,3584 (>)(3)

(') O montante de base não e aplicável aos xaropes de pureza inferior a 85 %
[Regulamento (CEE) n? 394/70]. O teor em sacarose é determinado em confor
midade com o artigo 13? do Regulamento (CEE) n? 394/70.
(2) Aplicável unicamente aos produtos referidos no artigo 3? do Regulamento
(CEE) n? 1469/77.
(3) As restituições à exportação para as repúblicas da Sérvia e do Montenegro só
podem ser concedidas no âmbito da ajuda comunitária prestada por organiza
ções de beneficência, no respeito das condições estabelecidas na alínea a) do
artigo 2? e no artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 1432/92 do Conselho.
(4) O montante de base não é aplicável ao produto no ponto 2 do anexo do
Regulamento (CEE) n? 3513/92 (JO n? L 355 de 5. 12. 1992, p. 12).

NB : Os codigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-página,
são definidos no Regulamento (CEE) n? 3846/87 da Comissão (JO
n? L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 252/93 (JO n? L 28 de 5. 2.
1993, p. 48).
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