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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE) N ? 1678/93 DO CONSELHO
de 25 de Junho de 1993

relativo à abertura e modo de gestão de contingentes pautais comunitários para
determinados produtos agrícolas originários de Chipre, de Marrocos, de Israel,
da Tunísia e do Egipto (1993/1994)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

NC ex 0805 10, originarias, respectivamente, de
Marrocos, de Israel, da Tunísia e do Egipto (1 de Julho
a 30 de Junho),
— 1 4 200 toneladas e 110 000 toneladas de mandarinas

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando que os protocolos adicionais aos acordos
entre a Comunidade Económica Europeia, por um lado, e
o Reino de Marrocos ('), o Estado de Israel (2), a República

da Tunísia (3) e a República Árabe do Egipto (4), por outro,

(incluindo as tangerinas e satsumas), clementinas,
wilkings e outros citrinos híbridos, semelhantes, fres
cos, do código NC ex 0805 20, originários, respectiva
mente, de Israel e de Marrocos (1 de Julho a 30
de Junho),

bem como o protocolo que fixa as condições e processos
de aplicação da segunda fase do acordo que cria uma asso
ciação entre a Comunidade Económica Europeia e a
República de Chipre e que adapta certas disposições do
acordo prevêem, nos artigos respectivos, a abertura pela
Comunidade de contingentes pautais comunitários de :

— 2 200 toneladas de morangos, do código NC
ex 0810 10 90, originários de Israel (1 de Novembro a
31 de Março) ;

— 86 000 toneladas de tomates, frescos ou refrigerados,
do código NC ex 0702 00 10, originários de Marrocos
( 15 de Novembro a 30 de Abril), das quais 15 000

parcelas iguais a 5 % por ano, a partir da data de entrada
em vigor do referido protocolo, por força dos seus artigos

toneladas em Abril,

Considerando, todavia, que os volumes dos contingentes
pautais relativos a Chipre devem ser aumentados em
18 ? e 19 ?, e que esses volumes se elevam, portanto, para o
ano de 1993, aos níveis indicados no artigo 1 ?;

— 300 toneladas de beringelas do código NC
ex 0709 30 00, originárias de Chipre (1 de Outubro a
30 de Novembro),

Considerando que os volumes dos contingentes pautais
relativos aos outros países cobertos pelo presente regula

— 100 toneladas, 450 toneladas e 100 toneladas de

consoante os produtos, em aplicação do disposto no Regu
lamento (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 originá
rios da Argélia, de Chipre, do Egipto, de Israel, da Jordâ

couve-da-china do código NC ex 0704 90 90, originá
rias, respectivamente, de Marrocos, de Israel e de
Chipre (1 de Novembro a 31 de Dezembro),
— 100 toneladas, 250 toneladas e 100 toneladas de

alfaces iceberg dos códigos NC ex 0705 11 10 e
ex 0705 1 1 90, originárias, respectivamente, de Marro
cos, de Israel e de Chipre (1 de Novembro a 31
de Dezembro),

— 6 400 toneladas de feijão, fresco ou refrigerado, do
código NC ex 0708 20 10, originário do Egipto (1
de Novembro a 30 de Abril),

mento devem ser aumentados de 3 % ou 5 % ao ano

nia, do Líbano, de Malta, de Marrocos, da Síria e da

Tunísia (6) ;
Considerando que, em aplicação do Regulamento (CEE)
n? 1764/92 acima referido, os direitos aduaneiros aplicá
veis aos produtos em causa, originários dos países terceiros
mediterrânicos em questão, foram suprimidos, no âmbito
destes contingentes pautais, a partir de 1 de Janeiro de
1993 ;

— 265 000 toneladas, 293 000 toneladas, 28 000 tone

ladas e 7 000 toneladas de laranjas frescas do código
(')
O
O
(<)
0

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

224
327
265
266
393

de
de
de
de
de

13 .
30.
27.
27.
31 .

8 . 1988, p. 18 .
11 . 1988 , p. 36.
9 . 1978 , p . 2.
9 . 1978 , p. 2.
12. 1987, p. 2.

Considerando que convém abrir os contingentes pautais
comunitários em questão para os períodos indicados
no artigo 1 ? ; que se deve garantir, nomeadamente, o
acesso igual e contínuo de todos os importadores da
(6) JO n ? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 9 .
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Comunidade a esses contingentes e a aplicação, sem inter
rupção, das taxas previstas para esses contingentes a todas
as importações dos produtos em questão em todos os
Estados-membros até ao esgotamento dos contingentes ;
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Considerando que, pelo facto de o Reino da Bélgica, o
Reino dos Países Baixos e o Grão-Ducado do Luxem

burgo estarem reunidos e representados pela união econó
mica do Benelux, qualquer operação relativa à gestão dos
contingentes pode ser efectuada por um dos seus
membros,

Considerando que incumbe à comunidade decidir da
abertura, para execução das suas obrigações internacionais,
de contingentes pautais ; que nada se opõe a que, para
assegurar a eficácia da gestão comum destes contingentes,
os Estados-membros sejam autorizados a sacar dos
volumes dos contingentes as quantidades necessárias
correspondentes às importações efectivas ; que esse modo

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Os direitos aduaneiros aplicáveis à importação na Comu
nidade, com excepção de Portugal, dos produtos a seguir
designados, originários, consoante o caso, de Chipre, de
Marrocos, de Israel, da Tunísia e do Egipto, são suspensos
aos níveis, durante os períodos e até ao limite dos contin

de gestão requer uma colaboração estreita entre os Esta
dos-membros e a Comissão, a qual deve, nomeadamente,
poder acompanhar a situação de esgotamento dos volumes
dos contingentes e informar desse facto os Estados-mem

gentes pautais comunitários indicados em frente de cada

bros :

um deles.

Número
de ordem

Código NC
(a)

Designação das mercadorias

(1 )

(2)

(3)

09.1117

ex 0702 00 10

Origem
(4)

Tomates, frescos ou refrigerados, de 15 Marrocos

Volume

Direito

do contingente
(em toneladas)

do contingente

(5)

(6)

92 811

0

(em %)

de Novembro de 1993 a 30 de Abril de 1994

09.1118

ex 0702 00 10

dos quais :
Tomates, frescos ou refrigerados, de 1 a 30

Marrocos

16 350

de Abril de 1994

09.1405

ex 0709 30 00

Beringelas,

de

1

de

Outubro

a

30

Chipre

393

0

0

de Novembro de 1993

09.1 J 09

ex 0704 90 90

09.1311

Couves-da-china, de 1 de Novembro a 31

Marrocos

110

de Dezembro de 1993

Israel

495

Chipre

132

09.1425

09.1111
09.1313
09.1427

ex 0705 11 10
ex 0705 11 90

09.1709

ex 0708 20 10

Alfaces iceberg (Lactuca sativa L : variedade Marrocos
Capitata L), de 1 de Novembro a 31 Israel
de Dezembro de 1993
Chipre
Feijão (Phaseolus spp.), frescos ou refrigera-

110
275
132

0

Egipto

7 253

0

Israel
Egipto

314 975
7 525

0

dos, de 1 de Novembro de 1993 a 30
de Abril de 1994

09.1323

0805 10 11
0805 10 15
0805 10 19

09.1707

0805 10 21
0805 10 25
0805 10 29

0805 10 31
0805 10 35
0805 10 39
0805 10 41

0805 10 45
0805 10 49
ex 0805 10 70
ex 0805 10 90

Laranjas frescas, de 1 de Julho de 1993 a 30
de Junho de 1994

N ? L 159/3
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Número
de ordem

Codigo NC

0)

2

(a)

0805 10 11
0805 10 15

09.1121
09.1207

Volume

Direito

Designação das mercadorias

Origem

do contingente
(em toneladas)

do contingente
(em %)

3

(4

(5)

(6)

284 875
30 100

0

15 265

0

118 250

0

2 486

0

Laranjas frescas, de 1 de Julho de 1993 a 30
de Junho de 1994

Marrocos

Tunísia

0805 10 19
0805 10 21
0805 10 25
0805 10 29
0805 10 31
0805 10 35
0805 10 39
0805 10 41
0805 10 45
0805 10 49

ex 0805 10 70
ex 0805 10 90

09.1325

09.1129

09.1339

10
30
50
70
90

Mandarinas (incluídas as tangerinas e satsu
mas); clementinas, wilkings e outros

ex 0805 20 90

Minneolas, frescas, de 1 de Julho de 1993 a
30 de Junho de 1994

ex
ex
ex
ex
ex

10
30
50
70
90

Mandarinas (incluídas as tangerinas e satsu
mas), clementinas, wilkings e outros citrinos
híbridos semelhantes, frescos, de 1 de Julho
de 1993 a 30 de Junho de 1994

ex 0805 20 90

Minneolas, frescas, de 1 de Julho de 1993 a
30 de Junho de 1994

ex 0810 10 90

Morangos, de 1 de Novembro de 1993 a 31

ex
ex
ex
ex
ex

0805
0805
0805
0805
0805

0805
0805
0805
0805
0805

20
20
20
20
20

20
20
20
20
20

Israel

citrinos híbridos semelhantes, frescos, de 1

de Julho de 1993 a 30 de Junho de 1994

Marrocos

Israel

de Março de 1994
(a) Ver codigos Tanc em anexo.

Artigo 2?

Os pedidos de saque, com a indicação da data da aceitação
das referidas declarações, devem ser transmitidos sem

Os contingentes pautais referidos no artigo 1 ? serão admi
nistrados pela Comissão, que pode tomar as medidas

demora à Comissão.

administrativas necessárias para assegurar eficazmente a
respectiva gestão.
Os saques serão concedidos pela Comissão em função da

Artigo 3 ?

data da aceitação das declarações de introdução em livre

Se um importador apresentar num Estado-membro uma
declaração de introdução em livre prática que inclua um

prática, pelas autoridades aduaneiras dos Estados-membros
em causa, na medida em que o saldo disponível o
permita.

pedido de benefício preferencial para um produto referido
no presente regulamento e se esse pedido for aceite pelas
autoridades aduaneiras, o Estado-membro em causa proce
derá, por via de notificação à Comissão, ao saque de uma
quantidade correspondente a essas necessidades, sobre o
volume do contingente correspondente.

Se um Estado-membro não utilizar as quantidades saca
das, transferi-las-á, logo que possível, para o contingente
correspondente.
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Se as quantidades pedidas forem superiores ao saldo
disponível do volume do contingente, a atribuição será
feita proporcionalmente aos pedidos. Os Estados-mem
bros serão informados pela Comissão dos saques efectua
dos.

Artigo 5 ?
Os Estados-membros e a Comissão colaborarão estreita

mente no sentido de assegurar a observância do presente
regulamento.

Artigo 6?

Artigo 4?
Os Estados-membros garantirão aos importadores dos
produtos em questão um acesso igual e contínuo aos
contingentes, na medida em que o saldo do volume do
contingente correspondente o permita.
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O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1993.

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

Feito no Luxemburgo, em 25 de Junho de 1993.
Pelo Conselho
0 Presidente

J. SJURSEN
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ANEXO

CÓDIGOS TARIC

Número de ordem

Código NC

Código Taric

Número de ordem

Código NC

Código Taric

09.1117

ex 070200 10

070200 10*21

09.1121
09.1207

ex 0805 1070

0805 1070*11
* 13

* 29
* 14

* 31

* 18

ex 0805 10 90

* 39

* 19

* 41

* 49

0805 10 90*11

09.1129
09.1325

ex 080520 10

080520 10*31
* 33

* 51

* 35

* 59

* 38

* 39

* 61

ex 0805 20 30
* 69

0805 20 30*31
• 33

* 71

* 35

* 79

* 38
* 39

* 81

ex 0805 20 50

0805 20 50*31

* 84
* 33

09.1118

ex 070200 10

070200 10*71

* 35

* 79

* 38
* 39

* 81

ex 0805 20 70
* 84

09.1405

ex 0709 30 00

0709 30 00*50

09.1109

ex 0704 90 90

0704 90 90*92

0805 20 70 * 3 1
* 33
* 35
* 38

* 39

09.1311

ex 0805 20 90

09.1425

0805 20 90*51
* 53

09.1111
09.1313

ex 0705 11 10
ex 0705 11 90

0705 11 10*35
0705 11 90*11

* 55

09.1427

09.1709

* 58

ex 0708 20 10

* 59

0708 20 10*31
ex 0805 20 90

0805 20 90*11

* 33
* 15

* 41

* 16
* 17

' 43

* 18

09.1323
09.1707

ex 0805 1070

0805 1070*11
* 13
* 14

09.1339 '

ex 0810 10 90

0810 10 90*32
* 33
* 36

* 18

ex 0805 10 90

* 39

0805 10 90*11

* 41

* 19

• 49
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REGULAMENTO (CEE) N? 1679/93 DO CONSELHO

de 25 de Junho de 1993

relativo à abertura e modo de gestão de um contingente pautal comunitário de
polpas de damasco originárias da Turquia ( 1993/1994)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que em execução das suas obrigações inter
nacionais cabe à Comunidade decidir da abertura de

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

contingentes pautais ; que nada obsta a que, para assegurar
a eficácia da gestão comum desses contingentes, os Esta

Tendo em conta a proposta da Comissão,

dos-membros sejam autorizados a sacar dos volumes dos
contingentes as quantidades necessárias correspondentes

às importações efectivas ; que esse modo de gestão requer
uma estreita colaboração entre os Estados-membros e a
Comissão, a qual deve, nomeadamente, poder acom

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 4115/86 do
Conselho, de 22 de Dezembro de 1986, relativo à impor
tação na Comunidade de produtos agrícolas originários da
Turquia ('), prevê, no seu anexo, a abertura pela Comuni
dade de um contingente pautal comunitário anual de 90
toneladas com direito nulo para as polpas de damasco
originárias da Turquia ; que o referido contingente foi

contingentes e informar desse facto os Estados-membros.

aberto até 30 de Junho de 1993 pelo Regulamento (CEE)
n? 1949/92 (2); que é, portanto, aconselhável abrir esse

reunidos e representados pela união económica do Bene

contingente pautal para a quantidade acima indicada em
relação ao período compreendido entre 1 de Julho de
1993 e 30 de Junho de 1994 ;

pode ser efectuada por um dos seus membros,

Considerando que o Conselho adoptou o Regulamento
(CEE) n? 2573/87, de 11 de Agosto de 1987, que fixa o
regime aplicável às trocas comerciais de Espanha e de
Portugal com a Argélia, o Egipto, a Jordânia, o Líbano, a
Tunísia e a Turquia (3) ;

Considerando que há que garantir, nomeadamente, o
acesso igual e contínuo de todos os importadores da
Comunidade a esse contingente e a aplicação ininterrupta
da taxa prevista para esse contingente a todas as importa
ções do produto em questão em todos os Estados-mem
bros até ao esgotamento do contingente ;

Número
de ordem

09.0203

Código NC

Considerando que, como o Reino da Bélgica, o Reino dos
Países Baixos e o Grão-Ducado do Luxemburgo estão

lux, qualquer operação relativa à gestão do contingente

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

No período compreendido entre 1 de Julho de 1993 e 30
de Junho de 1994, o direito aduaneiro aplicável à impor
tação na Comunidade do produto adiante designado,
originário da Turquia, é suspenso ao nível e no limite
indicados do seguinte contingente pautal comunitário :

Designação das mercadorias

0

ex 2008 50 91

panhar a situação de esgotamento dos volumes dos

Polpas de damascos, sem adição de álcool nem de açúcar, em
embalagens imediatas, de conteúdo líquido igual ou superior a
4,5 kg

Volume do

Direito do

contingente
(em toneladas)

contingente

90

0

(em %)

(') Código Taric : 2008 50 91*20 .

Artigo 2?

O contingente pautal referido no artigo 1 ? será gerido
pela Comissão, que pode tomar todas as medidas adminis
trativas úteis para garantir uma gestão eficaz.
(') JO n ? L 380 de 31 . 12. 1986, p. 16 .
(2 JO n ? L 197 de 16. 7. 1992, p . 3 .
Ç) JO n? L 250 de 1 . 9. 1987, p . 1 . Regulamento alterado pelo
Regulamento (CEE) n ? 4162/87 (JO n? L 396 de 31 . 12. 1987,
p. 1 ).

Artigo 3 ?
Se um importador apresentar num Estado-membro uma
declaração de introdução em livre prática que inclua um
pedido de benefício preferencial para o produto referido
no presente regulamento, e se essa declaração for aceite
pelas autoridades aduaneiras, o Estado-membro em causa
procederá, mediante notificação da Comissão, a um saque,
sobre o volume do contingente pautal, de uma quantidade
correspondente a essas necessidades.
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Artigo 4?

Os pedidos de saque, com a indicação da data de aceitação
da referida declaração, devem ser transmitidos sem
demora à Comissão.

Os saques serão concedidos pela Comissão em função da
data de aceitação das declarações de introdução em livre

Os Estados-membros garantirão aos importadores do
produto em questão acesso igual e contínuo ao contin
gente, tanto quanto o saldo do respectivo volume o
permita.

prática pelas autoridades aduaneiras do Estado-membro
em causa, na medida em que o saldo disponível o
permita.

Artigo 5 ?
Os Estados-membros e a Comissão colaborarão estreita

mente para garantir a observância do presente regula
Se um Estado-membro não utilizar as quantidades saca
das, transferi-las-á, logo que possível, para o volume do
contingente.

Se as quantidades pedidas foram superiores ao saldo
disponível do contingente, a atribuição será feita propor
cionalmente aos pedidos. Os Estados-membros serão
informados pela Comissão dos saques efectuados.

mento .

Artigo 6?

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

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1993.

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

Feito no Luxemburgo, em 25 de Junho de 1993.
Pelo Conselho

0 Presidente

J. SJURSEN
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REGULAMENTO (CEE) N? 1680/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993
que fixa os direitos niveladores à importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e

aos grumos e sêmolas de trigo ou de centeio
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ção dos coeficientes de equivalência previstos pelo Regu
lamento (CEE) n? 1621 /93 ;

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

Considerando que, para certas farinhas, o preço CIF pode,
na ausência de informações ou de cotações, ser determi

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece uma
organização comum dos mercados no sector dos cereais ('),
e, nomeadamente, o n? 5 do seu artigo 10? e o n? 3 do
seu artigo 11 ?,

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 (2),
Considerando que o n? 1 , primeiro parágrafo, do artigo
10? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 prevê que deve ser
cobrado à importação dos produtos referidos nas alíneas
a), b) e c) do n? 1 do artigo 1 ? daquele regulamento um
direito nivelador e que, em relação a cada produto, com
excepção do malte, este direito nivelador é igual à dife
rença entre o seu preço-limiar e o seu preço CIF ; que,
todavia, é cobrado, em relação ao triticale, o direito nive

lador aplicável ao centeio ;
Considerando que os preços-limiar dos cereais, das
farinhas de trigo e de centeio assim como dos grumos e
das sêmolas de trigo foram fixados, para a campanha
1993/1994, pelos Regulamentos (CEE) n? 1766/92, (CEE)
n? 1580/93 (3), (CEE) n? 1581/93 (4), (CEE) n? 1542/93 do
Conselho 0 e (CEE) n? 1 709/93 (6) ;
Considerando que, para calcular os preços CIF utilizados
para determinar os direitos niveladores, a Comissão deve
ter em consideração os elementos de apreciação previstos
pelo Regulamento (CEE) n? 1621 /93 da Comissão Q, e,
nomeadamente, as possibilidades de compra mais favorá
veis no mercado mundial, suficientemente representativas
da tendência real desse mercado, tendo em conta, em

especial, a necessidade de evitar variações bruscas suscep
tíveis de provocar perturbações anormais no mercado da
Comunidade, assim como a qualidade da mercadoria
oferecida, quer esta corresponda à qualidade tipo determi
nada no Regulamento (CEE) n? 1 580/93, quer haja neces
sidade de efectuar os ajustamentos necessários pela aplica

nado aplicando um coeficiente ao preço CIF do cereal de
base ; que este coeficiente foi fixado no artigo 2? do Regu
lamento (CEE) n? 1621 /93 ;
Considerando que o preço CIF é calculado, com recurso
dos elementos acima mencionados, em relação a Roter

dão, sendo as ofertas feitas, em relação a outros portos,
ajustadas tendo em conta as correcções que sejam necessá
rias, devido às diferenças de custos de transporte relativa
mente a Roterdão ;

Considerando que o preço CIF é mantido a um nível
inalterado na ausência de dados ou nas condições

previstas no n? 3 do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n?
1621 /93 ;

Considerando que, para o malte, o direito nivelador é
composto por um elemento móvel e um elemento fixo ;
que o elemento fixo foi determinado no segundo pará

grafo do artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 1621 /93 ;
que o elemento móvel é fixado, nos termos do disposto
no n? 1 , alínea a), do artigo 11 ? do Regulamento (CEE) n?
1766/92, atendendo à quantidade do cereal de base neces
sária para o fabrico do malte ; que, para o efeito, o artigo
3 ? do Regulamento (CEE) n? 1621 /93 fixou os coefi
cientes aplicáveis aos direitos niveladores dos cereais de
base ;

Considerando que os Regulamentos (CEE) n? 518/92 (8),
(CEE) n? 519/92f) e (CEE) n? 520/92 (,0) do Conselho,
de 27 de Fevereiro de 1992, relativos a certas modalidades

de aplicação do acordo provisório relativo ao comércio e a
medidas de acompanhamento entre a Comunidade
Económica Europeia e a Comunidade Europeia do Carvão
e do Aço, por um lado, e, respectivamente, a República da
Polónia, a República da Hungria e a República Federativa
Checa e Eslovaca, por outro, instauraram um regime de
redução de direitos niveladores de importação para certos
produtos ; que o Regulamento (CEE) n? 585/92 da
Comissão (u), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 955/92
(12), estabeleceu as regras de execução, no sector dos
cereais, do regime previsto nesses acordos ;

(') JU n . L 281 de 1 . 11 . iy / ò, p. 1 .

O JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
O JO n? L 154 de 25. 6. 1993, p. 3.

(j JO n? L 152 de 24. 6. 1993, p. 14.
(j JO n? L 152 de 24. 6. 1993, p. 16.

(6) Ver página 80 do presente Jornal Oficial.
O JO n? L 155 de 26. 6. 1993, p. 36.

(8) JO n? L 56 de 29. 2. 1992, p. 3.
0 JO n? L 56 de 29. 2. 1992, p. 6.
(10) JO n? L 56 de 29. 2. 1992, p. 9.
(") JO n? L 62 de 7. 3. 1992, p. 40.

M JO n? L 102 de 16. 4. 1992, p. 26.
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Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 715/90 do
Conselho ('), prorrogado pelo Regulamento (CEE) n?
444/92 (2), definiu o regime aplicável a certos produtos
agrícolas e mercadorias que resultam da transformação de

produtos agrícolas originários dos Estados de África, das
Caraíbas e do Pacífico ou de países e territórios ultramari
nos ;

Considerando que, em conformidade com o n? 1 do
artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE do Conselho, de 25
de Julho de 1991 , relativa à associação dos países e territó
rios ultramarinos à Comunidade Económica Europeia (3),
não são aplicados direitos niveladores aos produtos origi
nários dos países e territórios ultramarinos ;

de 29 de Junho de 1993 no que respeita as moedas
flutuantes ;

Considerando que resulta da aplicação do conjunto das
disposições supracitadas que os direitos niveladores devem
ser fixados em conformidade com o anexo do presente
regulamento ; que estes direitos niveladores só serão
sujeitos a alterações quando o cálculo der origem a uma
variação superior a 1,00 ecus por tonelada, relativamente
ao direito nivelador anteriormente fixado,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que as taxas representativas de mercado
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
são utilizadas para converter o montante expresso em
moedas nacionais dos países terceiros e estão na base da
determinação das taxas de conversão agrícolas das moedas
dos Estados-membros ; que as regras de aplicação e deter
minação relativas a essas conversões foram fixadas no
Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão (4);

N ? L 159/9

Artigo 1 ?
Os direitos niveladores a cobrar à importação dos
produtos referidos nas alíneas a), b) e c) do n? 1 do artigo
1 ? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 são fixados no
anexo .

Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime dos direitos niveladores, é conveniente adoptar
para o cálculo destes últimos a taxa representativa do

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de

mercado, verificada no decurso do período de referência

1993 .

Artigo 2?

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

C)
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

84 de 30. 3. 1990, p. 85.
52 de 27. 2. 1992, p. 7.
263 de 19. 9. 1991 , p. 1 .
108 de 1 . 5. 1993, p . 106.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 30 de Junho 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 (8)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

1 36,54 (2)(3)
136,54 00
154,91 00

1001 90 91

137,33

1001 90 99
1002 00 00

137,33 0
136,81 (6)

1003 00 10
1003 00 20

126,05
126,05

1003 00 80

126,05 0

1004 00 00

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

80,70

136,54 00
136,54 (2)0
142,33 (4)
32,31 (9)
83,01 (4)
36,38 0
0

1008 90 90

36,38

1101 00 00

219,01 0

1102 1000
1103 11 30
1103 11 50
1103 11 90
1107 10 11
1107 10 19
1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

220,54
245,33
245,33
245,98
255,33
193,53
235,25
192,84
222,94

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

produtos originários dos Estados de África, das Caraíbas e do 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.

(") 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 .

O 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.
1977, 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).
(7) 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? 1681/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho 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? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece uma
organização comum dos mercados no sector dos cereais ('),
e momeadamente, o n? 4 do seu artigo 12?,

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 (2),

Considerando que a tabela dos prémios que acrescem aos
direitos niveladores previamente fixados em relação às
importações de cereais deve incluir um prémio para o
mês em curso e um prémio para cada um dos meses
seguintes cobrindo um período igual ou superior ao
período de validade dos certificados ;

Considerando que, nos termos do artigo 4? do Regula
mento (CEE) n? 1621 /93 da Comissão (3), quando, para os
produtos referidos no n? 1 , alíneas a), b) e c), do artigo 1 ?
do Regulamento (CEE) n? 1766/92, o preço CIF for mais
elevado que o preço CIF a prazo relativamente ao mesmo
cereal, o prémio deve ser fixado a um montante igual à
diferença entre esses dois preços ; que o preço CIF é
determinado em conformidade com o artigo 10? do Regu
lamento (CEE) n? 1 766/91 ;

Considerando que, se o preço CIF determinado no dia da
fixação dos prémios for superior ao preço CIF a prazo
num montante que não exceda 1,00 ecu por tonelada, o
prémio é igual a 0 ecu ;
Considerando que, por força do artigo 6? do Regulamento
(CEE) n? 1621 /93 acresce um prémio ao direito nivelador
previamente fixado para os produtos do código NC 1107 ;

que este prémio deve ser fixado aplicando aos prémios
fixados para o cereal de base os coeficientes referidos no
artigo 3? do Regulamento ;
Considerando que as taxas representativas de mercado
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/93
são utilizadas para converter o montante expresso em
moedas dos países terceiros e estão na base da determina
ção das taxas de conversão agrícolas das moedas dos Esta

dos-membros ; que as regras de aplicaçãò e determinação
relativas a essas conversões foram fixadas no Regulamento
(CEE) n? 1068/93 da Comissão (4) ;
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
de 29 de Junho de 1993, no que respeita às moedas
flutuantes ;

Considerando que resulta do conjunto das disposições
acima referidas que os prémios devem ser fixados em
conformidade com o anexo do presente regulamento ; que
o montante dos prémios só deve ser alterado, se a aplica
ção das disposições referidas implicar uma alteração supe
rior a 1,00 ecu,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Os prémios que acrescem aos direitos niveladores previa
mente fixados em relação às importações dos produtos
referidos no n? 1 , alíneas a), b) e c), do artigo 1 ? do Regu
lamento (CEE) n? 1766/92 são fixados em conformidade
com o anexo .

Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993 .
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n°. L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(3) JO n? L 155 de 26. 6. 1993, p. 36.

(4) JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 30 de Junho 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

7

8

9

10

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0
0

Código NC

1001 90 91

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 20

0

0

0

0

1003 00 80

0

0

0

0

1004 00 00

0.0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

1102 1000

0

0

0

0

1103 11 30

0

0

0

0

1103 11 50

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

B. Malte

(Em ECUs/t)
Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

7

8

9

10

11

Código NC

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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REGULAMENTO (CEE) N? 1682/93 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1993

que fixa valores unitários para a determinação do valor aduaneiro de certas
mercadorias perecíveis
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1577/81 da
Comissão, de 12 de Junho de 1981 , que estabelece um
sistema de procedimentos simplificados para a determina
ção do valor aduaneiro de certas mercadorias perecíveis ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3334/90 (2), e, nomeadamente, o seu artigo 1

Considerando que o artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 1577/81 prevê a fixação periódica pela Comissão de
valores unitários para os produtos designados segundo a

no n? 2 do artigo 1 ? do referido regulamento conduz a
fixar, para os produtos em questão, os valores unitários
indicados no anexo ao presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Os valores unitários referidos no n? 1 do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 1577/81 são fixados conforme se
indica no quadro em anexo.

classificação em anexo ;

Artigo 2?

Considerando que a aplicação das normas e critérios
fixados no referido regulamento aos elementos comuni

O presente regulamento entra em vigor em 2 de Julho de

cados à Comissão em conformidade com o disposto

1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1993 .
Pela Comissão
Christiane SCRIVENER

Membro da Comissão

(') JO n? L 154 de 13. 6. 1981 , p. 26 .

b) JO n? L 321 de 21 . 11 . 1990, p. 6.
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ANEXO

Rubrica

Código
NC

Montante dos valores unitários/ 100 kg peso líquido

Designação das mercadorias
ECU

FB/Flux

Dkr
I

DM

FF

l

DR

£Irl
I

I

Lit
i

F1

£
I

I

1 10

0701 90 fl I

0701 90 59/ Beatas têmporas

35,70 1437 268,53

1 20

0702 00 9o) Tomates

41>58 1674 312>78 81>49 274>42 11098 33,38 73530 91,38 32,36

1.30

0703 10 19

33,39

Cebolas (excepto cebolas de
semente)

1.40
1.50

0703 20 00 Alhos
ex 0703 90 00 Alho francês

1.60

ex
0704 10 101 Couve.flor
ex 0704 10 90 1

1345

251,20

265,03 10674 1993,48
27,80 1 117 209,04

69,96 235,59 9527 28,65

65,45

220,39

8913

63128

26,81

59055

519,39 1748,99 70 73 2 212,75
54,33 183,17 7384 22,31

468 640
50899

78,45 27,79

73,39

25,99

582,40 206,30
61,05 21,85

5781 2 331 438,81 113,34 385,48 15133 43,14 104614 127,38
45,06
'
'

1.70

0704 20 00

Couve-de-bruxelas

53,72

2267

423,88

110,06

374,08

11735

41,29

82719

124,09

37,72

1.80

0704 90 10

Couve branca e couve roxa

31,38

1265

239,40

61,47

210,09

8126

23,42

54525

69,15

25,05

1.90

ex 0704 90 90

Brócolos (Brassica
var. italica)

oleracea 123,37

4943

921,62

240,50

812,12 32641

98,56

221730

269,86

96,64

1.100

ex 0704 90 90

Couve-da-china

20,94

839

156,44

40,82

137,86

16,73

37639

45,80

16,40

1-110

0705 1 1 9o} Alfaces rep°lhudas

5541

67,35 2706 506,31 131,61 443,65 17886 54,03 123279 147,87 52,93

1.120

ex 0705 29 00

Endívias

21,82

877

162,70

42,58

143,89

5690

17,51

39262

47,92

17,72

1.130

ex 0706 10 00

Cenouras

49,76

2000

371,88

97,34

327,40

13272

39,89

88920

109,17

39,03

1.140

ex 0706 90 90

Rabanetes

67,01

2692

503,74

130,94

441,40

17795

53,76

122654

147,12

52,67

L15°
1,160

0707 j[[j j*J Pepinos
0708 10 9oJ Ervilhas (pisum sativum)

1.170

41,14 1654 307,45 80,47 270,68 10972 32,98 73514 90,25 32,27
287,19 11567 2160,21 562,83 1 895,27 76647 230,55 507836 631,11 223,56

Feijões :

1 '170'1

So?nÍnl
Ff^?CS (Vigna S^' Phaseolus 123,20 4962 926,67 241,44 813,02 32880 98,90 217848 270,73 95,90
0708 20 90 ] spp.)

1.170.2

0708 20 101 Feijões (Phaseolus Ssp., vulga- 47Q3 1 g94 353?5
0708 20 90 | ris var, Compressus Savi)

1.180

ex 0708 90 00

1.190

0709 10 00

Favas

1 .200

Espargos :

1.200.1 ex 0709 20 00
1.200.2 ex 0709 2000

— Verdes
— Outros

1.210
1.220

92,83

Alcachofras

136,32

3894

9216 31037 12551 3775

91,58
91,65

'

734,40

189,09

645,42

21793

71,04

142837

212,96

5478 1024,80

266,38

897,97

36202 109,37

249 524

299,31 107,15

384,53 15487 2892,36 753,59 2537,63 102625 308,69
526,03 21024 3913,81 1020,70 3455,29 137215 418,45

0709 30 00 Beringelas
ex 0709 40 00 Aipo de folhas (Apium gra veolens var. dulce)

83163 10335 36 61

3688
3691

688,85
689,40

179,47
179,61

604,37 24441
604,84 24461

73,51
73,57

66,61

679955 845,01 299,32
976186 1 149,14 431,29

161940
162068

201,25
201,40

71,28
71,34

1.230

0709 51 30

Cantarelos

1419,0 57401 10720,9 2789,1 1 9463,39 362312 1 059,4 2384427 3 138,97 1 157,8

1.240

0709 60 10

Pimentos doces ou pimentões 108,93

4387

819,35

213,47

718,86 29072

87,44

192618

239,37

1.250

0709 90 50

Funcho

71,55

2966

558,22

144,18

490,38

19251

54,88

133083

162,05

57,33

1.260

0709 90 70

Cabaças

49,65

1995

373,28

97,03

327,09

13186

39,83

90889

109,02

39,02

1.270

ex 0714 20 10

Batatas doces, inteiras, frescas

72,40

2901

540,88

141,14

476,62

19156

57,84

130129

158,37

56,71

spp.),

83,78

3378

639,04

164,08

560,82 21691

62,54

145547

184,60

66,87

Bananas, excepto os plátanos,

30,48

1227

229,33

59,75

201,20

8137

24,47

53912

66,99

23,73

38,09

1534

286,51

74,65

251,37

10166

30,57

67355

83,70

29,65

84,79

(destinadas à alimentação hu
mana)

2.10

ex 0802 40 00

Castanhas

(Castanea

frescas

2.20

ex 0803 00 10

frescas

2.30

ex 0804 30 00

Ananases, frescos

2.4°

ex
O80440 !jí | Abacates, frescos
ex 0804 40 90 ]

125,48 5 054 943,89 245,92 828,12 33490 100,73 221895 275,75 97,68

Rubrica

2.50
2.60

2.60.1
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Código
NC

Montante dos valores unitários/ 100 kg peso líquido

Designação das mercadorias

ex 0804 50 00 Goiabas e mangas, frescas
Laranjas doces, frescas :

ECU

92,25

FB/ Flux

3715

Dkr

| DM

FF

DR

£Irl

Lit

F1

£

693,90

180,79 608,80 24620 74,05

163127

202,72 71,81

0805
10 21 — Sanguíneas
e semi-sanguí- 32,48 1305 244,16
0805 10 31
neas

63,46 213,94 8 625 26,05

59450

71,31 25,52

62,31 209,82 8485 25,52

56222

69,87 24,75

79,71 268,43 10855 32,65

71926

89,38 31,66

0805 10 11 ]
0805 10 41

2.60.2

0805 10 151 — Navels, Navelinas, Nave

0805
10 25
0805 10 35
0805 10 45

lates, Salustianas, Vernas, 31?9 { 280 239,15

Valencia Lates, Maltesas,
Shamoutis, Ovalis, Trovits,
Hamlins

2.60.3

0805 10 19

}J H — Outras

40,67 1638 305,95

08051039

0805 10 49]

2.70

Tangerinas, compreendendo as
mandarinas e satsumas, fres

cas ; clementinas, wilkings e
2.70.1
2.70.2

ex 0805 20 10
ex 0805 20 30

2.70.3 ex 0805 20 50

outros citrinos híbridos, seme
lhantes, frescos :
— Clementinas
104,46
— Monréales e satsumas
74,64

4207
3006

785,75
561,42

204,72
146,27

689,38 27879
492,56 19920

83,86
59,91

184720
131983

229,56
164,02

81,31
58,10

— Mandarinas e wilkings

2880

538,84

140,06

472,16 19035

57,50

131201

157,38

56,34

2.70.4 ex
0805 20 701 _ T
ex 0805 20 90 ]
2.80

ex 0805 30 10

2.85

ex 0805 30 90

6

finas e outras

Limões (Citrus limon, Citrus
limonum), frescos

71,68

58,69 2364 44J 5J n503 3g736 , 5665 4?12 103 794 12898 45,69
38,93

1568

292,88

76,30

Limas (Citrus aurantifolia), 125,71

5063

945,55

45,61
54,81

1837
2207

126,58

256,96 10392

31,25

68853

85,56

30,31

246,35

829,58 33 549 100,91

222286

276,24

97,85

343,09
412,33

89,39
107,43

301,01
361,76

36,61
44,00

80656
96934

100,23
120,46

35,50
42,67

5098

952,12

248,07

835,35 33783 101,61

223832

278,16

98,53

23,62

951

177,73

46,30

155,93

6306

18,96

41783

51,92

18,39

30,47

1227

229,22

59,72

201,11

8133

24,46

53888

66,96

23,72

86,42

3480

650,06

169,37

570,33 23065

69,37

152820

189,91

67,27

54,42

2191

409,33

106,65

359,13 14524

43,68

96230

119,58

42,36

frescas

2.90
2.90.1
2.90.2

Toranjas e pomelos, frescos :
ex 0805 40 00
ex 0805 40 00

2.100

0806 10 11 ]

2.110

0807 10 10

— Brancos
— Rosa

0806 10 15 Uvas de mesa
0806 10 19J
Melancias

2.120

Melões :

2.120.1 ex 0807 10 90

— Amarillo, Cuper, Honey
Dew
(compreendendo

Cantalene}

2.120.2 ex 0807 10 90
2.130

12173
14630

Onteniente,

Piei de Sapo (compreen
dendo Verde Liso), Rochet,
Tendral, Futuro
— Outros

0808 10 91

0808 10 93 Maçãs
0808 10 99

2.140
2.140.1

Peras :
0808 20 31

0808 20 33 Peras — Nashi (Pyrus pyrifo- 94 ?9 3817 7129g lg5 76 625 54 25297 76,09 167612 208,29 73,78
0808 20 35

ha)

0808 20 39J
2.140.2

0808 20 31
0808 20 35

Outras

70,29

2831

528,76

137,76

463,91

18761

56,43

124304

154,47

54,72

66149 198,97

438280

544,67 192,93

0808 20 39

2.150

0809 10 00

2160

0809
2! 10 Cerejas
0o0" 20 "0 |

2.170

ex 0809 30 00

Damascos

Pêssegos

247,86

9982 1864,34

485,74 1635,68

166,79 6 717 1 254,57 326,87 1 100,70 44514 133,89 294932 366,52 129,83
64,38

2593

484,30

126,18

424,90 17183

51,68

113852

141,49

50,12

N. L 159/16

Rubrica

2.180

2,190
2'200

Código
NC

ex 0809 30 00
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Montante dos valores unitários/ 100 kg peso líquido
ECU

106,64

FB/Flux

4295

Dkr

802,11

DM

208,98

FF

DR

703,74 28460

£Irl

85,60

Lit

188 566

F1

234,33

£

83,01

jjgjj9 4Q jj) Ameixas
0810 10 9°) Moranê°s

129,98 5235 977,68 254,73 857,77 34689 104,34 229840 285,63 101,18
155,21 6218 1 159,45 302,56 1021,70 41065 124,00 278950 339,49 121,58

2.205

0810 20 10 Framboesas

1 057,1 42483 7946,97 2065,75 6963,49 280738 848,14 1934968 2321,08 830,90

2.210

081040 30 Mirtilos (frutos do Vaccinium 161,42
myrtillus)

2.220

0810 90 10

2.230

ex 0810 90 80

Romãs

2.240

ex 0810 90 80

Dióspiros
Sharon)

2.250

ex 0810 90 30

Lichias

Kiwis (Actinidia
Planch.)

Chinensis

6779 1268,11

329,16 1 111,99 40501 123,65

249172

371,08 116,29

82,07

3305

617,37

160,85

541,65 21905

65,88

145136

180,36

63,89

102,73

4108

767,46

199,44

680,79

82,31

193169

224,15

81,76

774,83 2609,16 105518 317,39

699122

868,82 307,76

728,09 2451,78

656951

816,42 289,20

(compreendendo 395,37 15924 2973,89
371,52 14963 2794,51

27113

99153 298,24
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REGULAMENTO (CEE) N? 1683/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que fixa as restituições à produção nos sectores dos cereais e do arroz
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), e,
nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 7?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, que estabelece a orga
nização comum de mercado do arroz (2), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1 544/93 (3), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 9?,

preços do milho e do trigo sofrerem uma alteração signifi
cativa ;

Considerando que as restituições à produção a fixar no
presente regulamento devem ser afectadas dos coeficientes
indicados no anexo II do Regulamento (CEE) n? 1722/93,
a fim de se determinar o montante exacto a pagar ;
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 :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1722/93 da
Comissão, de 30 de Junho de 1993, que determina as

Artigo 1 ?

normas de execução aos regimes de restituições à produ
ção no sector dos cereais e do arroz (4), e, nomeadamente,
o seu artigo 3°,

A restituição à produção a pagar nos sectores dos cereais e
do arroz, nos termos do disposto no Regulamento (CEE)
n? 1722/93 é fixada em 121,04 ecus por tonelada.

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1722/93
definiu as condições para a concessão da restituição à
produção ; que a base de cálculo foi determinada no artigo
3? desse regulamento ; que a restituição assim calculada
deve ser fixada uma vez por mês e pode ser alterada se os

Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
O JO n? L 166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
(3) JO n? L 154 de 25. 6. 1993, p. 5.

(4) Ver página 112 do presente Jornal Oficial.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1684/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993
que fixa a correcção aplicável à restituição em relação aos cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que a correcção deve ser fixada simultanea

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

pode ser alterada no intervalo de duas fixações ;

mente à restituição e segundo o mesmo processo ; que
Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (3), são utilizadas para converter o montante

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais ('), e, nomea
damente, o n? 4 do seu artigo 13?,
Considerando que, por força do n? 4 do artigo 13? do
Regulamento (CEE) n? 1766/92 a restituição aplicável às
exportações de cereais no dia do depósito do pedido de
certificado, ajustada em função do preço limiar que estará
em vigor durante o mês de exportação, deve ser aplicada, a
pedido, a uma exportação a realizar durante o prazo de
validade do certificado ; que, neste caso, deve ser aplicada
uma correcção à restituição ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1533/93 da
Comissão, de 22 de Junho de 1993, que estabelece as
normas de execução relativas à concessão de restituições à
exportação, bem como as medidas a tomar em caso de
perturbação, no sector dos cereais (2), permitiu a fixação de

uma correcção para os produtos constantes do n? 1 , alínea
c), do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 ; que
esta correcção deve ser calculada atendendo aos elemtos

constantes do artigo 2? do Regulamento (CEE) n?
1533/93 ;

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
e determinação relativas a essas conversões foram estabele

cidas no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão (4) ;
Considerando que, das disposições anteriormente referi
das, resulta que a correcção deve ser fixada em conformi
dade com o anexo do presente 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 :

Artigo 1 ?

A correcção aplicável às restituições fixadas antecipada
mente em relação às exportações de cereais, referida no
n? 1 , alíneas a), b) e c), do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n ? 1766/92, com excepção do malte, está fixado no
anexo .

Considerando que a situação do mercado mundial ou as

Artigo 2?

exigências específicas de determinados mercados podem
tornar necessária a diferenciação da correcção segundo o

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de

destino ;

1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n ? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
0 JO n ? L 151 de 23 . 6. 1993, p. 15.

(3) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(4) JO n? L 108 de 1 . 5 . 1993, p. 106.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 30 de Junho de 1993 que fixa a correcção aplicavel a
restituição em relação aos cereais
(Em ECU/t)

Código do produto

Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

5? período

6? período

7

8

9

10

11

12

1

Destino (')

0709 90 60 000

—

_______

0712 90 19 000

—

_______

1001 10 00 200

—

_______

1001 10 00 400

—

_______

1001 90 91 000

—

_______

1001 90
1002 00
1003 00
1003 00
1003 00

000
000
000
000
000

01
01
01
01
01

1004 00 00 200

—

______

1004 00 00 400

—

_____

1005 10 90 000

—

—

—

1005 90 00 000

01

0

0

1007 00 90 000

—

____

1008 20 00 000

—

_______

1101
1101
1101
1101
1101

100
130
150
170
180

01
01
01
01
01

1101 00 00 190
1101 00 00 900

99
00
10
20
80

00 00
0000
00 00
00 00
00 00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
o
0
0

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

__

_____

- 70,00

- 70,00

- 70,00

—

—

___

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
o
0
o
o
o
o
00000

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—

______

—

—

_______

110210 00 500

01

—

—

110210 00 700

—

—

00000
—

—

—

—

—

—

1102 10 00 900

—

—

—

—

—

—

—

—

1 103 11 30 200

01

0

0

0

0

0

0

0

1103 11 30 900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 50 200
1103 11 50 400

01
01

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1103 11 50 900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 90 200

01

0

0

0

0

0

0

1103 11 90 800

—

0
—

(') Os destinos são identificados do seguinte modo :
01 todos os países terceiros.

Nota : As zonas são as delimitadas pelo Regulamento (CEE) n? 2145/92 da Comissão (JO n? L 214 de 30. 7. 1992, p. 20).
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REGULAMENTO (CEE) N? 1685/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho 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 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 ? 1 544/93 (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

lamento (CEE) n? 764/93 da Comissão Q, com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1623/93 (6),

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

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

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

166 de 25 . 6. 1976, p. 1 .
154 de 25. 6. 1993, p. 5.
80 de 24. 3. 1987, p. 20.
75 de 21 . 3. 1991 , p. 29.

O JO n? L 79 de 1 . 4. 1993, p. 6.

M JO n? L 155 de 26. 6. 1993, p. 47.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 30 de Junho de 1993, que fixa os direitos niveladores à
importação aplicáveis ao arroz e às trincas
(Em ECU/t)

Direitos niveladores (6)
Código NC

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

ACP

Países terceiros

Bangladesh
C)(2)(3)(4)

(excepto ACP)
0

1006 10 21

—

156,00

319,21

1006 10 23

—

173,71

354,62

1006 10 25

—

173,71

354,62

1006 10 27

265,97

173,71

354,62

1006 10 92

—

156,00

319,21

1006 10 94

—

173,71

354,62

1006 10 96

—

173,71

354,62

1006 10 98

265,97

173,71

354,62

1006 20 11

—

195,90

399,01

1006 20 13

—

218,03

443,27

1006 20 15

—

218,03

443,27

1006 20 17
1006 20 92

332,45
—

218,03
195,90

443,27
399,01

1006 20 94

—

218,03

443,27

1006 20 96

—

218,03

443,27

1006 20 98

332,45

218,03

443,27

1006 30 21

—

242,36

508,57

1006 30 23

—

312,91

649,60

1006 30 25

—

312,91

649,60

1006 30 27
1006 30 42

487,20
—

312,91
242,36

649,60
508,57

1006 30 44

—

312,91

649,60

1006 30 46

—

312,91

649,60

1006 30 48

487,20

312,91

649,60

1006 30 61

—

258,46

541,63

1006 30 63

—

335,84

696,38

1006 30 65

—

335,84

696,38

1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

522,29
—
—
—
522,29
—

335,84
258,46
335,84
335,84
335,84
79,48

696,38
541,63
696,38
696,38
696,38
164,96

(') Sem prejuízo da aplicação do disposto nos artigos 12? e 13? do Regulamento (CEE) n? 715/90.
(*) 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 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 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 93/21 l /CEE.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1686/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho 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? 1 544/93 (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? 1 624/93 (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 1 de Julho de

se acrescentam aos direitos niveladores actualmente em

1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
0
(3)
O

JO
JO
JO
JO

n°.
n?
n?
n?

L
L
L
L

166
154
390
155

de
de
de
de

25.
25.
31 .
26.

6 . 1976, p . 1 .
6 . 1993, p. 5.
12. 1992, p. 86.
6. 1993 , p. 49.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 30 de Junho de 1 993, 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

7

8

9

10

—

Código NC

1006 10 21

0

0

0

1006 10 23

0

0

0

—

1006 10 25

0

0

0

—

1006 10 27

0

0

0

—

1006 10 92

0

0

0

—

1006 10 94

0

0

0

—

1006 10 96

0

0

0

—

1006 10 98

0

0

0

—

1006 20 11

0

0

0

—

1006 20 13

0

0

0

—

1006 20 15

0

0

0

—

1006 20 17

0

0

0

—

1006 20 92

0

0

0

—

1006 20 94

0

0

0

—

1006 20 96

0

0

0

—

1006 20 98

0

0

0

—

1006 30 21

0

0

0

—

1006 30 23

0

0

0

—

1006 30 25

0

0

0

—

1006 30 27

0

0

0

—

1006 30 42

0

0

0

—

1006 30 44

0

0

0

—

1006 30 46

0

0

0

—

1006 30 48

0

0

0

—

1006 30 61

0

0

0

—

1006 30 63

0

0

0

—

1006 30 65

0

0

0

—

1006 30 67

0

0

0

—

1006 30 92

0

0

0

—

1006 30 94

0

0

0

—

1006 30 96

0

0

0

—

1006 30 98

0

0

0

—

1006 40 00

0

0

0

0
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REGULAMENTO (CEE) N? 1687/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que fixa os direitos niveladores aplicaveis a importação dos produtos
transformados à base de cereais e de arroz

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece uma
organização comum dos mercados no sector dos cereais ('),

direito nivelador determinado após a soma do elemento
fixo é alterado quando o direito nivelador aplicável aos
produtos de base se desvie da média dos direitos nivela
dores, avaliado, como é supracitado, em mais de 3,02 ecus
por tonelada ;

Considerando que, a fim de ter em conta os interesses dos

Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico, o direito

e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 11 ?,

nivelador a eles respeitante deve ser diminuído, em rela
ção a certos produtos transformados à base de cereais, do

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, que estabelece uma
organização comum do mercado do arroz (2), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n ? 1544/93 (3), e, nomeadamente, o n ? 4 do seu artigo

alguns desses produtos, de uma parte do elemento móvel ;

montante do elemento fixo, assim como, em relação a

12?,

que essa diminuição deve ser efectuada em conformidade

com o artigo 14? do Regulamento (CEE) n? 715/90 do
Conselho f), relativo ao regime aplicável aos produtos
agrícolas e a certas mercadorias resultantes da transforma
ção de produtos agrícolas originários dos Estados de

África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP), prorrogado pelo
Regulamento (CEE) n? 444/92 (8) ;

Considerando que as regras a aplicar para o cálculo do
elemento móvel do direito nivelador à importação dos
produtos transformados à base de cereais e de arroz são
enunciadas no n? 1 , alínea a), do artigo 11 ? do Regula
mento (CEE) n? 1766/92 e no n? 1 , alínea a), do artigo
12? do Regulamento (CEE) n? 1418/76 ; que a incidência,
no preço de custo desses produtos, dos direitos nivela
dores aplicáveis aos seus produtos de base é determinada,
por força do artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 1620/93
da Comissão, de 25 de Junho de 1993, relativo ao regime
de importação e de exportação dos produtos transfor
mados à base de cereais e de arroz (4), pela média dos
direitos niveladores aplicáveis a esses produtos de base nos
vinte e cinco primeiros dias do mês anterior ao da impor
tação ; que essa média, ajustada em funç "ao do preço
limiar dos produtos de base em causa e em vigor no mês
de importação, é calculada em função da quantidade de
produtos de base considerados como tendo entrado no
fabrico do produto transformado ou do produto concor
rente que serve de referência em relação aos produtos
transformados que não contenham cereais ;
Considerando que, em aplicação do Regulamento (CEE)
n? 1579/74 da Comissão, de 24 de Junho de 1974, rela
tivo às modalidades de cálculo do direito nivelador à

importação aplicável aos produtos transformados à base de
cereais e de arroz e à prefixação desse direito nivelador em
relação a esses e também em relação aos alimentos

compostos à base de cereais (*), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 1 740/78 (6), o
(')
O
(3)
(4)
fl

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

181
166
154
155
168

de
de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
25. 6. 1976, p. 1 .
25. 6. 1993, p. 5.
26. 6. 1993, p. 29.
25. 6. 1974, p. 7.

h JO n? L 202 de 26. 7. 1978, p. 8.

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3763/91 do
Conselho (9), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 3714/
/92 (10), previu, no n? 4 do seu artigo 3? que, até ao limite
de uma quantidade anual de 8 000 toneladas, o direito
nivelador não se aplica à importação no departamento
francês da ilha da Reunião de sêmeas de trigo do código

NC 2302 30, originárias dos Estados de África, das
Caraíbas e do Pacífico (ACP) ;

Considerando que, em conformidade com o n? 1 do
artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE do Conselho, de 25
de Julho de 1991 , relativa à associação dos países e territó

rios ultramarinos à Comunidade Económica Europeia (u),
não são aplicados direitos de importação aos produtos
originários dos países e territórios ultramarinos ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3834/90 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1990, que reduz, para o
ano de 1991 , direitos niveladores relativamente a certos

produtos agrícolas originários de países em vias de desen
volvimento (l2), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 1028/93 (13), prevê uma redu
ção de 50 % do direito nivelador à importação na Comu
nidade para o produto do código NC 1108 13 00, até ao
limite de um montante fixo de 5 000 toneladas por ano ;
0 JO n?
(8) JO n?
0 JO n?
H JO n?
(") JO n?

L 84 de 30. 3. 1990, p. 85.
L 52 de 27. 2. 1992, p. 7.
L 356 de 24. 12. 1991 , p. 1 .
L 378 de 23. 12. 1992, p. 23.
L 263 de 19. 9. 1991 , p. 1 .

\u) JO n? L 370 de 31 . 12. 1990, p. 121 .
(I3) JO n ? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 1 .
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Considerando que os Regulamentos (CEE) n? 518/92 ('),
(CEE) n? 519/92 (2) e (CEE) n? 520/92 (3) do Conselho, de
27 de Fevereiro de 1992, relativos a certas modalidades de

aplicação do acordo provisório relativo ao comércio e a
medidas de acompanhamento entre a Comunidade
Económica Europeia e a Comunidade Europeia do Carvão
e do Aço, por um lado, e, respectivamente, a República da
Polónia, a República da Hungria e a República Federativa
Checa e Eslovaca, por outro, instauraram um regime de
redução de direitos niveladores de importação para certos
produtos ; que o Regulamento (CEE) n? 585/92 da
Comissão (4), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 955/92
(*), estabeleceu as regras de execução no sector dos cereais,
do regime previsto nesses acordos ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 430/87 do
Conselho, de 9 de Fevereiro de 1987, relativo ao regime

de importação aplicável aos produtos dos códigos NC
0714 10 e 0714 90 originários de certos países terceiros (*),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento

1702 30 99 e 1702 40 90 é igualmente aplicavel aos
produtos dos códigos NC 1702 30 51 e 1702 30 59 ; que, a
fim de assegurar uma correcta aplicação das referidas
disposições, é oportuno, a título declaratório, considerar
estes produtos bem como o direito nivelador que lhes é
aplicável na lista dos direitos niveladores ;
Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (10) 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
e determinação relativas a essas conversões foram estabele

cidas no Regulamento (CEE) n°. 1068/93 da Comissão (u),

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

(CEE) n? 3909/92 Q, fixou as condições em que o direito

Artigo 1 ?

nivelador é limitado a 6 % ad valorem ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2730/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, relativo à glicose e à
lactose (8), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 222/88 f),
estabelece, nomeadamente, que o regime previsto pelo
Regulamento (CEE) n? 1766/92 e pelas disposições adop
tadas para a aplicação do referido regulamento à lactose e
ao xarope de glicose dos códigos NC 1702 30 91 ,
1 702 30 99 e 1 702 40 90 é tornado extensivo à glicose e
ao xarope de glicose dos códigos NC 1702 30 51 e
1702 30 59 ; que, por conseguinte, o direito nivelador
fixado para os produtos dos códigos NC 1702 30 91 ,

Os direitos niveladores a cobrar aquando da importação
dos produtos referidos na alínea d) do artigo 1 ? do Regu
lamento (CEE) n? 1766/92 e no n? 1 , alínea c), do artigo
1 ? do Regulamento (CEE) n? 1418/76 e abrangidos pelo
Regulamento (CEE) n? 1620/93 são fixados no anexo.
Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
O
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

56
56
56
62

de
de
de
de

29. 2. 1992, p . 3 .
29. 2. 1992, p. 6.
29. 2. 1992, p . 9 .
7. 3 . 1992, p. 40 .

Ò JO n? L 102 de 16. 4. 1992, p. 26.
h JO n? L 43 de 13. 2. 1987, p. 9.
O JO n? L 394 de 31 . 12. 1992, p . 23 .
(8) JO n°. L 281 de 1 . 11 . 1975, p. 20.
O JO n? L 28 de 1 . 2. 1988, p. 1 .

O JO n ? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(u) JO n ? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 30 de Junho de 1993, que fixa os direitos niveladores apli
cáveis à importação dos produtos transformados à base de cereais e de arroz
(Em ECU/t)

(Em ECU/t)

Montantes (8)

Código NC
ACP

Montantes (8)

Países terceiros

Código NC
ACP

(excepto ACP)

Países terceiros

(excepto ACP)

0714 10 10 (')
07141091
0714 10 99
0714 90 11
071490 19
1102 20 10
1102 20 90
1102 30 00
110290 10
1102 90 30
1102 90 90
1103 1200
1103 13 10

121,73
1 25,36 (3) 0
123,55
125,36 00
123,550
252,16
142,89
180,59
225,65
147,67
147,06
147,67
252,16

128,38
125,36
128,38
125,36
128,38
258,20
145,91
183,61
231,69
153,71
150,08
153,71
258,20

1104 2290
1104 23 10
1104 23 30
1104 23 90
1104 29 11
1104 29 15
110429 19
1104 29 31
11042935
1104 29 39
11042991
1104 29 95
1104 29 99

83,68
224,14
224,14
142,89
182,02
185,07
230,69
218,98
222,64
230,69
139,60
141,93
147,06

86,70
227,16
227,16
145,91
185,04
188,09
233,71
222,00
225,66
233,71
142,62
144,95
150,08

1103 1390

142,89

145,91

1104 30 10

102,65

108,69

1103 14 00

180,59

183,61

1104 30 90

105,07

111,11

1103 19 10
1103 19 30

250,47
225,65

256,51
231,69

110620 10
1106 20 90

121,730
221,91 0

128,38
246,09

1103 19 90

147,06

150,08

1108 11 00

301,09

321,64

1103 21 00

246,35

252,39

1108 1200

225,54

246,09

1103 29 10

250,47

256,51

1108 13 00

225,54

246,09 0

1103 29 20

225,65

231,69

1108 1400

112,77

246,09

1103 29 30

147,67

153,71

1108 19 10

258,96

289,79

1 1 03 29 40

252,1 6

258,20

1 1 08 1 9 90

11 2,77 0

246,09

1103 29 50

180,59

183,61

1109 00 00

547,44

728,78

1103 29 90

147,06

150,08

1702 30 51

294,19

390,91

1104 11 10

127,87

130,89

1702 30 59

225,54

292,03

1104 11 90

250,72

256,76

1702 30 91

294,19

390,91

1104 12 10

83,68

86,70

1702 30 99

225,54

292,03
292,03

1104 1290

164,08

170,12

17024090

225,54

1104 19 10

246,35

252,39

1702 90 50

225,54

292,03

1104 1930

250,47

256,51

17029075

308,20

404,92

1104 19 50

252,16

258,20

1702 90 79

214,34

280,83

1104 19 91

306,67

312,71

2106 90 55

225,54

292,03

1104 19 99

259,52

265,56

230210 10

56,32

62,32

110421 10

200,58

203,60

2302 1090

120,69

126,69

110421 30

200,58

203,60

230220 10

56,32

62,32

1104 21 50

313,40

319,44

2302 20 90

120,69

129,69

1104 21 90

127,87

130,89

2302 30 10

1 1 04 22 1 0 1 0 0
1104 22 10 90 0

83,68
147,67

8 6,70
150,69

2302 30 90
2302 40 10

56,32 0
1 20,69 0
56,32

62,32
1 26,69
62,32

1104 22 30

147,67

150,69

2302 40 90

120,69

126,69

1104 22 50

131,26

134,28

2303 10 11

280,18

461,52
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(') 6 % ad valorem em certas condições.

(2) Por força do Regulamento (CEE) n? U 80/77 do Conselho, este direito nivelador é diminuído de 5,44 ecus por tonelada em relação aos produtos
originários da Turquia.

(3) Em conformidade com o Regulamento (CEE) n? 715/90, o direito nivelador não é cobrado em relação aos produtos seguintes, originários dos Estados de
África, das Caraíbas e do Pacífico :
—
—
—
—

produtos constantes do código NC ex 0714 10 91 ,
produtos constantes do código NC 0714 90 11 e rações d'arrow-root constantes do código NC 0714 90 19,
farinhas e sêmolas d'arrow-root constantes do código NC 1106 20,
féculas d'arrow-root constantes do código NC 1108 19 90.

(4) Código Taric : aveia despontada.

O Código Taric : código NC 110422 10, outros que aveia despontada.

(6) No âmbito do regime previsto pelo Regulamento (CEE) n? 3834/90, o direito nivelador à importação na Comunidade para o produto do código NC
1108 13 00 é reduzido de 50% até ao limite de uma quantidade fixa de 5 000 toneladas.

Q 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.
(8) Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos aduaneiros aos produtos originários dos PTU.

(*) Nas condições do Regulamento (CEE) n? 3763/91 , o direito nivelador não é aplicado às sêmeas de trigo originárias dos Estados de África, das Caraíbas e
do Pacífico (ACP) e directamente importadas para o departamento francês da ilha da Reunião.

(I0) Os produtos deste código importados da Polónia, da República Federativa Checa e Eslovaca 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 indicados no anexo do mesmo regulamento.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1688/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que fixa os direitos niveladores aplicáveis à importação de alimentos compostos
para animais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece uma
organização comum dos mercados no sector dos cereais ('),
e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 11 ?,
Considerando que as regras a aplicar para calcular o
elemento móvel do direito nivelador à importação dos
alimentos compostos são editados no n? 1 , alínea a), do
artigo 1 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 ; que a inci
dência no preço de custo desses alimentos dos direitos
niveladores aplicáveis aos seus produtos de base é deter
minada por força do artigo 4? do Regulamento (CEE) n?
1619/93 da. Comissão, de 25 de Junho de 1993, relativo
ao regime aplicável aos alimentos compostos para animais
à base de cereais (2), pela soma dos montantes iguais à
média dos direitos niveladores aplicáveis, ao longo dos
vinte e cinco primeiros dias do mês anterior ao da impor
tação, às quantidades dos produtos de base, milho e leite
em pó, considerados como tendo entrado no fabrico dos
referidos alimentos compostos, sendo essa média ajustada
em função do preço limiar dos produtos de base conside
rados em vigor no mês da importação ;

de Julho de 1991 , relativa à associação dos países e territó
rios ultramarinos à Comunidade Económica Europeia ^,
não são aplicados direitos de importação aos produtos
originários dos países e territórios ultramarinos ;
Considerando que, para além disso, é necessário ter em
conta a Decisão 93/239/CEE do Conselho, de 15 de
Março de 1993, relativa à celebração dos acordos sob
forma de troca de cartas entre a Comunidade Económica

Europeia, por um lado, e a República da Áustria a Repú
blica da Filândia, a República da Islândia, o Reino da
Noruega e o Reino da Suécia, por outro, relativos à aplica
ção provisória dos acordos respeitantes a determinados
convénios no domínio da agricultura, assinados pela
mesmas partes no Porto, em 2 de Maio de 1992 (6) ; que o
Regulamento (CEE) n? 1267/93 da Comissão f) estabelece
as normas de execução relativas à importação destes
produtos originários da Suécia ;
Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (8) 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
e determinação relativas a essas conversões foram estabele

cidas no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão (');

Considerando que o elemento fixo foi determinado no
artigo 6? do Regulamento (CEE) n ? 1619/93 ;
Considerando que, a fim de ter em conta os interesses dos
estados de África, das Caraíbas e do Pacífico, o direito
nivelador a eles respeitante deve ser diminuído, em rela
ção a certos produtos transformados à base de cereais, do

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

montante do elemento fixo, assim como, em relação a

Artigo 1 ?

alguns desses produtos, de uma parte do elemento móvel ;
que essa diminuição deve ser efectuada em conformidade
com o artigo 14? do Regulamento (CEE) n? 715/90 do
Conselho, de 5 de Março de 1990, relativo ao regime apli
cável aos produtos agrícolas e a certas mercadorias que
resultam da transformação de produtos agrícolas, originá

Os direitos niveladores a cobrar aquando da importação
dos alimentos compostos constantes do Regulamento
(CEE) n? 1766/92 e abrangidos pelo Regulamento (CEE)
n? 1619/93 são fixados no anexo.

rios dos estados de África, das Caraíbas e do Pacífico ou
dos países e territórios ultramarinos (3), prorrogado pelo
Regulamento (CEE) n? 444/92 (4) ;

Considerando que, em conformidade com o n? 1 do
artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE do Conselho, de 25
(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n?
n?
n?

L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
155 de 26. 6. 1993, p. 24.
84 de 30. 3. 1990, p. 85.
52 de 27. 2. 1992, p. 7.

Artigo 2?

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

O
(6)
O
(8)
(»)

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

263
109
129
387
108

de
de
de
de
de

19. 9. 1991 , p. 1 .
1 . 5. 1993, p. 1 .
27. 5. 1993, p. 14.
31 . 12. 1992, p. 1 .
1 . 5. 1993, p. 106.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 30 de Junho de 1993, que fixa os direitos niveladores
aplicáveis à importação dos alimentos compostos para animais
(Em ECU/t)
Direitos niveladores (')

Código NC

Países terceiros
ACP

(com excepção

ACP)

2309 10 11

22,41

33,29 (2)

2309 10 13

476,61

487,49 (2)

2309 10 31

70,05

80,93 (2)

2309 10 33

524,25

535,13 (2)

2309 10 51

140,09

1 50,97 (2)

2309 10 53

594,29

605,17 (2)

2309 90 31

22,41

33,29
487,49

2309 90 33

476,61

2309 90 41

70,05

80,93

2309 90 43

524,25

535,13

2309 90 51

140,09

150,97

2309 90 53

594,29

605,17

(') Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 9 1 /482/CEE, não são aplicados direitos aduaneiros aos
produtos originários dos PTU.

(2) O direito nivelador pode ser reduzido em conformidade com as disposições resultantes do acordo entre a Comu
nidade e a Suécia (JO n? L 109 de 1 . 5. 1993) e do Regulamento (CEE) n°. 1267/93 (JO n? L 129 de 27. 5. 1993).
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REGULAMENTO (CEE) N? 1689/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que fixa o montante máximo da restituição à exportação do açúcar branco para
o quinto concurso público parcial efectuado no âmbito do concurso público
permanente referido no Regulamento (CEE) n? 1144/93
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? 1 548/93 (2), e, nomeadamente, o n? 4, alínea b),
primeiro parágrafo, do seu artigo 19?,
Considerando que, por força do Regulamento (CEE)
n? 1144/93 da Comissão, de 10 de Maio de 1993, respei
tante a um concurso público permanente para a determi
nação de direitos niveladores e/ou de restituições à expor
tação de açúcar branco (3) procedeu-se a concursos
públicos parciais para a exportação desse açúcar ;
Considerando que, nos termos do n ? 1 do artigo 9? do

Regulamento (CEE) n ? 1144/93, é fixado um montante
máximo da restituição à exportação, eventualmente, para o
concurso público parcial em causa, tendo em conta,
nomeadamente, a situação e a evolução previsível do
mercado do açúcar na Comunidade e no mercado
mundial ;

Economica Europeia e a República Federativa da Jugos
lávia (Sérvia e Montenegro) ; que esta proibição não se
aplica a determinadas situações, enumeradas de forma
limitativa nos artigos 2?, 4?, 5? e 7? do mesmo regula
mento ; que este facto deve ser tomado em consideração
na fixação das restituições ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do açúcar,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

1 . Para o quinto concurso público parcial de açúcar
branco, efectuado no âmbito do Regulamento (CEE)
n ? 1144/93 o montante máximo da restituição à exporta
ção é fixado em 40,829 ecus/ 100 quilogramas.

2. As restituições à exportação para a República Federa
tiva da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro) só podem ser
concedidas no respeito das condições previstas no Regula
mento (CEE) n? 990/93.

Considerando que, após exame das ofertas, é conveniente
adoptar, para o quinto concurso público parcial, as dispo
Artigo 2?

sições referidas no artigo 1 ? ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 990/93 do
Conselho (4) proíbe o comércio entre a Comunidade

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

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993 .
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
4

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177
154
116
102

de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p . 4.
25 . 6. 1993, p. 10 .
12. 5. 1993 , p. 5.
28 . 4. 1993, p. 14.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1690/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho 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,

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? 1548/93 (2), e, nomeadamente, o n? 4, segundo
parágrafo, do seu artigo 19?,
Considerando que as restituições aplicáveis à exportação
para o açúcar branco e para o açúcar em bruto foram
fixadas pelo Regulamento (CEE) n? 1577/93 da Comis
são (3) ;

Considerando que a aplicação das modalidades estabele
cidas no Regulamento (CEE) n ? 1577/93 dados de que a

do Conselho (4) 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
e determinação relativas a essas conversões foram estabele
cidas no Regulamento (CEE) n ? 1068/93 da Comissão (*),
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
As restituições à exportação dos produtos referidos
alínea a) do n? 1 do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
1785/81 , tal qual e não desnaturados, fixadas no anexo
Regulamento (CEE) n? 1577/93, são modificadas

na
n?
do
de

acordo com os montantes referidos no anexo .

Comissão tem conhecimento conduz à alteração das resti

tuições à exportação, actualmente em vigor, em conformi
dade com o anexo do presente regulamento ;

Artigo 2?

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92

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

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993 .
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n ? L 154 de 25. 6. 1993, p. 10 .
(3) JO n? L 152 de 24. 6 . 1993, p . 9 .

(4) JO n ? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
O JO n ? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 30 de Junho de 1993, que altera as restituições na exporta
ção do açúcar branco e do açúcar em bruto puro

Código do produto

Montante da restituição (3)
— ecus/ 100 kg —

1701
1701
1701
1701
1701
1701

11 90 100
11 90 910
11 90 950
1290 100
12 90 910
12 90 950

35,54
33,77
33,77
35,54

(')
(')
(2)
(')
(')
(2)

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

0,3864

— ecus/ 100 kg —
1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10 950

38,64
38,64
38,64

— ecus/ 1 % de sacarose x 100 kg —
1701 9990 100

0,3864

(') O presente montante e aphcavel 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 .
(2) 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 309 de 21 . 11 . 1985, p. 14).

(3) As restituições à exportação para a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e
Montenegro) só podem ser concedidas no respeito das condições previstas no
Regulamento (CEE) n? 990/93.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1691/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que fixa a diferença de preço do açúcar branco aplicável para o cálculo do direito
nivelador no sector dos produtos transformados à base de frutos e produtos
hortícolas e no sector vitivinícola

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 426/86 do
Conselho, de 24 de Fevereiro 1986, que estabelece a orga
nização comum dos mercados no sector dos produtos
transformados à base de frutos e produtos hortícolas ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento

(CEE) n ? 1 569/92 (2), e, nomeadamente, o n? 4 do seu
artigo 10?,

Regulamento (CEE) n? 822/87 fixar a diferença entre, por
um lado, a média dos preços-limiar por um quilograma de
açúcar branco, em relação a cada um dos três meses do

trimestre para o qual a diferença foi fixada e, por outro, a
média dos preços CIF por um quilograma, de açúcar
branco, calculados num período constituído pelos quinze
primeiros dias do mês anterior ao trimestre para o qual a
diferença é fixada, e os dois meses imediatamente ante
riores ; que, por força dos regulamentos citados, esta fixa
ção deve ser feita pela Comissão em relação a cada
trimestre do ano civil,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 822/87 do
Conselho, de 16 de Março de 1987, que estabelece a orga
nização comum do mercado vitivinícola (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1 566/93 (4), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 55?,

Considerando que, a fim de permitir aos Estados
-membros determinar o montante do direito nivelador

aplicável, a título de açúcares diversos de adição à impor
tação dos produtos enumerados no Anexo III do Regula
mento (CEE) n? 426/86 e na alínea a), do n? 2 do artigo
1 ? do Regulamento (CEE) n? 822/87, dos códigos NC

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

A diferença referida no n? 3 do artigo 10? do Regula
mento (CEE) n? 426/86 e no n? 2 do artigo 55? do Regu
lamento (CEE) n? 822/87 é fixada em 0,4320 ecu para o
período de 1 de Julho a 30 de Setembro de 1993 .
Artigo 2?

2009 60 1 1 , 2009 60 71 , 2009 60 79 e 2204 30 99, é conve
niente, de acordo com o n? 3 do artigo 10? do Regula

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de

mento (CEE) n? 426/86 e com o n? 2 do artigo 55? do

1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(>)
(2)
0
0

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

49 de 27. 2. 1986, p. 1 .
166 de 20. 6. 1992, p. 5.
84 de 27. 3. 1987, p. 1 .
154 de 25. 6. 1993, p. 39.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1692/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que fixa os direitos niveladores à importação para as beterrabas e as
canas-de-açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1724/93 da
Comissão 0 determinou os preços e os montantes fixados
em ecus aplicáveis no sector do açúcar, relativamente à

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 de açúcar (*), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1 548/93 (2), e, nomeadamente, o n? 8 do seu
artigo 16?,
Considerando que, nos termos do artigo 16? do Regula
mento (CEE) n ? 1785/81 , deve ser fixado pela Comissão
um direito nivelador à importação para os produtos refe
ridos no n? 1 , alínea b), do artigo 1 ? desse regulamento ;
que esse direito nivelador deve ser calculado forfetaria
mente com base no teor em sacarose, para cada um desses
produtos e do direito nivelador sobre o açúcar branco ;

Considerando que, por força do artigo 6? do Regulamento
(CEE) n? 837/68 da Comissão, de 28 de Junho de 1968 ,
relativo às modalidades de aplicação do direito nivelador
no sector do açúcar (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 1428/78 (4), o direito
nivelador aplicável a esses produtos se obtém multipli
cando por um coeficiente a diferença que existe, em rela
ção a 100 quilogramas de açúcar branco, entre o preço
-limiar em vigor durante a campanha açucareira em causa
e a média aritmética dos preços CIF determinados
durante um período de referência ; que esses coeficientes,
bem como esse período de referência, foram fixados no
artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 837/68 ;

campanha de comercialização de 1993/ 1994, na sequência
des

realinhamentos

monetáries

ocorridos

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Os direitos niveladores referidos no n? 1 do artigo 16? do
Regulamento (CEE) n? 1785/81 , e aplicáveis na importa
ção dos produtos referidos no n? 1 , alínea b), do artigo 1 ?
do referido regulamento, são fixados no anexo :
Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
1993 .

O presente regulamento e obrigatorio em todos os seus elementos e directamente aplicavel

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177
154
151
171

de
de
de
de

1.7. 1981 , p. 4.
25. 6. 1993, p . 10 .
30 . 6. 1968, p. 42.
28 . 6. 1978, p. 34.

a

Considerando que o peço-limiar do açúcar branco foi
fixado pelo Regulamento (CEE) n? 1550/93 do Conselho,
de 14 de Junho de 1993, que fixa, para a campanha de
comercialização de 1993/ 1994, os preços de intervenção
derivados do açúcar branco, o preço de intervenção do
açúcar bruto, os preços mínimos da beterraba A e da
beterraba B, os preços-limiar, o montante do reembolso
para a perequação das despesas de armazenagem (é),

em todos os Estados-membros.

(')
(2)
0
(4)

durante

campanha de comercialização de 1992/ 1993 ;

0 Ver pagina 127 do presente Jornal Oficial .
(6) JO n? L 154 de 25. 6. 1993, p. 15.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 30 de Junho de 1993, que fixa os direitos niveladores a
importação para as beterrabas e as canas-de-açúcar

(Em ECU/t)

Código NC

Montante dos direitos niveladores

1212 91 10

69,12

1212 91 90

237,60

1212 92 00

47,52
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REGULAMENTO (CEE) N? 1693/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que fixa o direito nivelador à importação para o melaço
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

fronteira da Comunidade, que é Roterdão, de acordo com
o Regulamento (CEE) n? 431 /68 do Conselho, de 9 de

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

Abril de 1968, que determina a qualidade-tipo para o

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? 1 548/93 (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

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

Considerando que, nos termos do n? 1 do artigo 16? do
Regulamento (CEE) n? 1785/81 , é cobrado um direito
nivelador aquando da importação dos produtos referidos
no n? 1 , alínea c), do artigo 1 ? desse regulamento ;

açúcar em bruto e o local de passagem na fronteira da
Comunidade para o cálculo dos preços CIF no sector do
açúcar O ;
Considerando que esse preço deve ser calculado a partir
das possibilidades de compra mais favoráveis no mercado
mundial, estabelecidas com base nas cotações ou preços
desse mercado, ajustadas em função das diferenças de
qualidade eventuais, em relação à qualidade tipo para a
qual é fixado o preço-limiar ; que a qualidade-tipo do
melaço foi definida pelo Regulamento (CEE) n? 785/68 ,
da Comissão, de 26 de Junho de 1968, que fixa a qualida
de-tipo e as modalidades de cálculo do preço CIF do
melaço (8) ;
Considerando que, para a verificação das possibilidades de
compra mais favoráveis no mercado mundial, a Comissão
deve ter em conta todas as informações relativas às ofertas

feitas no mercado mundial, aos preços praticados nos
mercados importantes nos países terceiros e às operações

Considerando que, em conformidade com o n? 1 do
artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE do Conselho, de 25
de Julho de 1991 , relativa à associação dos países e territó
rios ultramarinos à Comunidade Económica Europeia (4),
não são aplicados direitos de importação aos produtos
originários dos países e territórios ultramarinos ;

de venda concluídas no âmbito das trocas internacionais,

Considerando que o direito nivelador aplicável à importa
ção do melaço deve ser igual ao preço-limiar diminuído
do preço CIF ; que o preço-limiar do melaço foi fixado
pelo Regulamento (CEE) n ? 1550/93 do Conselho, de 14
de Junho de 1993, que fixa, para a campanha de comer
cialização 1993/ 1994, os preços de intervenção derivados
do açúcar branco, o preço de intervenção do açúcar em
bruto, os preços mínimos da beterraba A e da beterraba B,
os preços-limiar, o montante do reembolso em relação à
perequação das despesas de armazenagem (*) ;

tendência efectiva do mercado ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1724/93 da
Comissão (6) determinou os preços e os montantes fixados
em ecus aplicáveis no sector do açúcar, relativamente à
campanha de comercialização de 1993/ 1994, na sequência
dos

realinhamentos

monetários

ocorridos

durante

a

campanha de comercialização de 1992/ 1993 ;
Considerando que o preço CIF do melaço é calculado
pela Comissão, em relação a um local de passagem na
(■)
(2)
3
(4)
O
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
Ver

n ? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
n? L 154 de 25. 6. 1993, p. 10.
n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
n? L 263 de 19. 9. 1991 , p. 1 .
n? L 154 de 25. 6. 1993, p. 15.
pagina 127 do presente Jornal Oficial.

de que a Comissão tenha conhecimento, quer por inter
médio dos Estados-membros quer pelos seus próprios
meios ; que, aquando dessa verificação, a Comissão pode,
nos termos do artigo 7? do Regulamento (CEE)
n? 785/68, basear-se numa média de vários preços, desde
que essa média possa ser considerada representativa da

Considerando que a Comissão não deve ter em conta as
informações quando a mercadoria não for sã, leal e
comercializável ou quando o preço indicado na oferta só
respeitar a uma quantidade reduzida não representativa do
mercado ; que devem, igualmente, ser excluídos os preços
de oferta que possam ser considerados como não repre
sentativos da tendência efectiva do mercado ;

Considerando que, de entre os preços considerados,
devem ser ajustados os que não são CIF Roterdão, tendo
em conta, nomeadamente, diferenças de custo dos trans

portes entre, por um lado, o porto de embarque e o porto
de destino e, por outro, o porto de embarque e Roterdão ;
Considerando que, a fim de obter os dados comparativos
relativos ao melaço da qualidade-tipo, é conveniente, de
acordo com a qualidade de melaço oferecida, aumentar ou
diminuir os preços em função dos resultados obtidos pela
aplicação do artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 785/68 ;
O JO n? L 89 de 10. 4. 1968 , p. 3.
(8) JO n ? L 145 de 27. 6. 1968, p. 12.
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Considerando que, excepcionalmente, pode ser mantido
um preço CIF a um nível inalterado, durante um período
limitado, quando o preço de oferta que serviu de base para
o estabelecimento anterior do preço CIF não tiver
chegado ao conhecimento da Comissão, e que os preços
de oferta existentes que não pareceram ser suficiente
mente representativos da tendência efectiva do mercado
provoquem alterações bruscas e consideráveis do preço

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 29 de Junho de 1993 no que respeita
às moedas flutuantes,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

CIF ;

Considerando que o preço CIF deve ser estabelecido uma
vez por semana ; que, por força do artigo 5? do Regula
mento (CEE) n? 837/68 da Comissão, de 28 de Junho de
1968, relativo às modalidades de aplicação do direito nive
lador no sector do açúcar ('), com a última redacção que

lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1428/78 (2), o
direito nivelador só é alterado se a variação dos elementos

Artigo 1 ?
1.

O direito nivelador à importação referido no n? 1 do

artigo 16? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 é fixado
para o melaço, mesmo descorado (códigos NC 1703 10 00
e 1703 90 00), em 0,20 ecu/100 kg.

de cálculo provocar, em relação ao direito nivelador ante
riormente fixado, uma majoração ou uma diminuição
igual ou superior a 0,06 ecu por 100 quilogramas ;

2. Todavia, em conformidade com o n? 1 do artigo
101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos

Considerando que, de acordo com o n? 1 do artigo 21 ? do
Regulamento (CEE) n? 1785/81 , a nomenclatura prevista
no presente regulamento é referida na Pauta Aduaneira

Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de

Comum ;

1993 .

aduaneiros aos produtos originários dos PTU.

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 151 de 30. 6. 1968, p. 42.
(2) JO n? L 171 de 28. 6. 1978 , p. 34.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1694/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que fixa os direitos niveladores à importação para os xaropes e alguns outros
produtos do sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , relativo à organização
comum dos mercados no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1 548/93 (2) e, nomeadamente, o n? 8 do seu artigo 1 6?,
Considerando que, nos termos do n? 1 do artigo 16? do
Regulamento (CEE) n? 1785/81 , é cobrado um direito
nivelador aquando da importação dos produtos referidos
no n? 1 do artigo 1 ? deste regulamento ;

Considerando que o direito nivelador sobre os produtos
referidos na alínea d) do n? 1 do artigo 1 ? do Regula
mento (CEE) n? 1785/81 deve ser calculado, eventual
mente, forfetariamente, com base no teor de sacarose, ou
no teor de outros açúcares convertidos em sacarose, do

produto em causa e do direito nivelador sobre o açúcar
branco ; que, todavia, os direitos niveladores aplicáveis ao
açúcar de ácer e ao xarope de ácer são limitados ao
montante que resulta da aplicação da taxa do direito
consolidado no âmbito do Acordo Geral sobre Pautas

compreendido entre o dia da sua fixação e o primeiro dia
do mês seguinte àquele em relação ao qual o direito de
base é aplicável, se o direito nivelador aplicável ao açúcar
branco se afastar pelo menos 0,73 ecu da média aritmética
acima referida ou do direito nivelador sobre o açúcar

branco que tenha servido para a fixação do montante de
base ; que, neste caso, o montante de base deve ser igual a
um centésimo do direito nivelador sobre o açúcar branco
utilizado para a modificação ;
Considerando que o montante de base assim determinado
deve ser ajustado em função das variações do preço-limiar
do açúcar branco ocorridas entre o mês da fixação do
montante de base e o período de aplicação ; que este ajus

tamento, igual a um centésimo da diferença entre estes
dois preços-limiar, deve ser deduzido do montante de base
ou acrescentado a este último, nas condições previstas no
n? 6 do artigo 7? do Regulamento (CEE) n? 837/68 ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1724/93 da
Comissão (*) determinou os preços e os montantes fixados
em ecus aplicáveis no sector do açúcar para a campanha
de comercialização de 1993/ 1994 na sequência dos reali
nhamentos monetários ocorridos durante a campanha de
1992/ 1993 ;

Aduaneiras e Comércio (GATT) ;

Considerando que, nos termos do artigo 7? do Regula
mento (CEE) n? 837/68 da Comissão, de 28 de Junho de
1968, relativo às modalidades de aplicação do direito nive
lador no sector do açúcar (3), com a última redação que lhe
foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1428/78 (4), o
montante de base do direito nivelador para 100 quilo
gramas de produto deve ser fixado em relação a um teor
de sacarose de 1 % ;

Considerando que o montante de base do direito nive
lador deve ser igual a um centésimo da média aritmética
dos direitos niveladores aplicáveis por 100 quilogramas de
açúcar branco durante os vinte primeiros dias do mês
anterior àquele em que o montante de base do direito
nivelador é fixado ; que, todavia, a média aritmética dos
direitos niveladores deve ser substituída pelo direito nive
lador aplicável ao açúcar branco no dia da fixação do
montante de base, quando esse direito nivelador se afaste
pelo menos 0,73 ecu dessa média ;
Considerando que o montante de base deve ser fixado

todos os meses ; que o deve ser, todavia, durante o período
(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177
154
151
171

de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
25. 6. 1993, p. 10.
30. 6. 1968, p. 42.
28 . 6. 1978, p. 34.

Considerando que o direito nivelador sobre os produtos
referidos nas alíneas f) e g) do n? 1 do artigo 1 ? do Regu
lamento (CEE) n? 1785/81 é composto, nos termos do
n? 6 do artigo 16?, por um elemento móvel e por um
elemento fixo, sendo o elemento fixo igual, para 100
quilogramas de matéria seca, ao décimo do montante do
elemento fixo estabelecido de acordo com o n? 1 , ponto
B, do artigo 11 ? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho (é), para a fixação do direito nivelador à importa
ção dos produtos dos códigos NC 1702 30 91 , 1702 30 99,
1702 40 90 e 1702 90 50, e sendo o elemento móvel igual,
para 100 quilogramas de matéria seca, a cem vezes mais o
montante de base do direito nivelador à importação apli
cável a contar do primeiro dia de cada mês, em relação
aos produtos referidos no n? 1 , alínea d), do artigo 1 ?
acima citado ; que o direito nivelador deve ser fixado
todos os meses ;

Considerando que, em conformidade com o n? 1 do
artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE do Conselho, de 25
de Julho de 1991 , relativa à associação dos países e territó
rios ultramarinos à Comunidade Económica Europeia Q,
não são aplicados direitos niveladores aos produtos origi
nários dos países e territórios ultramarinos ;
(*) Ver página 127 do presente Jornal Oficial.
(6) JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
O JO n? L 263 de 19. 9. 1991 , p. 1 .
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Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho ('), são utilizadas para converter o montante
expresso em moedas dos países terceiros e estão na base

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

de determinação das taxas de conversão agrícolas das
moedas dos Estados-membros ; que as regras de aplicação
e determinação relativas a essas conversões foram estabele
cidas no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão (2);

Os direitos niveladores aplicáveis à importação dos
produtos referidos nas alíneas d), f) e g) do n? 1 do artigo

Considerando que a aplicação destas disposições conduz à
fixação de direitos niveladores à importação dos produtos
em causa, tal como é indicado no anexo do presente regu

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de

lamento,

1993 .

Artigo 1 ?

1 ? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 são fixados como é
indicado no anexo.

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993 .
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 30 de Junho de 1993, que fixa o montante de base do direito
nivelador à importação para os xaropes e alguns outros produtos do sector do açúcar
(Em ECU)
Montante de base para 1 %

CA '

o g°

NP

de teor em sacarose e

para 100 kg líquidos

Montante do direito nivelador

para 100 kg de matéria seca (')

do produto em causa (')
1702 20 10

0,4379

1702 20 90

0,4379

—

1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10

—
—
—

53,46
53,46
53,46

1702 60 90

0,4379

1702 9030

—

—
53,46

60
71
90
30

0,4379
0,4379
0,4379
—

—
—
—
53,46

2106 90 59

0,4379

—

1702
1702
1702
2106

90
90
90
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.

(') JO n ? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
2) JO n ? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1695/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que fixa os direitos niveladores à importação para o açúcar branco e para o
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 , relativo à organização
comum dos mercados no sector do açúcar ('), com a
última redação que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1 548/93 (2) e, nomeadamente, o n? 8 do seu artigo 1 6?,
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 arti
go 5?,

Considerando que, nos termos do n? 1 do artigo 16? do
Regulamento (CEE) n ? 1785/81 , é cobrado um direito
nivelador aquando da importação dos produtos referidos
no n? 1 do artigo 1 ? desse regulamento ;
Considerando que o direito nivelador aplicável à importa
ção do açúcar branco e do açúcar em bruto deve ser igual
ao preço limiar diminuído do preço CIF ; que o preço
limiar em relação a cada um desses produtos foi fixado
pelo Regulamento (CEE) n ? 1550/93 do Conselho, de 14
de Junho de 1993, que fixa, para a campanha de comer
cialização de 1993/ 1994, os preços de intervenção deri
vados do açúcar branco, o preço de intervenção do açúcar
em bruto, os preços mínimos da beterraba A e da beter
raba B, os preços-limiar, o montante do reembolso em
relação à perequação das despesas de armazenagem (4) ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1724/93 da
Comissão (*) determinou os preços e os montantes fixados
em ecus aplicáveis no sector de açúcar, relativamente à
campanha de comercialização de 1993/ 1994, na sequência
dos

realinhamentos

monetários occorridos

durante

a

campanha de comercialização de 1992/ 1993 ;
Considerando que, em conformidade com o n? 1 do
artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE do Conselho, de 25
de Julho de 1991 , relativa à associação dos países e territó
rios ultramarinos à Comunidade Económica Europeia (é),
não são aplicados direitos niveladores aos produtos origi
nários dos países e territórios ultramarinos ;
Considerando que o preço CIF do açúcar em bruto e do
açúcar branco é calculado pela Comissão em relação a um
(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177
154
387
154

de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
25. 6. 1993, p. 10 .
31 . 12. 1992, p. 1 .
25. 6. 1993, p. 15.

I5) Ver página 127 do presente Jornal Oficial.
O JO n ? L 263 de 19. 9. 1991 , p. 1 .

local de passagem na fronteira da Comunidade, que é
Roterdão, de acordo com o Regulamento (CEE) n? 431 /68
do Conselho, de 9 de Abril de 1968, que determina a
quantitade tipo do açúcar em bruto e o local de passagem
na fronteira da Comunidade para o cálculo dos preços
CIF no sector do açúcar P) ;
Considerando que esse preço deve ser calculado a partir
das possibilidades de compra mais favoráveis no mercado
mundial, estabelecidas em relação a cada produto com
base nas cotações ou preços desse mercado, ajustadas em
função das diferenças de qualidade eventuais em relação à
qualidade tipo para a qual é fixado o preço limiar ; que a
qualidade tipo do açúcar em bruto foi determinada pelo
Regulamento (CEE) n? 431 /68 e a do açúcar branco pelo
Regulamento (CEE) n? 793/72 do Conselho (8) ;
Considerando que, para a verificação das possibilidades de
compra mais favoráveis no mercado mundial, a Comissão
deve ter em conta todas as informações relativas às ofertas

feitas no mercado mundial, às cotações registadas nas
bolsas importantes para o comércio internacional do
açúcar, aos preços praticados nos mercados importantes
nos países terceiros e às operações de venda concluídas no
âmbito das trocas internacionais de que tenha conheci
mento, quer por intermédio dos Estados-membros quer
pelos próprios meios ;
Considerando, todavia, que por força do Regulamento
(CEE) n? 784/68 da Comissão, de 26 de Junho de 1968,
que fixa as modalidades de cálculo dos preços CIF do
açúcar branco e do açúcar em bruto (9), a Comissão não
deve ter em conta as informações, quando a mercadoria
não for de qualidade sã, leal e comerciável ou quando o
preço indicado na oferta apenas disser respeito a uma
fraca quantidade, não representativa do mercado ; que
devem igualmente ser excluídos os preços de oferta que se
possam supor não representativos da tendência efectiva do
mercado :

Considerando que, de entre os preços ou ofertas conside
rados, devem ser ajustados os que não sejam CIF Roterdão
mercadoria a granel ; que, aquando deste ajustamento,
devem ser tomadas em consideração, nomeadamente, as
diferenças de custo de transporte, entre o porto de
embarque e o porto de destino, por um lado, e entre o
porto de embarque e Roterdão, por outro ; que, se o preço
ou oferta for relativo a uma mercadoria ensacada, será

diminuído de 0,73 ecu por 100 quilogramas, nos termos
do artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 784/68 ;
o JO n? L 89 de 10. 4. 1968, p. 3.
(8) JO n? L 94 de 21 . 4. 1972, p. 1 .
O JO n? L 145 de 27. 6. 1968, p. 10.
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Considerando que, a fim de obter dados comparativos
relativos ao açúcar da qualidade de tipo, é conveniente,
em relação ao açúcar branco, deduzir ou acrescentar às
ofertas consideradas as majorações ou abatimentos fixados
em conformidade com o artigo 15? do Regulamento

(CEE) n? 1785/81 ; que, no que diz respeito ao açúcar em
bruto, é conveniente aplicar o método dos coeficientes
correctores definido no artigo 5? do Regulamento (CEE)
n? 784/68 ;

Considerando que, em conformidade com o n? 1 do
artigo 21 ? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 , a nomen
clatura prevista no presente regulamento é referida na
Pauta Aduaneira Comum ;

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
de 29 de Junho de 1993 no que respeita às moedas

Considerando que, por força do artigo 7? do Regulamento
(CEE) n ? 784/68, pode ser estabelecido um preço CIF
especial para o açúcar fabricado ou de acondicionamento

flutuantes ;

especial, quando o preço da oferta ajustado de tal açúcar

em bruto devem ser fixados em conformidade com o

Considerando que resulta da aplicação destas disposições
que o direito nivelador para o açúcar branco e o açúcar

for inferior ao preço CIF do açúcar estabelecido em
conformidade com as disposições acima referidas ;

anexo do presente regulamento,

Considerando que, a título excepcional, pode ser mantido
um preço CIF a um nível inalterado durante um período

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

limitado, quando o preço da oferta que serviu de base para
o estabelecimento anterior do preço CIF não tiver
chegado ao conhecimento da Comissão e que os preços
de oferta existentes, que não pareçam ser suficientemente
representativos da tendência efectiva do mercado, provo
quem alterações bruscas e consideráveis do preço CIF ;

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

Considerando que o preço nivelador só é alterado se a
variação dos elementos de cálculo provocar, em relação ao
direito nivelador fixado, uma majoração ou uma diminui

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de

ção igual ou superior a 0,24 ecu por 100 quilogramas ;

1993.

Artigo 2?

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 30 de Junho 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

35,33 (')

1701 11 90

35,33(0

1701 12 10

35,33 (')

1701 12 90

35,33 (')

1701 91 00

43,43

1701 99 10

43,43

1701 99 90

43,43 (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? 1696/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

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

mento n? (CEE) 1400/78 do Conselho, de 20 de Junho de
1978, que estabelece as regras gerais aplicáveis à restitui
ção à produção para o açúcar utilizado na indústria
química Q, para os produtos enumerados no anexo deste

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

último regulamento ;

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? 1 548/93 (2) e, nomeadamente, o n? 4 do seu
artigo 19?,

Considerando que, por força do Regulamento (CEE)
n? 1785/81 , a diferença entre as cotações ou os preços no

mercado mundial dos produtos referidos no n? 1 , alínea
d), do artigo 1 ? do referido regulamento e os preços desses
produtos na Comunidade pode ser coberta por uma resti
tuição à exportação ;

Considerando que, de acordo com o artigo 8? do Regula
mento (CEE) n? 766/68 do Conselho, de 18 de Junho de
1968, que estabelece as regras gerais respeitantes à conces
são de restituições à exportação de açúcar (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1489/76 (4), a restituição em relação a 100 quilogramas
dos produtos referidos no n? 1 , alínea d), do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 1785/81 e que são objecto de uma
exportação é igual ao montante de base multiplicado pelo

Considerando que, em relação aos outros produtos refe
ridos no n? 1 , alínea d), do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n? 1785/81 exportados tal qual, o montante de base
da restituição deve ser igual ao centésimo de um
montante estabelecido, tendo em conta, por um lado, a
diferença entre o preço de intervenção para o açúcar
branco válido para as zonas não deficitárias da Comuni
dade, durante o mês para o qual é fixado o montante de
base e as cotações ou preços do açúcar branco verificados
no mercado mundial e, por outro lado, a necessidade de
estabelecer um equilíbrio entre a utilização de produtos de
base da Comunidade, tendo em vista a exportação de
produtos de transformação com destino a países terceiros,
e a utilização dos produtos desses países admitidos ao
tráfego de aperfeiçoamento ;

Considerando que a aplicação do montante de base pode
ser limitado a certos produtos referidos na alínea d) do
n? 1 do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 ;

teor em sacarose aumentado, eventualmente, do teor em

outros açúcares convertidos em sacarose ; que este teor em
sacarose, verificado em relação ao produto em causa, é
determinado de acordo com as disposições do artigo 13?
do Regulamento (CEE) n? 394/70 da Comissão, de 2 de
Março de 1970, respeitante às modalidades de aplicação da
concessão de restituição à exportação de açúcar (*), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n ? 1 684/92 í6);

Considerando que, nos termos do artigo 7? do Regula
mento (CEE) 766/68, o montante de base da restituição
para a sorbose exportada tal qual deve ser igual ao
montante de base da restituição, diminuído do centésimo
da restituição à produção válida, por força do Regula
(')
2)
(3)
O
O
O

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
154 de 25. 6. 1993, p . 10.
143 de 25. 6. 1968, p. 6.
167 de 26. 6. 1976, p. 13.
50 de 4. 3. 1970, p. 1 .
176 de 30. 6. 1992, p. 31 .

Considerando que, por força do artigo 19? do Regula
mento (CEE) n? 1785/81 , pode ser prevista uma restitui
ção à exportação tal qual dos produtos referidos no n? 1 ,
alíneas f) e g), do artigo 1 ? do referido regulamento ; que o
nível da restituição deve ser determinado em relação a 100

quilogramas de matéria seca, tendo em conta, nomeada
mente, a restituição aplicável à exportação dos produtos
do código NC 1702 30 91 , a restituição aplicável à expor
tação dos produtos referidos no n? 1 , alínea d), do artigo
1 ? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 e os aspectos
económicos das exportações projectadas ; que a restituição
só é concedida aos produtos que preencham as condições
constantes do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1469/77 da Comissão, de 30 de Junho de 1977,
respeitante às modalidades de aplicação do direito nive
lador e da restituição para a isoglicose e que altera o
Regulamento (CEE) n? 192/75 (8) ; alterado pelo Regula
mento (CEE) n ? 1714/88 (9) ;
O JO n ? L 170 de 27. 6. 1978, p. 9.
f) JO n? L 162 dè 1 . 7. 1977, p. 9.
O JO n? L 152 de 18 . 6. 1988, p. 23.
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Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho ('), são utilizadas para converter o montante

mento ; que este facto deve ser tomado em consideração
na fixação das restituições ;

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

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

limitativa nos artigos 2?, 4?, 5? e 7? do mesmo regula

de Gestão do Açúcar,

e determinação relativas a essas conversões foram estabele

cidas no Regulamento (CEE) n? 1 068/93 da Comissão (2) ;
Considerando que as restituições acima referidas devem

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

ser fixadas todos os meses ; que podem ser alteradas nesse
Artigo 1 ?

intervalo ;

Considerando que a aplicação dessas modalidades leva a
fixar as restituições para os produtos em causa nos
montantes indicados no anexo do presente regulamento ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 990/93 do
Conselho (3) proíbe o comércio entre a Comunidade
Económica Europeia e a República Federativa da Jugos
lávia (Sérvia e Montenegro) ; que esta proibição não se
aplica a determinadas situações, enumeradas de forma

As restituições 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 são fixadas
tal como é indicado no anexo.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO nr L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(2) JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
P) JO n ? L 102 de 28 . 4. 1993, p. 14.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 30 de Junho de 1993, que fixa 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

38,64
38,64

(2) (3)
(2)(3)

— ecus/ 1 % de sacarose x 100 kg —

1702 60 90 000

0,3864 (')(3)
— ecus/ 100 kg de matéria seca —

1702 90 30 000

38,64

(2)(3)

— ecus/ 1 % de sacarose X 100 kg —

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

0,3864 (') O
0,3864 C)(3)
0,3864 (') (3) O
— ecus/ 100 kg de matéria seca —

2106 90 30 000

38,64

00

— ecus/ 1 % de sacarose x 100 kg —

2106 90 59 000

0,3864 00

(') O montante de base não é 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 a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e
Montenegro) só podem ser concedidas no respeito das condições previstas no
Regulamento (CEE) n? 990/93.
(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).

NB : Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pe-de-pagina,
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? 1457/93 (JO n? L 142 de
12. 6. 1993, p. 55).
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REGULAMENTO (CEE) N? 1697/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que fixa a restituição à produção para o açúcar branco utilizado pela indústria
química
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

n? 464/91 , especificou, nomeadamente, as disposições
para o estabelecimento da restituição à produção ; que o
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n ? 1729/78 estabelece
que a restituição à produção para o açúcar branco é fixada
trimestralmente para os períodos que começam em 1
de Julho, 1 de Outubro, 1 de Janeiro e 1 de Abril ; que a
aplicação das referidas disposições leva à fixação da resti

tuição à produção conforme indicado no artigo 1 ? para o
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1548/93 (2), e, nomeadamente, o n? 6 do seu artigo 9 ?,

período nele referido ;
Considerando que, na sequência da alteração da definição
de açúcar branco e de açúcar bruto referida no n? 2,

alíneas a) e b), do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 1785/ 81 , os açúcares aromatizados ou adicionados de

Considerando que o n ? 3 do artigo 9 ? do Regulamento
(CEE) n? 1785/81 prevê que podem ser fixadas restitui
ções à produção para os produtos referidos no n? 1 ,
alíneas a) e f), do seu artigo 1 ? para os xaropes referidos na
alínea d) do mesmo número que se encontrem numa das
situações previstas no n ? 2 do artigo 9? do Tratado, e que
são utilizados no fabrico de determinados produtos da
indústria química ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1010/86 do
Conselho, de 25 de Março de 1986, que estabelece as
regras gerais aplicáveis à restituição à produção para deter
minados produtos do sector do açúcar utilizados na
indústria química (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 464/91 (4), determinou o
âmbito no que se refere ao estabelecimento das restituções
à produção, bem como os produtos químicos cujo fabrico
permite a concessão de uma restituição à produção relati
vamente aos produtos de base utilizados nesse fabrico ;
que os artigos 5?, 6? e 7? do Regulamento n ? 1010/86
prevêem que a restituição à produção válida para o açúcar
em bruto, os xaropes de sacarose e a isoglicose sem trans
formação deriva, em condições específicas a cada um
destes produtos de base, da restituição fixada para o açúcar
branco ;

corantes ou de outras substâncias já não são considerados
como sendo objecto dessas definições, e, desta feita,
devem ser considerados como « outros açúcares » ; que,
todavia, nos termos do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 1010/86, têm direito, enquanto produtos de base, à
restituição à produção ; que é, por conseguinte, necessário
prever, para o estabelecimento da restituição à produção
aplicável a esses produtos, um método de cálculo por refe
rência ao seu teor de sacarose ;

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
A restituição à produção para o açúcar branco referida
no artigo 4? do Regulamento (CEE) n ? 1010/86 é fixada
em 32,273 ecus por 100 quilogramas para o trimestre que
vai de 1 de Julho a 30 de Setembro de 1993.

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1729/78 da
Comissão, de 24 de Julho de 1978, que estabelece as
modalidades de aplicação relativas à restituição à produção
para o açúcar utilizado na indústria química (*), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
O
o
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n°.
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
154 de 25 . 6. 1993 , p. 10 .
94 de 9 . 4. 1986, p. 9.
54 de 28 . 2. 1991 , p . 22.
201 de 25. 7. 1978 , p. 26.

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho 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 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CEE) N? 1698/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que fixa o montante da ajuda em relação às forragens secas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1117/78 do
Conselho, de 22 de Maio de 1978, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector das forragens

secas ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 2275/89 (2), e, nomeadamente, o
n? 3 do seu artigo 5?,
Considerando que, nos termos do n? 1 do artigo 5? do
Regulamento (CEE) n ? 1117/78, é concedida uma ajuda
em relação às forragens secas referidas nas alíneas b) e c)
do artigo 1 ? do mesmo regulamento e obtidas a partir de
forragens produzidas na Comunidade, quando o preço de
objectivo foi superior ao preço médio do mercado
mundial ; que esta ajuda tem em conta uma percentagem
desses dois preços ;
Considerando que o preço de objectivo no sector das
forragens secas foi fixado no Regulamento (CEE)
n? 1288/93 do Conselho (3);

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3824/92 da
Comissão (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1663/93 (*), establece a lista dos
preços e montantes fixados em ecus, a alterar na
sequência dos realinhamentos monetários, que são afec
tados do coeficiente fixado pelo Regulamento (CEE) n ?
537/93 da Comissão (6), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 1331 /93 Q, a partir do início da campanha de comer
cialização de 1993/ 1994, no âmbito do regime de desman
telamento automático dos desvios monetários negativos ;
que este coeficiente deve ser tido em conta, a partir do
início da campanha de comercialização em causa, no
cálculo de ajuda ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2065/92 do
Conselho (8), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 1288/
/93 (9), fixou a percentagem referida no artigo 5? do Regu
lamento (CEE) n? 1117/78 em 70 % para a campanha de
comercialização de 1993/ 1994 ;

Considerando que o preço médio do mercado mundial é
determinado relativamente a um produto em pellets e a
granel da qualidade tipo para a qual se fixou o preço de
objectivo e entregue em Roterdão ;
Considerando que, por força do Regulamento (CEE)
n? 1417/78 do Conselho, de 19 de Junho de 1978 , rela
tivo ao regime de ajuda no que respeita às forragens
(') JO n? L 142 de 30. 5 . 1978 , p. 1 .
(2) JO n ? L 218 de 28 . 7. 1989, p. 1 .
O JO n ? L 132 de 29. 5. 1993, p. 1 .

(j JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 29.
O JO n? L 158 de 30. 6. 1993, p. 18 .
(j JO n? L 57 de 10. 3. 1993, p. 18.
O JO n? L 132 de 29. 5. 1993, p. 114.
(8) JO n? L 215 de 30. 7. 1992, p. 48.
O JO n? L 132 de 29. 5. 1993, p. 1 .

secas (l0), com a ultima redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n ? 11 10/89 ("), o preço médio do
mercado mundial dos produtos referidos no primeiro e
terceiro travessões, da alínea b), do artigo 1 ? do Regula
mento (CEE) n? 1117/78 deve ser determinado com base

nas possibilidades de compra reais mais favoráveis, com
exclusão das propostas e das cotações que não podem ser
consideradas representativas da tendência real do
mercado ; que se devem ter em consideração as propostas
e as cotações verificadas durante os primeiros 25 dias do
mês em causa referentes a entregas que podem ser reali
zadas durante o mês do calendário seguinte ; que o preço
médio do mercado mundial assim determinado é conside

rado na fixação da ajuda aplicável no mês seguinte ;
Considerando que se deve proceder aos ajustamentos
necessários relativamente às propostas e cotações que não
satisfaçam as condições acima indicadas ; que os ajusta
mentos acima previstos se definiram no artigo 3? do
Regulamento (CEE) n? 1528/78 da Comissão, de 30 de
Junho de 1978, relativo às modalidades de aplicação do
regime da ajuda em relação às forragens secas (12), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1069/93 (13);
Considerando que, em conformidade com o artigo 3? do
Regulamento (CEE) n? 1417/78, no caso de não poder ser
tida em consideração nenhuma proposta nem cotação,
para a determinação do preço médio do mercado mundial,
esse preço é determinado a partir da soma do valor dos
produtos concorrentes ; que esses produtos são definidos
no n? 3 do artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 1528/78 ;
Considerando que, por força do artigo 11 ? do Regula
mento (CEE) n? 1417/78, no caso de os preços a prazo
serem diferentes do preço em vigor no mês da apresenta
ção do pedido, o montante da ajuda será ajustado em
função de um montante corrector que é calculado tendo
em consideração a tendência dos preços a prazo ;

Considerando que, no caso de o preço médio do mercado
mundial ser determinado de acordo com o artigo 3? do
Regulamento (CEE) n? 1417/78, o montante corrector
deve ser igual à margem existente entre o preço médio do
mercado mundial e o preço médio do mercado mundial a
prazo, determinado aplicando os critérios referidos no
n? 3 do artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 1528/78 e
válido para entregas a realizar durante um mês que não
seja o da execução da ajuda e afectado pela percentagem
fixada no n ? 2 do artigo 5? do Regulamento (CEE)
n? 1117/78 ; que, no caso de o preço médio do mercado
mundial a prazo, relativamente a um ou vários meses, não
puder ser determinado aplicando os critérios referidos no
n? 3 do artigo 3? do Regulamento (CEE) n ? 1528/78 , o
montante corrector deve, em relação ao mês ou meses em
(10)
(")
(12)
(13)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

171
118
179
108

de
de
de
de

28. 6. 1978, p. 1 .
29. 4. 1989, p. 1 .
1 . 7. 1978, p. 10.
1 . 5. 1993, p. 114.
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causa, ser fixado a um nível em que a ajuda seja igual a

teve conhecimento que a ajuda as forragens secas deve ser
fixada como se indica no quadro constante do anexo do
presente regulamento,

zero ;

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
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
e determinação relativas a essas conversões foram estabele

cidas no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão (2);

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O montante da ajuda referida no n? 3 do artigo 5? do

Regulamento (CEE) n? 1117/78 está fixado no anexo.

Considerando que a ajuda deve ser fixada uma vez por
mês e de modo a assegurar a execução da ajuda desde o
primeiro dia do mês seguinte à data da fixação ;
Considerando que resulta da aplicação de todas essas
disposições às propostas e cotações de que a Comissão

N ? L 159/49

Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

n JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(J) JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 30 de Junho de 1993, que fixa o montante da ajuda
relativamente às forragens secas

Montantes da ajuda aplicáveis a partir de 1 de Julho de 1993 relativamente às forragens secas :
(em ecus/t)

Julho de 1993

— Forragens desidratadas por secagem
artificial e pelo calor
— Concentrados de proteínas

Outras forragens

72,583

47,893

Montante da ajuda em caso de fixação antecipada, relativamente ao mês de :
(em ECU/t)

Agosto 1993

72,600

47,910

Setembro 1993
Outubro 1993
Novembro 1993
Dezembro 1993

71,971
71,947
71,933
71,933

47,281
47,257
47,243
47,243

1 . 7. 93

N° L 159/51

Jornal Oficial das Comunidades huropeias

REGULAMENTO (CEE) N? 1699/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

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

desmantelamento

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

negativos ; que este coeficiente deve ser tido em conta,
apartir do início da campanha de comercialização em
causa, no cálculo de ajuda ;

Económica Europeia,
Tendo em conta o Acto de Adesão da Grécia e, nomeada

mente, os n?s 3 e 10 do protocolo n? 4 relativo ao algo
dão, alterado pelo Acto de Adesão de Espanha e de
Portugal e, nomeadamente, o protocolo n? 14 anexo a esse
Acto, e o Regulamento (CEE) n? 4006/87 da Comissão ('),
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2169/81 do
Conselho, de 27 de Julho de 1981 , que fixa as regras
gerais do regime de ajuda ao algodão (2), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1554/93 (3), e, nomeadamente, o n? 1 do seu artigo 5°,

Considerando que, por força do artigo 5° do Regulamento
(CEE) n? 2169/81 , deve ser concedida uma ajuda ao algo
dão com sementes produzido na Comunidade quando o
preço de objectivo é superior ao preço de mercado

automatico

dos

desvios

monetários

Considerando que, em aplicação do n? 2, segundo pará
grafo, do artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 1964/87 do
Conselho, de 2 de Julho de 1987, que adapta o regime de
ajuda para o algodão instituído pelo protocolo n? 4 anexo
ao Acto de Adesão da Grécia ("), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1553/93 (l2),
as ajudas ao algodão relativas à campanha de 1993/ 1994
são diminuídas, por um lado, de um montante de 5,140
ecus por 100 quilogramas fixado pelo Regulamento (CEE)
n? 2511 /92 da Comissão (B) e, por outro, do abatimento
fixado atendendo à superação previsível da quantidade
máxima garantida fixada no n? 1 , segundo parágrafo, do
artigo 2° do Regulamento (CEE) n? 1964/87 ; que, nestas

mundial do algodão com semente ;

condições, o referido montante da ajuda foi calculado
provisoriamente com base num abatimento global de
20,359 ecus por 100 quilogramas ;

Considerando que esta ajuda é igual à diferença entre
esses dois preços ;

dão com semente se determina atendendo ao rendimento

Considerando que, nos termos da terceira frase do n? 1 do
artigo 7? do Regulamento (CEE) n? 1201 /89 da Comissão,
de 3 de Maio de 1989, que estabelece as modalidades de
aplicação do regime de ajuda relativa ao algodão (4), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 2328/92 (^ pode ser apresentado, no decurso de Junho
e Julho de 1993, um pedido de ajuda tanto a título da
campanha de 1992/ 1993 como a título da campanha de
1993/ 1994 ; que é, portanto, conveniente fixar durante os
referidos meses o montante da ajuda válido a título das
duas campanhas em questão ;

Considerando que o preço de objectivo do algodão foi
fixado, para a campanha de 1993/ 1994, pelo Regulamento
(CEE) n? 1555/93 do Conselho (é) ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3824/92 da
Comissão Q, com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1 663/93 (8), estabelece a lista dos
preços e montantes fixados em ecus, a alterar na
sequência dos realinhamentos monetários, que são afec
tados do coeficiente fixado pelo Regulamento (CEE)
n? 537/93 da Comissão ('), alterado pelo Regulamento
(CEE) n? 1331 /93 (,0), a partir do início da campanha de
comercialização de 1993/ 1994, no âmbito do regime de
(') JO n? L 377 de 31 . 12. 1987, p. 49.
(2) JO n? L 211 de 31 . 7. 1981 , p. 2.

(4 JO n? L 154 de 25. 6. 1993, p. 23.

(4) JO n? L 123 de 4. 5. 1989, p. 23 .
O JO n? L 223 de 8 . 8 . 1992, p. 15.
o JO n? L 154 de 25. 6. 1993, p. 24.
O JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 29 .
H JO n? L 158 de 30. 6. 1993 , p. 18 .
f) JO n? L 57 de 10. 3 . 1993 , p. 18 .
H JO n ? L 132 de 29. 5. 1993, p . 114.

Considerando que o preço do mercado mundial do algo
estimado em sementes de algodão e em algodão sem
semente da produção comunitária e dos custos líquidos da
degranação, periodicamente, a partir dos preços do
mercado mundial verificados para o algodão sem semente
e para as sementes de algodão ;
Considerando que o preço do mercado mundial destes
dois últimos produtos se determina em conformidade
com o artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 2169/81 ;
Considerando que, se no mercado mundial o preço do
algodão com semente não puder ser determinado como
acima indicado, esse preço é estabelecido com base
no último preço determinado ;

Considerando que o preço do mercado mundial do algo
dão com semente é igual à soma dos valores do algodão
sem semente e das sementes de algodão definidos
no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1201 /89, sendo
nessa soma diminuídos os custos da degranação ;
Considerando que esses valores se estabelecem com base
nos preços determinados nos termos dos artigos 2? e 3?
do Regulamento (CEE) n? 1201 /89 ; que o preço do
mercado mundial se determina com base nas possibili
dades de compra reais mais favoráveis, com exclusão das
ofertas e das cotações que não se podem considerar repre
sentativas da tendência real do mercado ;

Considerando que, em relação às ofertas e cotações que
não satisfaçam as condições acima indicadas, se deve

proceder aos ajustamentos necessários ;
(") JO n? L 184 de 3. 7. 1987, p. 14.
(I2) JO n? L 154 de 25. 6. 1993, p. 21 .
(") JO n? L 250 de 29. 8 . 1992, p. 14.
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Considerando que, por força do n? 4 do artigo 4? do
Regulamento (CEE) n? 2169/81 , caso nenhuma oferta e
nenhuma cotação possam ser consideradas para a determi
nação do preço do mercado mundial das sementes de
algodão, esse preço é estabelecido com base nas ofertas e
cotações mais favoráveis das sementes de algodão verifi
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conhecimento que a ajuda relativa ao algodão deve ser
fixada como se indica no presente regulamento,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

cadas no mercado comunitário ou, se essas ofertas e cota

ções não puderem ser consideradas, a partir do valor dos
produtos obtidos no momento da transformação destas

Artigo 1 ?

sementes na Comunidade, sendo este valor subtraído dos

1 . O montante da ajuda relativa ao algodão com
semente, referida no artigo 5? do Regulamento (CEE)

custos de transformação ; que esse valor se determina de
acordo com o artigo 4? do Regulamento (CEE)

n? 2169/81 , é fixado em :

n? 1201 /89 ;

— 71,180 ecus por 100 quilogramas a título da campanha

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho ('), são utilizadas para converter o montante
expresso em moedas de países terceiros e estão na base da
determinação das taxas de conversão agrícolas das moedas
dos Estados-membros ; que as normas de execução e de
determinação

dessas

conversões

foram

estabelecidas

no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão (2);

Considerando que a ajuda deve ser fixada uma vez por
mês de modo a assegurar a execução da ajuda desde o
primeiro dia do mês seguinte à data da fixação ; que essa
ajuda pode ser alterada no intervalo ;
Considerando que resulta da aplicação de todas essas
disposições às ofertas e cotações de que a Comissão teve

de 1992/ 1993,

— 65,253 ecus por 100 quilogramas a título da campanha
de 1993/ 1994.

2.

Todavia, o montante da ajuda a título da campanha

de 1993/ 1994 será confirmado ou substituído com efeitos

a partir de 1 de Julho de 1993 para atender ao preço de
objectivo do algodão relativo a essa campanha e às conse
quências do regime das quantidades máximas garantidas.
Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n ? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(2) JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.

N? L 159/53

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

1 . 7. 93

REGULAMENTO (CEE) N? 1700/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que fixa o direito nivelador reduzido aplicável à importação em Portugal de
determinadas quantidades de açúcar em bruto destinado às refinarias
portuguesas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que, nos termos do n? 5 do artigo 16?A, o
referido direito nivelador reduzido é fixado mensalmente

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 mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1 548/93 (2), e, nomeadamente, o n? 5 do seu artigo 1 6?,
Considerando que o n? 1 do artigo 16?A do Regulamento
(CEE) n? 1785/81 prevê a aplicação, durante o período
compreendido entre 1 de Janeiro e 30 de Junhó de 1993,
de um direito nivelador reduzido à importação para
Portugal de determinadas quantidades de açúcar em bruto
originárias de certos países terceiros e destinadas às refina
rias portuguesas ;

para o mês seguinte ;
Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n°. 3813/92
do Conselho (3), 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
e determinação relativas a essas conversões foram estabele

cidas no Regulamento (CEE) n ? 1068/93 da Comissão (4);

Considerando que a aplicação destas disposições conduz à
fixação do direito nivelador reduzido de importação do
açúcar em bruto em causa no valor indicado no presente
regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que, nos termos do n? 2 do artigo 16?A do
Regulamento (CEE) n? 1785/81 , este direito nivelador
reduzido será igual :

— ao preço de intervenção do açúcar em bruto a que se
refere o n? 2 do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n? 1785/81 em vigor no momento da importação,
— diminuído de um montante igual à média dos preços
a pronto (spot prices) do açúcar em bruto cotados na
Bolsa de Londres, entregue, se for caso disso, no
estádio CIF, durante os vinte primeiros dias do mês
que antecede o mês para o qual é fixado o direito

Artigo 1 ?

O direito nivelador reduzido aplicável à importação em
Portugal das quantidades de açúcar em bruto de qualida
de-tipo e destinado a ser refinado (códigos
NC 1701 11 10 e 1701 12 10), referidas no artigo 16?A do
Regulamento (CEE) n? 1785/81 , é fixado em 24,13 ecus
por 100 quilogramas.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de

nivelador :

1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n ? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
O JO n? L 154 de 25. 6. 1993, p. 10 .

(3) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

V) JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.

N ? L 159/54

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

1 . 7. 93

REGULAMENTO (CEE) N? 1701/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

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

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

de calculo do direito nivelador que lhes é aplicável vêm
indicados no anexo II e nos artigos 2? a 12? deste regula
mento :

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

Considerando que, nos termos do Regulamento (CEE)
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece uma
organização comum de mercados no sector de 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, nos termos do artigo 14? do Regula
mento (CEE) n? 804/68 , é cobrado um direito nivelador
aquando da importação dos produtos referidos no artigo
1 ? deste regulamento ; que estes produtos podem ser
repartidos em grupos ; que os grupos de produtos e o
produto-piloto relativo a cada um deles são determinados
no anexo I do Regulamento (CEE) n? 2915/79 do
Conselho, de 18 de Dezembro de 1979, que determina os
grupos de produtos e as disposições especiais relativas ao
cálculo dos direitos niveladores no sector do leite e dos

n? 2915/79, o elemento do direito nivelador estabelecido

utilizando um coeficiente que exprime a relação em peso
que existe entre os compostos lácteos contidos
no produto, por um lado, e o próprio produto, por outro,
é, em relação aos produtos que contêm açúcar ou outros
edulcorantes, calculado multiplicando o montante de base
pela quantidade dos compostos lácteos contidos
no produto ;

Considerando que o artigo 12? do Regulamento (CEE)
n? 2915/79 prevê que seja aplicado, a determinados
produtos originários e provenientes de certos países tercei
ros, um direito nivelador específico ; que o direito nive
lador aplicável a esses produtos está fixado no anexo I do
Regulamento (CEE) n? 1767/82 da Comissão Ç), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1317/93 (8);

produtos lácteos (3), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 3798/91 (4) ;
Considerando que o direito nivelador em relação aos
produtos de um grupo deve ser igual ao preço-limiar do
produto-piloto diminuído do preço franco-fronteira ; que
estes preços-limiar foram fixados, relativamente à
campanha leiteira de 1993/ 1994, pelo Regulamento (CEE)
n? 1562/93 do Conselho (*) ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1723/93 da
Comissão (*) determinou os preços e montantes fixados
em ecus no sector do leite e dos produtos lácteos na
sequência dos realinhamentos monetários de Septembro e
Novembro de 1992 bem como Janeiro e Maio de 1993 ;

Considerando, no
n? 2915/79 foram
cálculo do direito
assimilados ; que a
(')
O
(3)
(4)
O
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
Ver

entanto, que no Regulamento (CEE)
previstas disposições especiais para o
nivelador aplicável a certos produtos
designação destes produtos e o método

n? L 148 de 28 . 6. 1968, p. 13 .
n ? L 215 de 30. 7. 1992, p. 64.
n ? L 329 de 24. 12. 1979, p. 1 .
n ? L 357 de 28 . 12. 1991 , p. 3 .
n ? L 154 de 25. 6. 1993, p. 1 .
página 123 do presente Jornal Oficial .

Considerando que, enquanto se verificar que na importa
ção na Comunidade o preço de um produto assimilado,
em relação ao qual o direito nivelador não é igual ao apli
cável ao seu produto-piloto, é sensivelmente inferior ao
preço que existiria numa relação normal com o preço do
produto-piloto, o direito nivelador deve ser igual à soma
de dois elementos :

— um elemento igual ao montante resultante das dispo
sições dos artigos 2? a 7? do Regulamento (CEE)
n ? 2915/79 que forem aplicáveis ao produto assimi
lado em causa,

— um elemento adicional fixado a um nível que permita
restabelecer, tendo em conta a composição e a quali
dade dos produtos assimilados, a relação normal dos
preços à importação na Comunidade ;

Considerando que, no que respeita aos produtos em rela
ção aos quais o direito aduaneiro foi consolidado
no âmbito do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e

Comércio (GATT), o direito nivelador deve, por força do
n? 3 do artigo 14? do Regulamento (CEE) n ? 804/68, ser
limitado ao montante resultante desta consolidação ;
O JO n? L 196 de 5. 7. 1982, p. 1 .
(8) JO n ? L 132 de 29. 5. 1993, p. 78 .
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Considerando que, nos termos do Regulamento (CEE)
n? 1073/68 da Comissão ('), alterado pelo Regulamento
(CEE) n? 222/88 (2), deve ser estabelecido, em relação a
cada um dos produtos-piloto definidos no anexo I do
Regulamento (CEE) n? 2915/79, um preço franco-fron
teira ; que estes preços devem ser estabelecidos em relação
a produtos comercializáveis de boa qualidade ;
Considerando que os preços franco-fronteira devem ser
estabelecidos com base nas possibilidades de compra mais
favoráveis no comércio internacional dos produtos refe
ridos no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n ? 804/68 com
exclusão dos produtos assimilados em relação aos quais o
direito nivelador não seja igual ao aplicável aos seus
produtos-piloto ; que, aquando da verificação destas possi
bilidades, a Comissão deve ter em conta todas as informa

ções relativas aos preços praticados franco-fronteira da
Comunidade em relação a produtos provenientes de
países terceiros e aos preços nos mercados de países
terceiros de que tenha conhecimento, quer através dos
Estados-membros quer pelos seus próprios meios ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 788/86 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n ? 1 525/90 (4), fixou os valores fran
co-fronteira espanhola aplicáveis à importação de determi
nados queijos originários e provenientes da Suíça ;
Considerando, no entanto, que não se podem ter em
conta as informações que digam respeito a uma pequena
quantidade que não seja representativa das trocas comer

ciais do produto em causa e aquelas a respeito das quais a
evolução dos preços em geral ou as informações existentes
permitam à Comissão considerar que o preço em causa
não é representativo da tendência real do mercado ;
Considerando que se deve proceder a um ajustamento dos
preços considerados, quando eles não se apliquem fran
co-fronteira da Comunidade ou a produtos comercializá
veis de boa qualidade ; que, em relação a um produto assi
milado relativamente ao qual o direito nivelador seja igual
ao aplicável ao seu produto-piloto, deve ser efectuado um
ajustamento tomando-se em consideração, nomeada
mente, as diferenças de composição, de maturação, de
qualidade e de apresentação entre o produto assimilado
em questão e o seu produto-piloto ; que os ajustamentos
respeitantes à composição devem ser calculados multipli
cando-se a diferença entre o teor dos componentes lácteos
do produto-piloto, por um lado, e o produto assimilado
em causa, por outro, pelo valor atribuído, no comércio
internacional, a uma unidade de peso do componente
lácteo em causa ; que os outros ajustamentos devem ser
calculados tendo em conta a diferença existente entre o
valor atribuído, no mercado da Comunidade, a cada uma

das características do produto-piloto, por um lado, e o
atribuído neste mercado à característica correspondente
do produto assimilado em causa, por outro ;
Considerando que, na falta de informações relativas aos
preços, o preço franco-fronteira pode, excepcionalmente,
O
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

180 de 26. 7. 1968, p. 25.
28 de 1 . 2. 1988 , p. 1 .
74 de 19 . 3 . 1986, p. 20 .
144 de 7. 6. 1990, p. 15.
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ser estabelecido com base no valor das materias-primas
contidas no produto-piloto em causa, calculadas a partir

dos preços de produtos lácteos em relação aos quais
existam preços de custos de transformação médios e de
rendimentos médios ;

Considerando que um preço franco-fronteira pode, a
título excepcional, ser mantido sem qualquer alteração
durante um período limitado, quando o preço, relativa
mente a uma dada qualidade ou a uma origem determi
nada, que serviu de base para o estabelecimento prece
dente ao preço franco-fronteira não tenha chegado de
novo ao conhecimento da Comissão para o estabeleci
mento do preço franco-fronteira seguinte e se a Comissão
julgar que os preços existentes, não sendo suficientemente
representativos da tendência efectiva do mercado, provo
cariam alterações bruscas e consideráveis do preço fran
co-fronteira ;

Considerando que, nos termos do n? 1 do artigo 19? do
Regulamento (CEE) n? 804/68, a nomenclatura prevista
no presente regulamento consta da Nomenclatura Combi
nada ;

Considerando que, por força do artigo 8 ? do Regulamento
(CEE) n? 1073/68 , os direitos niveladores são fixados todas
as quinzenas ; que podem entretanto ser alterados, se tal
se revelar necessário ; que o direito nivelador continua a
ser aplicável até que um outro seja aplicável ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2730/75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, relativo à glicose e à
lactose (*), alterado pelo Regulamento (CEE) n ? 222/88,
estabelece, nomeadamente, que o regime previsto pelo
Regulamento (CEE) n? 804/68 e pelas disposições adop

tadas para a aplicação do referido regulamento à lactose e
ao xarope de lactose do código NC 1702 10 90, é tornado
extensivo à lactose e ao xarope de lactose do código NC
1702 10 10 ; que, por conseguinte, o direito nivelador
fixado para os produtos do código NC 1702 10 90 é igual
mente aplicável aos produtos do código NC 1702 10 10 ;
que, a fim de assegurar uma correcta aplicação das refe
ridas disposições, é oportuno, a título declaratório, consi
derar esse produto, bem como o direito nivelador que lhe
é aplicável, na lista dos direitos niveladores ;

Considerando que os Regulamentos (CEE) n? 518/92 (6),
(CEE) n? 519/92 (7) e (CEE) n? 520/92 (8) do Conselho, de
27 de Fevereiro de 1992, relativos a certas modalidades de

aplicação do acordo provisório relativo ao comércio e a
medidas de acompanhamento entre a Comunidade
Económica Europeia do Carvão e do Aço, por um lado, e,
respectivamente, a República da Polónia, a República da
Hungria e a República Federativa Checa e Eslovaca, por
outro, instauraram um regime de redução de direitos nive
ladores de importação para certos produtos ; que o Regu
lamento (CEE) n ? 584/92 da Comissão (9) estabeleceu as
regras de execução, no sector do leite e produtos lácteos,
do regime previsto nesses acordos ;
(5)
(6)
(7)
(8)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

281 de 1 . 11 . 1975, p. 20 .
56 de 29. 2. 1992, p. 3.
56 de 29 . 2. 1992, p. 6.
56 de 29. 2. 1992, p. 9 .
62 de 7. 3 . 1992, p. 34.
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Considerando que, para alem disso, e necessário ter em
conta a Decisão 93/239/CEE de Conselho, de
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do Conselho (é), 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

15

de Março de 1993, relativa à celebração dos acordos sob
forma de troca de cartas entre a Comunidade Económica

Europeia, por um lado, e a República da Islândia, o Reino
da Noruega e o Reino da Suécia, por outro, relativos à
aplicação provisória dos acordos respeitantes a determi
nados convénios no domínio da agricultura, assinados
pela mesmas partes no Porto, em 2 de Maio de 1992 (!) ;
que o Regulamento (CEE) n ? 1316/93 da Comissão (2)
estabelece as normas de execução relativas à importação
destes produtos originários da Suécia ;

e determinação relativas a essas conversões foram estabele

cidas no Regulamento (CEE) n? 1068 /93 da Comissão Q ;
Considerando que resulta da aplicação de todas estas
disposições que os direitos niveladores em relação ao leite
e aos produtos lácteos devem ser fixados em conformi
dade com o anexo do presente regulamento,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 715/90 do
Conselho (3), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 297/91
(4). definiu o regime aplicável a certos produtos agrícolas e
a certas mercadorias dos Estados de África, das Caraíbas e
do Pacífico ou de países e territórios ultramarinos ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo IP

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

Considerando que, em conformidade com o n? 1 do
artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE do Conselho, de 25
de Julho de 1991 , relativa à associação dos países e territó
rios ultramarinos à Comunidade Económica Europeia (*),
não são aplicados direitos niveladores aos produtos origi
nários dos países e territórios ultramarinos ;

no

anexo .

Artigo 2?

Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92

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

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

109 de 1 . 5. 1993, p. 1 .
132 de 29. 5. 1993, p. 73.
84 de 30. 3. 1990, p. 85.
36 de 8. 2. 1991 , p. 9.
263 de 19. 9. 1991 , p. 1 .

(6) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
O JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 30 de Junho 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)

C'di

NC

Nota

Montante do

Ovl "

NC

Nota

Montante do

direito nivelador

!®°

0401 10 10
0401 10 90
0401 20 11

14,46
13,25
20,27

0403 10 16

0401 20 19

19,06

0403 10 26

0401 20 91

25,60

0401 20 99

24,39

0401 30 11

66,58

0403 10 32
0403 10 34
0403 10 36

0401 30 19
0401 30 31

65,37
129,13

0403 90 1 1

94,25

0403 90 13

165,08

0401 30 39
0401 30 91

127,92
217,88

0403 90 19

0401 30 99

216,67

0402 10 11
0402 10 19
0402 10 91
0402 1 0 99
0402 21 11
0402 21 17
0402 21 19
0402 21 91
0402 21 99
0402 29 1 1
0402 29 1 5
0402 29 1 9
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 1 1
0402 99 19
0402 99 31
0402 99 39
0402 99 91
0402 99 99

de pé-de-página (*)

(4)
(3)(4)
(■) (4)
(') (4)
(4)
(4)
(3)(4)
(3)(4)
(3)(4)
(') O (4)
(') (4)

(') (4)
C)(4)
(') (4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
0)(4)
(') (4)
C)(4)
(') (4)

94,25
87,00
0,8700 / kg +
0,8700 / kg +
165,08
157,83
157,83
202,59
195,34
1 ,5783 / kg +
1 ,5783 / kg +
1 ,5783 / kg +
1,9534 / kg +
1 ,9534 / kg +
38,74
38,74
48,43
48,43
129,13
127,92
217,88
216,67
45,89
45,89
1,2550 / kg +
1 ,2550 / kg +
2,1425 / kg +
2,1425 / kg +

0403 10 02

94,25

0403 10 04
0403 10 06

165,08
202,59

0403 10 12
0403 10 14

(')
(')

29,51
29,51
22,26
29,51
22,26

25,89
24,68
25,89
24,68

0,8700 / kg + 29,51
1,5783 / kg + 29,51

direito nivelador

(')

1 ,9534 / kg + 29,51

0403 10 22

22,68

0403 10 24

28,01

0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39

29,51
22,26

de pé-de-página O

68,99

(')
(>)
(')

0,1 664 / kg + 28,30
0,21 97 / kg + 28,30
0,6295 / kg + 28,30

202,59

(')
(')
0

0,8700 / kg + 29,51
1 ,5783 / kg + 29,51
1 ,9534 / kg + 29,51

0403 90 51

22,68

0403 90 53

28,01

0403 90 59

0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

68,99

(')
(')
(■)

0,1 664 / kg + 28,30
0,21 97 / kg + 28,30
0,6295 / kg + 28,30

0404 10 02

25,13

0404 10 04

165,08

0404 10 06

202,59

0404 10 12

94,25

0404 10 14

165,08

0404 10 16

202,59

0404 10 26
040410 28
0404 10 32
0404 10 34
0404 10 36
0404 10 38
0404 10 48
0404 10 52
0404 10 54
0404 10 56
0404 10 58
0404 10 62
0404 10 72
0404 10 74
0404 10 76
0404 10 78
0404 10 82
0404 10 84

(')
(')
(')
(')
(')
(')
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

0,251 3 / kg
1 ,5783 / kg
1,9534 / kg
0,8700 / kg
1,5783 / kg
1,9534 / kg
0,251 3 / kg
1 ,5783 / kg
1,9534 / kg
0,8700 / kg
1,5783 / kg
1,9534 / kg
0,251 3 / kg
1,5783 / kg
1,9534 / kg
0,8700 / kg
1,5783 / kg
1,9534 / kg

+
+
+
+
+
+

22,26
29,51
29,51
29,51
29,51
29,51

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

6,04
6,04
6,04
6,04
6,04
22,26
28,30
28,30
28,30
28,30
28,30

0404 90 1 1

94,25

0404 90 13

165,08
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Código NC
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, Nota .

de pé-de-página (5)

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

(')
C)(3)
(')
(>)
C)(3)
(')

0405 00 1 1
0405 00 19

(3)
(3)

0405 00 90

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 11
0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17
0406 90 19
0406 90 21
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27
0406 90 29

Montante do

Código NC

202,59
94,25
165,08
202,59
0,8700 / kg + 29,51
1 ,5783 / kg + 29,51

0406 90 31
0406 90 33
0406 90 35
0406 90 37
0406 90 39
0406 90 50
0406 90 61
0406 90 63
0406 90 69
0406 90 73
0406 90 75
0406 90 77
0406 90 79
0406 90 81
0406 90 85
0406 90 89
0406 90 93
0406 90 99

direito nivelador

1,9534 / kg
0,8700 / kg
1 ,5783 / kg
1,9534 / kg

+
+
+
+

224,25
224,25
273,59

(3) (4)
OO
OO
O (4)
00
OO
0 (4)
O (4)
0 (4)
0 (4)
OO
0 (4)
0 (4)
00
00
0 (4)
0 (4)
0 (4)
00

197,76
254,11
385>7 1
385,71
1 60,34
149,21
1 60,34
257,06
144,21
213,67
148>08
148,08
148,08
38 VI
213,67
1 57,39
1 57,39
1 -57,39
157,39

29,51
29,51
29,51
29,51
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, Nota .

Montante do

de pe-de-página (*)

direito nivelador

0 (4)
0 (4)
00
0 (4)
0 (4)
0 (4)
O (4)
O (4)
O (4)
00
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO

1 57,39
1 57,39
1 57,39
1 57,39
157,39
1 57,39
38 5,71
38 5,71
385,71
157,39
157,39
157,39
157,39
157,39
157,39
157,39
197,76
254,1 1

1702 10 10
1702 10 90

28,95
28,95

2106 90 51

28,95

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

67,67
87,68
82,96
70,32
87,68
67,67
87,68
82,96
70,32
87,68

(') 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 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 disso, acrescida,
b) Do outro montante indicado.
(3) Os produtos deste código importados de um país terceiro,
— para os quais é apresentado um certificado IMA 1 emitido nas condições previstas no Regulamento (CEE) n? 1767/82,
— para os quais é emitido um certificado EUR 1 emitido nas condições previstas no Regulamento (CEE) n? 1316/93, para a Suécia, e no Regulamento
(CEE) n? 584/92, para a Polónia, a Checoslováquia e a Hungria,
estão sujeitos aos direitos niveladores definidos, respectivamente, nos referidos regulamentos.
(4) O direito nivelador aplicável é limitado nas condições previstas no Regulamento (CEE) n? 715/90.

(*) Em conformidade com o n? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos produtos originários dos PTU.
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N ? L 159/59

REGULAMENTO (CEE) N? 1702/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que fixa as taxas de conversão agrícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

meses seguintes ao reahnhamento em causa ; que e opor
tuno desmantelar o desvio a partir de 1 de Julho de 1993 ;

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

Considerando que o n? 2 do artigo 15? do Regulamento
(CEE) n? 1068/93 prevê que a taxa de conversão agrícola
fixada antecipadamente será ajustada no caso de o seu
desvio em relação à taxa de conversão agrícola em vigor
no momento do facto gerador aplicável em relação ao

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 ('), e, nomeadamente, o n? 1 do
seu artigo 3? e o n? 2 do seu artigo 4?,
Considerando que as taxas de conversão agrícolas foram
fixadas pelo Regulamento (CEE) n ? 1504/93 da Comis
são (2) ;

montante em causa exceder quatro pontos ; que, neste
caso, a taxa de conversão agrícola fixada antecipadamente
será aproximada da taxa em vigor até ao nível correspon
dente a um devio de quatro pontos ; que é conveniente
especificar a taxa pela qual é substituída a taxa de conver
são agrícola fixada antecipadamente ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento para a libra irlandesa estão em conformidade
com o parecer dos comités de gestão em causa,

Considerando que o n? 1 do artigo 4? do Regulamento

(CEE) n? 3813/92 prevê que a taxa de conversão agrícola
de uma moeda flutuante seja modificada quando o desvio
monetário relativo ao último período de referência de um
determinado mês exceder dois pontos ; que, nesse caso,
será fixada uma nova taxa de conversão agrícola em
função da redução para metade do referido desvio mone

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

tário ;

As taxas de conversão agrícolas são fixadas no anexo I.

Considerando que as taxas representativas de mercado são
determinadas com base em períodos de referência estabe
lecidos em conformidade com o disposto no Regulamento
(CEE) n? 1068/93 da Comissão, de 30 de Abril de 1993
que estabelece regras para a determinação e aplicação das
taxas de conversão no sector agrícola (3) ;

Considerando que, devido às taxas de cambio verificadas
ao longo do período de referência de 21 a 30 de Junho de
1993, é necessário fixar uma nova taxa de conversão agrí
cola relativa à lira italiana, à libra esterlina, à libra irlan

desa e à dracma grega ;

Considerando que a taxa de conversão agrícola da libra
irlandesa foi ajustada após o realinhamento de 30
de Janeiro de 1993, pelo Regulamento (CEE) n? 219/
/93 (4), tendo se permitido que continuasse a existir um
desvio monetário de dois pontos ; que, em aplicação do
n? 2 do artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 3813/92, é
necessário proceder ao desmantelamento durante os doze

Artigo 2?
No caso referido no n? 2 do artigo 15? do Regulamento

(CEE) n? 1068/93, a taxa de conversão agrícola fixada
antecipadamente é substituída pela taxa do ecu relativa à
moeda em causa que figura no anexo II :

— quadro A, no caso desta última taxa ser superior à taxa
fixada antecipadamente, ou

— quadro B, no caso desta última taxa ser inferior à taxa
fixada antecipadamente.

Artigo 3 ?

É revogado o Regulamento (CEE) n? 1504/93.

Artigo 4 ?
(')
(2)
(3)
4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
148 de 19. 6. 1993, p. 30.
108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
26 de 3 . 2. 1993, p . 13.

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
1993 .
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O presente regulamento e obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

ANEXO I

Taxas de conversão agrícolas
1 ecu =

48,5563
8,97989
2,35418
319,060
182,744
7,89563
0,976426
2 166,58
2,65256
222,758
0,948645

francos belgas e
francos luxemburgueses
coroas dinamarquesas
marcos alemães

dracmas gregas
pesetas espanholas
francos franceses
libra irlandesa
liras italianas
florins neerlandeses

escudos portugueses
libra esterlina

ANEXO II

Taxas de conversão agrícolas fixadas antecipadamente e ajustadas

Quadro A

1 ecu =

46,6888
8,63451

francos belgas e
francos luxemburgueses
coroas dinamarquesas

2,26363

marcos alemães

305,788
175,715
7,59195
0,938871
2 083,25
2,55054
214,190
0,912159

Quadro B

1 ecu =

50,5795
9,35405
2,45227

francos belgas e
francos luxemburgueses
coroas dinamarquesas
marcos alemães

dracmas gregas
pesetas espanholas

352,384
190,358

dracmas gregas
pesetas espanholas

francos franceses
libra irlandesa
liras italianas
florins neerlandeses

8,22461
1,01711
2 256,85
2,76308

francos franceses
libra irlandesa
liras italianas
florins neerlandeses

escudos portugueses

232,040

escudos portugueses

libra esterlina

0,988172

libra esterlina
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N ? L 159/61

REGULAMENTO (CEE) N? 1703/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que fixa as taxas das restituições aplicáveis a certos produtos dos sectores dos
cereais e do arroz 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 ? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais ('), e, nomea
damente, o n? 2, terceiro parágrafo, primeira frase, do seu
artigo 13?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, relativo à organização
comum do mercado do arroz (2), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1544/93 (3),
e, nomeadamente, o n ? 2, quarto parágrafo, primeira frase,
do seu artigo 17?,
Considerando que, em conformidade com o n? 1 do
artigo 13? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 e com o
n? 1 do artigo 17? do Regulamento (CEE) n? 1418/76, a
diferença entre as cotações ou os preços no mercado
mundial dos produtos referidos no artigo 1 ? de cada um
destes dois regulamentos e os preços na Comunidade
pode ser coberta por uma restituição à exportação ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3035/80 do
Conselho, de 11 de Novembro de 1980, que estabelece
para certos produtos agrícolas exportados sob a forma de
mercadorias não abrangidas pelo anexo II do Tratado, as
regras gerais relativas à concessão das restituições à expor
tação e os critérios de fixação dos seus montantes (4), com

a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3381 /90 Q, especificou os produtos para os

quais se pode fixar uma taxa da restituição aplicável por
ocasião da sua exportação sob a forma de mercadorias
abrangidas, conforme o caso, pelo anexo B do Regula
mento (CEE) n ? 1766/92 ou pelo anexo B do Regula
mento (CEE) n? 1418/76 ;
Considerando que, em conformidade com o n? 1 ,
primeiro parágrafo, do artigo 4? do Regulamento (CEE)
n? 3035/80, a taxa da restituição por 100 quilogramas de
cada um dos produtos de base considerados deve ser
fixada mensalmente ;

Considerando que, em conformidade com o n? 2 do
mesmo artigo, se deve, para a determinação dessa taxa, ter

a) Por um lado, os custos médios do abastecimento em
produtos de base considerados das indústrias transfor
madoras no mercado da Comunidade e, por outro lado,
os preços praticados no mercado mundial ;
b) O nível das restituições à exportação dos produtos agrí
colas transformados abrangidos pelo anexo II do
Tratado cujas condições de fabrico sejam comparáveis ;
c) A necessidade de assegurar condições iguais de concor
rência entre as indústrias consumidoras dos produtos
comunitários e as que utilizam produtos provenientes
de países terceiros sob o regime do tráfego do aperfei
çoamento activo ;

Considerando que, na falta da prova de que a mercadoria
a exportar não beneficiou da restituição à produção apli
cável nos termos do Regulamento (CEE) n? 1722/93 da
Comissão, de 30 de Junho de 1993, que determina as
normas de execução relativas aos regimes de restituições à
produção no sector dos cereais e do arroz (®), é necessário
prever que o montante da restituição à exportação será
reduzido do montante da citada restituição à produção
aplicável no dia da recepção da declaração de exportação ;
que este regime é o único que permite evitar todo o risco
de fraude ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 565/80 do
Conselho, de 4 de Março de 1980, relativo ao pagamento
antecipado das restituições à exportação para os produtos

agrícolas Q, alterado pelo Regulamento (CEE) n? 2026/83
(8), e o Regulamento (CEE) n? 3665/87 da Comissão, de
27 de Novembro de 1987, que estabelece regras comuns
de execução do regime das restituições à exportação para
os produtos agrícolas (9), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1 525/92 (10), estabe
leceram um regime de pagamento antecipado das restitui
ções à exportação que é necessário ter em conta aquando
do ajustamento das restituições à exportação ;

Considerando que, na sequência do acordo entre a
Comunidade Económica Europeia e os Estados Unidos da
América relativo às exportações de massas alimentícias da
Comunidade para os Estados Unidos e aprovado pela
Decisão 87/482/CEE do Conselho (n), é necessário dife

em conta, nomeadamente :
(•) JO n ? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) JO n ? L 166 de 25. 6. 1976, p . 1 .
(3) JO n ? L 154 de 25. 6. 1993, p. 5.

(j JO n? L 323 de 29. 11 . 1980, p. 27.
O JO n ? L 327 de 27. 11 . 1990, p. 4.

(6) Ver página 112 do presente Jornal Oficial.
P) JO n? L 62 de 7. 3. 1980, p. 5.
C) JO n ?
O JO n ?
H JO n?
(") JO n?

L 199 de 22. 7. 1983, p. 12.
L 351 de 14. 12. 1987, p. 1 .
L 160 de 13. 6. 1992, p. 7.
L 275 de 29. 9 . 1987, p. 36.
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A prova referida no primeiro parágrafo será fornecida pela
apresentação, pelo exportador, de uma declaração do

destino ;

transformador do produto de base em causa, atestando

Considerando que, para a aplicação do n? 2, alínea b), do
artigo 4? do Regulamento (CEE) n ? 3035/80 do Conselho,
é necessário distinguir as restituições ;

pelo Regulamento (CEE) n? 1722/93 não foi e não será
pedido.

que o benefício de uma restituição à produção prevista

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 990/93 do
Conselho (') proíbe o comércio entre a Comunidade
Económica Europeia e a República Federativa da Jugos
lávia (Sérvia e Montenegro) ; que esta proibição não se
aplica a determinadas situações, enumeradas de forma
limitativa nos artigos 2?, 4?, 5? e 7? do mesmo regula
mento ; que este facto deve ser tomado em consideração

3 . Se não for fornecida a prova referida no n? 2, a taxa
da restituição à exportação :

a) Válida no dia da exportação da mercadoria, ou no dia
referido no n ? 2 do artigo 26? do Regulamento (CEE)
n ? 3665/87 quando não houver fixação antecipada
dessa taxa ;
ou

na fixação das restituições ;

b) Fixada antecipadamente,
Considerando que, em especial no que se refere aos
amidos do código NC 1108 , a restituição à exportação
enquanto tal está subordinada ao respeito de um teor de
matéria seca de 77 % , no caso da fécula de batata, e de
84 % , no caso dos amidos de cereais ;

Considerando que, no que se refere às batatas, apenas as
féculas de batata estão submetidas à organização comum
de mercado ; que importa, consequentemente, precisar as
condições às quais devem responder estas féculas a fim de

será reduzida do montante da restituição à produção apli
cável, por força do Regulamento (CEE) n ? 1722/93, ao
produto de base no dia da aceitação da declaração de
exportação da mercadoria, ou no dia referido no n ? 2 do

artigo 26? do Regulamento (CEE) n? 3665/87, no caso de
colocação dos produtos sob o regime de pagamento ante
cipado da restituição à exportação.

beneficiarem da restituição ;

Considerando que o Comité de Gestão dos Cereais não
emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo
seu presidente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 2?
1 . A restituição relativa às féculas e amidos do código
NC 1108 ou dos produtos pertencentes ao anexo A do
Regulamento (CEE) n? 1766/92 que resultem da transfor
mação destes amidos ou féculas só é concedida desde que
seja apresentada uma declaração do fornecedor destes
produtos que ateste que os mesmos foram directamente
fabricados a partir de cereais, batatas ou arroz com exclu
são de qualquer utilização de subprodutos obtidos

aquando do fabrico de outros produtos agrícolas ou
mercadorias.

Artigo 1 ?

1 . Sem prejuízo dos n?s 2 e 3, as taxas das restituições
aplicáveis aos produtos de base do anexo A do Regula
mento (CEE) n ? 3035/80 e referidos no artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 1766/92 ou n? 1 do artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n ? 1418/76, exportados sob a forma
de mercadorias indicadas respectivamente no anexo B do
Regulamento (CEE) n? 1766/92 ou no anexo B do Regu
lamento (CEE) n ? 1418/76, são fixadas como indicado
no

anexo .

A declaração referida no parágrafo anterior pode ser
válida, até revogação, para qualquer fornecimento do
mesmo produtor ; ela é controlada nos termos do n ? 1 e
do primeiro parágrafo do n? 2 do artigo 8 ? do Regula
mento (CEE) n? 3035/80.

2.

Se o teor da matéria seca da fécula de batata equipa

rada ao amido de milho, em conformidade com o n? 2,

alínea a), do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3035/80,
for igual ou superior a 80 % , a taxa da restituição será a

2. Para os produtos indicados no anexo do Regula
mento (CEE) n? 1722/93, as taxas das restituições refe
ridas no anexo do presente regulamento serão aplicadas
contra a apresentação, no momento da recepção da decla
ração de exportação e mediante o pedido de pagamento

fixada em anexo ; se o teor de matéria seca for inferior a

da restituição à exportação, da prova que, para os produtos

Relativamente aos demais amidos ou féculas, se o teor de

de base que tenham servido ao fabrico desses produtos a
exportar, o benefício da concessão, prevista pelo regula
mento pré-citado, não foi e não será pedido.
1 JO n? L 102 de 28 . 4. 1993, p. 14.

80 % , a taxa será igual à taxa da restituição fixada em
anexo multiplicada pela percentagem efectiva de matéria
seca e dividida por 80.

matéria seca for igual ou superior a 87 % , a taxa da resti
tuição será a fixada em anexo ; se o teor de matéria seca

for inferior a 87 % , a taxa será igual à taxa da restituição
fixada em anexo multiplicada pela percentagem efectiva
de matéria seca e dividida por 87.

3.

Para aplicação do n? 2, o teor de matéria seca das

féculas e amidos é determinado de acordo com o método

referido no anexo II do Regulamento (CEE) n ? 1908/84
da Comissão ('), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 2507/87 (2), aplicado às fari

seca dos amidos e féculas utilizados, a menos que essa
informação tenha sido registada pelo organismo compe
tente referido no n? 2 do artigo 3? do Regulamento (CEE)
n ? 3035/80, de acordo com o disposto no mesmo número.

nhas.

4.
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Artigo 3 ?

Aquando do pedido de restituição à exportação das

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de

mercadorias, o interessado deve declarar o teor de matéria

1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

(') JO n? L 178 de 5 . 7. 1984, p. 22.
(2) JO n? L 235 de 20 . 8 . 1987, p . 10 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 30 de Junho de 1993, que fixa as taxas das restituições aplicáveis
a certos produtos dos sectores dos cereais e do arroz exportados sob a forma de mercadorias não
abrangidas pelo anexo II do Tratado

Taxas das restituições

Código NC

Designação das mercadorias (')

por 1 00 kg do produto
de base (2)

1001 10 00

Trigo duro :
— Utilizado em natureza :

— — No caso de exportação para os Estados Unidos da América
de mercadorias dos códigos NC 1902 11 e 1902 19
— — Em todos os outros casos

2,024
3,680

— Utilizado sob a forma de :

— — Pellets do código NC 1103, ou grãos de outra forma traba
lhados (excepto grãos descascados, apenas partidos ou
germes) do código 1104
— — Grãos descascados do código NC 1104 e amido do código
NC 1108

— — Germes do código NC 1104
— — Glúten do código NC 1109
— — Outras (excepto as farinhas do código NC 1101 e os grumos
e sêmolas do código NC 1103)
1001 90 99

1,885
2,828

1,100
—
3,142

Trigo mole e mistura de trigo com centeio :
— Utilizado em natureza :

— — No caso de exportação para os Estados Unidos da América

de mercadorias dos códigos NC 1902 11 e 1902 19
— — Em todos os outros casos

1,728
3,142

— Utilizado sob a forma de :

— — Pellets do código NC 1103, ou grãos de outra forma traba
lhados (excepto grãos descascados, apenas partidos ou
germes) do código NC 1104
— — Grãos descascados do código NC 1104 e amido do código
NC 1108

— — Germes do código NC 1104
— — Glúten do código NC 1109
— — Outras (excepto as farinhas do código NC 1101 e os grumos
e sêmolas do código NC 1103)
1002 00 00

1,885
2,828

1,100
—
3,142

Centeio :

— Utilizado em natureza

6,615

— Utilizado sob a forma de :

— — Pellets do código NC 1103, ou grãos em pérolas do código
NC 1104

3,969

— — Grãos esmagados ou em flocos e grãos descascados do código
—
—
—
—
1003 00 80

—
—
—
—

NC 1104

5,954

Germes do código NC 1104
Amido do código NC 1108 19 90
Glúten do código NC 2303 10 90
Outras (excepto as farinhas do código NC 1102)

2,315
6,615
—
6,615

Cevada :

— Utilizada em natureza

4,745

— Utilizada sob a forma de :

— — Farinha do código NC 1102, grumos e sêmolas do código
—
—
—
—

—
—
—
—

— —

NC 1103 ou grãos esmagados ou em flocos e grãos em
pérolas do código NC 1104
Pellets do código NC 1103
Germes do código NC 1104
Amido do código NC 1108 19 90
Glúten do código NC 2303 10 90
Outras

3,322
2,847
3,357
9,590
—
4,745
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Taxas das restituiçõe

Código NC

1004 00 00

Designação das mercadorias (')

por 100 kg do produl
de base (2)

Aveia :

— Utilizada em natureza

7,547

— Utilizada sob a forma de :

— — Pellets do código NC 1 103, e grãos em pérolas do código
NC 1104

4,528

— — Grãos esmagados ou em flocos e grãos descascados do código
NC 1104

1005 90 00

6,792

— — Germes do código NC 1104
— — Amido do código NC 1108 19 90
— — Glúten do código NC 2303 10 90

3,357
9,590
—

— — Outras

7,547

Milho :

— Utilizado em natureza

9,590

— Utilizado sob a forma de :

— — Farinhas dos códigos NC 1102 20 10 e 1102 20 90
— — Grumos e sêmolas do código NC 1 103 e grãos esmagados ou
em flocos do código NC 1104
Pellets do código NC 1103
— — Grãos descascados ou em pérolas do código NC 1104
— — Germes do código NC 1104
— — Amido do código NC 1108 12 00
— — Glúten do código NC 2303 10 11
— — Outras

7,672
5,754
8,631
3,357
9,590
3,836
9,590 (3)

1006 20

Arroz em película de grãos redondos
Arroz em película de grãos médios
Arroz em película de grãos longos

25,769
22,731
22,731

:x 1 006 30

Arroz branqueado de grãos redondos
Arroz branqueado de grãos médios
Arroz branqueado de grãos longos

33,250
32,943
32,943

1006 40 00

6,713

Trincas de arroz :

— Utilizada em natureza

10,337

— Utilizada sob a forma de :

— — farinha do código NC 1102 30, grumas e sêmolas ou pellets
do código NC 1103
— — flocos do código NC 1104 19 91

10,337
6,202

— — amido do código NC 1108 19 10

10,337

— — outras

—

1007 00 90

Sorgo

4,345

1101 00 00

Farinha de trigo ou de mistura de trigo com centeio (méteil):
— No caso de exportação para os Estados Unidos da América de
mercadorias dos códigos NC 1902 11 e 1902 19

2,126

— Em todos os outros casos

3,865

1102 1000

Farinha de centeio

9,063

1103 11 30
1 1 03 11 50

Grumos de trigo duro :
Sêmolas de trigo duro :

1 1 03 1 1 90

— No caso de exportação para os Estados Unidos da América de
mercadorias dos códigos NC 1902 11 e 1902 19

2,024

— Em todos os outros casos

5,226

Grumos e sêmolas de trigo mole :
— No caso de exportação para os Estados Unidos da América de
mercadorias dos códigos NC 1902 1 ' e 1902 19

2,126

— Em todos os outros casos

3,865

(') As quantidades utilizadas de produtos transformados deverão ser multiplicadas pelos coeficientes que figuram no anexo 1
do Regulamento (CEE) n? 2744/75.

(2) As restituições à exportação para a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro) só podem ser concedidas no
respeito das condições previstas no Regulamento (CEE) n? 990/93.
(3) Para os xaropes dos códigos NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, obtidos a partir da mistura de xaropes de glucose e
de frutose, apenas o xarope de glucose tem direito à restituição à exportação.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1704/93 DA COMISSÃO

de 30 de Junho de 1993

que fixa 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
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 mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1548/93 (2), e, nomeadamente, o n ? 4, alínea a) e o n? 7

Considerando que o n? 3 do artigo 4? do Regulamento
(CEE) n? 3035/80 prevê que, para a fixação da taxa da
restituição, se deve ter em conta, se for caso disso, as resti

tuições à produção, as ajudas ou as outras medidas de
efeito equivalente aplicáveis em todos os Estados-mem
bros, em conformidade com as disposições do regula
mento que estabelece a organização comum de mercado
no sector em causa no que diz respeito aos produtos de
base indicados no anexo A do referido regulamento, ou
aos produtos a eles equiparados ;

do seu artigo 19 ?,

Considerando que, nos termos dos n?s 1 e 2 do artigo 19?
do Regulamento (CEE) n? 1785/81 , para os produtos refe
ridos no n? 1 , alíneas a), c), d), f) e g) do artigo 1 ? desse
regulamento, pode ser concedida uma restituição à expor
tação quando esses produtos forem exportados sob a
forma de mercadorias indicadas no anexo I do referido

regulamento ; que o Regulamento (CEE) n? 3035/80 do
Conselho, de 11 de Novembro de 1980, que estabelece,
para certos produtos agrícolas exportados sob a forma de
mercadorias não abrangidas pelo anexo II do Tratado, as
regras gerais relativas à concessão das restituições à expor
tação e os critérios de fixação do seu montante (3), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 3381 /90 (4), especificou de entre esses produtos aqueles
para os quais é necessário fixar uma taxa de restituição
aplicável por ocasião da sua exportação sob a forma de
mercadorias indicadas no anexo I do Regulamento (CEE)
n? 1785/81 ;

Considerando que, nos termos do n? 1 , primeiro pará
grafo, do artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 3035/80, a
taxa da restituição por 100 quilogramas da cada um dos
produtos de base considerados deve ser fixada em relação
a cada mês ; que, nos termos do n? 2 do mesmo artigo, é
necessário, para a determinação dessa taxa, ter em conta,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1010/86 do
Conselho, de 26 de Março de 1986, que estabelece as
regras gerais aplicáveis à restituição à produção para certos
produtos da indústria química (*), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 464/91 (6),
prevê a concessão de restituições à produção ao açúcar
branco, açúcar em bruto, certos xaropes de sacarose dos
códigos NC ex 1702 60 90 e ex 1702 90 90 com uma
determinada pureza, bem como à isoglicose não transfor
mada dos códigos NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10
e 1702 90 30 que sejam utilizados para o fabrico de
produtos químicos determinados no anexo do mesmo
regulamento ; que esse regime de restituições à produção
foi estabelecido a fim de, nomeadamente, colocar progres
sivamente os transformadores comunitários em condições
comparáveis às dos transformadores que utilizem açúcar
ao preço do mercado mundial ; que, por conseguinte, na
falta de provas que o produto de base não tenha benefi
ciado da restituição à produção, é necessário prever que o
montante da restituição à exportação seja reduzido do
montante da restituição à produção aplicada, no dia da
aceitação da declaração de exportação, ao produto de base
considerado ; que este regime é o único que permite
evitar todo o risco de fraude ;

nomeadamente :

a) Por um lado, os custos médios de abastecimento em
produtos de base das indústrias transformadoras no
mercado da Comunidade e, por outro lado, os preços
praticados no mercado mundial ;
b) O nível das restituições aplicáveis à exportação dos
produtos agrícolas transformados abrangidos pelo
anexo II do Tratado cujas condições de fabrico sejam
comparáveis ;

c) A necessidade de assegurar condições iguais de concor
rência entre as indústrias que utilizem produtos comu
nitários e as que utilizem produtos de países terceiros
sob o regime de tráfego de aperfeiçoamento activo ;
(')
(2)
O
4

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177
154
323
327

de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
25. 6. 1993, p. 10.
29. 11 . 1980, p. 27.
27. 11 . 1990, p. 4.

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 565/80 do
Conselho, de 4 de Março de 1980, relativo ao pagamento

antecipado das restituições à exportação para os produtos
agrícolas Q, alterado pelo Regulamento (CEE) n? 2026/83
(8), e o Regulamento (CEE) n? 3665/87 da Comissão, de
27 de Novembro de 1987, que estabelece regras comuns
de execução do regime das restituições à exportação para
os produtos agrícolas (9), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 1 525/92 (10), estabele
ceram um regime de pagamento antecipado das restitui
ções à exportação que é necessário ter em conta aquando
do ajustamento das restituições à exportação ;
O JO n?
(6) JO n?
O JO n?
(8) JO n?
O JO n?
(10) JO n?

L 94 de 9 . 4. 1986, p. 9 .
L 54 de 28 . 2. 1991 , p. 22.
L 62 de 7. 3 . 1980, p. 5.
L 199 de 22. 7. 1983, p. 12.
L 351 de 14. 12. 1987, p. 1 .
L 160 de 13. 6. 1992, p. 7.
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Considerando que o Regulamento (CEE) n? 990/93 do
Conselho (') proíbe o comércio entre a Comunidade
Económica Europeia e a República Federativa da Jugos

lávia (Sérvia e Montenegro) ; que esta proibição não se
aplica a determinadas situações, enumeradas de forma
limitativa nos artigos 2?, 4?, 5? e 7? do mesmo regula
mento ; que este facto deve ser tomado em consideração
na fixação das restituições ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão do Açúcar,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

produtos de base que tenham servido ao fabrico desses
produtos químicos a exportar, o benefício da concessão,
prevista pelo regulamento pré-citado, não foi e não será
pedido.

A prova referida no primeiro parágrafo será fornecida pela
apresentação, pelo exportador, de uma declaração do
transformador do produto de base em causa, atestando
que o benefício de uma restituição à produção prevista
pelo Regulamento (CEE) ri? 1010/86 não foi e não será
pedido.
3 . Se não for fornecida a prova referida no n? 2, a taxa
da restituição à exportação :
a) Válida no dia da exportação da mercadoria, quando não
houver fixação antecipada dessa taxa ;

Artigo 1 ?
1 . Sem prejuízo dos n?s 2 e 3, as taxas das restituições
aplicáveis aos produtos de base que figuram no anexo A
do Regulamento (CEE) n? 3035/80 e referidos nos n ?s 1 e
2 do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 , expor
tados sob a forma de mercadorias abrangidas pelo anexo I

do Regulamento (CEE) n? 1785/81 , são fixadas como se
indica no anexo do presente regulamento.
2. Para os produtos químicos indicados no anexo do
Regulamento (CEE) n? 1010/86, as taxas das restituições
referidas no anexo do presente regulamento serão apli
cadas contra a apresentação, no momento da recepção da
declaração de exportação e mediante o pedido de paga
mento da restituição à exportação, da prova que, para os

N? L 1 59 67

ou

b) Fixada antecipadamente,

será reduzida do montante da restituição à produção apli
cável, por força do Regulamento (CEE) n? 1010/86, ao
produto de base no dia da aceitação da declaração de
exportação da mercadoria, ou no dia referido no n? 2 do
artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 3665/87 da Comissão,
no caso de colocação dos produtos sob o regime de paga
mento antecipado da restituição à exportação.
Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993 .
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão

O JO n ? L 102 de 28 . 4. 1993, p. 14.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 30 de Junho de 1993, que fixa 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 kg {') —
Açúcar branco :
Açúcar em bruto :

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

38,64
35,54

. 38,64 0 x

SC)
ou

100

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

Melaços :

Isoglicose (2) :

38,64 (3)

(*) As restituições a exportação para a Republica Federativa da Jugoslavia (Servia e Montenegro) só podem ser conce
didas no respeito das condições previstas no Regulamento (CEE) n? 990/93.
(') « 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 polissacarideos e de oligossacarídeos, incluindo o
teor de dissacarídeos ou trissacarídeos, não exceda 8,5 % .

(3) 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? 1705/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que fixa as taxas das restituições aplicáveis a certos lacticínios, 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? 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, relativo à organização
comum dos mercados do sector do leite e lacticínios ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 2071 /92 (2), e, nomeadamente, pelo n ? 4, do seu
artigo 17?,

Considerando que, nos termos de n? 1 do artigo 17? do
Regulamento (CEE) n? 804/68 , a diferença entre os
preços do comércio internacional dos produtos referidos
nas alíneas a), b), c) e e) do artigo 1 ? deste regulamento e
os preços da Comunidade pode ser coberta por uma resti
tuição à exportação ; que o Regulamento (CEE)
n? 3035/80 do Conselho, de 11 de Novembro de 1980,

estabelece para certos produtos agrícolas, exportados sob a
forma de mercadorias não abrangidas pelo anexo II do
Tratado, regras gerais respeitantes à concessão de restitui
ções à exportação e os critérios que fixam os respectivos
montantes (3), com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 3381 /90 (4), estabeleceu para
quais dos citados produtos se deve uma taxa de restituição
aplicável quando da sua exportação, sob a forma de
mercadorias, referidas no anexo do Regulamento (CEE)

c) A necessidade de assegurar as mesmas condições de
concorrência para as indústrias que utilizam produtos
comunitários e aquelas que utilizam produtos de países
terceiros em regime de tráfego de aperfeiçoamento
activo ;

Considerando que o n? 3 do artigo 4? do Regulamento
(CEE) n? 3035/80 prevê que, para a fixação das taxas de
restituição, devem ser tomadas em consideração, se for

caso disso, as restituições à produção, os auxílios ou outras
medidas de efeito equivalente, que são aplicáveis em todos
os Estados-membros, nos termos do regulamento relativo
à organização comum dos mercados, no sector conside
rado, no respeitante aos produtos de base referidos no
anexo A do citado regulamento ou produtos que lhes
sejam equiparados ;

Considerando que, nos termos do n ? 1 do artigo 11 ? do
Regulamento (CEE) n? 804/68, é concedido um auxílio
para o leite desnatado, produzido na Comunidade, e trans
formado em caseína no caso de esse leite e a caseína,

fabricada com esse leite, responderem a certas condições
fixadas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 987/68 do
Conselho, de 15 de Julho de 1968, que estabelece regras
gerais respeitantes à concessão de um auxílio para o leite
desnatado, transformado em caseína e em caseinatos (*),
com a última redaccão que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1435/90 (6);

n? 804/68 ;

Considerando que, nos termos do n ? 1 , primeiro para

grafo, do artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 3035/80, a
taxa de restituição por 100 kg, de cada um dos produtos
de base considerados, deve ser fixada para todos os meses ;
Considerando que, nos termos do n? 2 desse mesmo
artigo, é necessário, para a determinação da referida taxa,
tomar, essencialmente, em consideração :

a) Por um lado, os custos médios de abastecimento em
produtos de base considerados originários das
indústrias transformadoras, no mercado da Comuni

dade e, por outro lado, dos preços praticados no
mercado mundial ;

b) O nível das restituições aplicáveis à exportação, dos
produtos agrícolas transformados, abrangidos pelo
anexo II do Tratado, cujas condições de fabrico são
comparáveis ;
(') JO n? L 148 de 28. 6. 1968, p. 13.

(4 JO n? L 215 de 30. 7. 1992, p. 64.
(3) JO n? L 323 de 29. 11 . 1980, p. 27.
4) JO n? L 327 de 27. 11 . 1990, p. 4.

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 570/88 da
Comissão, de 16 de Fevereiro de 1988 , relativo à venda a

preço reduzido de manteiga e à concessão de um auxílio
para a manteiga e para a manteiga concentrada destinadas
ao fabrico de produtos de pastelaria, de gelados e outros
produtos alimentares Ç), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3774/92 (8), auto
rizam a entrega de manteiga e nata a preço reduzido às
indústrias que fabricam determinadas mercadorias ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 990/93 do
Conselho (9) proíbe o comércio entre a Comunidade
Económica Europeia e a República Federativa da Jugos
lávia (Sérvia e Montenegro); que esta proibição não se
aplica a determinadas situações, enumeradas de forma
limitativa nos artigos 2?, 4?, 5? e 7? do mesmo regula

mento ; que este facto deve ser tomado em consideração
na fixação das restituições ;
O
(6)
O
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

169 de 18 . 7. 1968, p. 6.
138 de 31 . 5. 1990, p. 8 .
55 de 1 . 3. 1988, p. 31 .
383 de 29. 12. 1992, p. 48,
102 de 28 . 4. 1993, p. 14.
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Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité

2.
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Não são fixadas taxas de restituição para os produtos

referidos no número anterior e não indicados no anexo .

de Gestão do Leite e dos Produtos Lácteos,

Artigo 2?

Em caso de aplicação do n? 2 do artigo 8 ? do Regula
mento (CEE) n ? 3035/80 à exportação de uma mercadoria

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

referida nos n?s 1 , 2 ou 3 do Regulamento (CEE)
n? 570/88, a taxa da restituição aplicável aos produtos
lácteos é a resultante da utilização de manteiga a preço

Artigo 1 ?

reduzido, a menos que o exportader apresente uma prova
de que a mercadoria não contém manteiga a preço redu

1 . As taxas de restituição aplicáveis aos produtos de
base que figuram no anexo A do Regulamento (CEE)
n? 3035/80 e referidos no artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n? 804/68, exportados sob a forma de mercadorias,
referidas no anexo ao Regulamento (CEE) n? 804/68, são

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de

fixadas conforme indicado no anexo .

1993 .

zido.

Artigo 3 ?

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão
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N? L 159/71

ANEXO

ao regulamento da Comissão, de 30 de Junho de 1993, que fixa as taxas de restituição apli

cáveis a certos lacticínios exportados sob a forma de mercadorias não abrangidas pelo
anexo II do Tratado

(Em ECU/100 kg)

Código NC

Designação das mercadorias

6

ex 0402 10 19

Leite em pó, obtido pelo processo spray, de teor em matérias
gordas inferior a 1,5 % em peso e de teor em água inferior a
5 % em peso (PG 2) :
a) No caso de exportação de mercadorias abrangidas pelo
código NC 3501
b) No caso de exportação de outras mercadorias

ex 0402 21 19

Taxas de

restituição ( )

—
60,00

Leite em pó, obtido pelo processo spray, de teor em matérias
gordas de 26 % em peso e de teor em água inferior a 5 %
(PG 3):

a) No caso de exportação de mercadorias que contenham
manteiga ou nata a preço reduzido, fabricadas nas condi
ções previstas no Regulamento (CEE) n? 570/88
b) No caso de exportação de outras mercadorias

ex 0405 00

52,01
110,00

Manteiga de teor em matérias gordas de 82 % em peso
(PB 6):

a) No caso de exportação de mercadorias que contenham
manteiga ou nata a preço reduzido, fabricadas nas condi
ções previstas no Regulamento (CEE) n? 570/88
b) No caso de exportação de mercadorias abrangidas pelo
código NC 2106 90 99 de teor em matérias gordas de leite
igual ou superior a 40 % em peso
c) No caso de exportação de outras mercadorias

24,00
166,00
160,00

(*) As restituições à exportação para a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro) so podem ser conce
didas no respeito das condições previstas no Regulamento (CEE) n ? 990/93.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1706/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993
que fixa as taxas compensatórias no sector das sementes
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

não devem ser tomadas em consideração informações
respeitantes a ofertas que não tenham incidência econó
mica no mercado, nomeadamente pela pequena quanti
dade a que dizem respeito ;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2358/71 do
Conselho, de 26 de Outubro de 1971 , que estabelece a
organização comum de mercado no sector das semen
tes ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 3695/92 (2), e, nomeadamente, o n ? 5
do seu artigo 6?,
Considerando que o n ? 3 do artigo 6? do Regulamento
(CEE) n? 2358/71 prevê que, no caso de o preço de oferta
franco-fronteira, acrescido dos direitos aduaneiros, para
um tipo de milho híbrido e de sorgo híbrido destinado a
sementeira, proveniente de um país terceiro, ser inferior
ao preço de referência correspondente, será cobrada sobre
as importações deste híbrido proveniente desse país uma
taxa compensatória no respeito, relativamente ao milho
híbrido, das obrigações resultantes da consolidação no
âmbito do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e

Comércio (GATT) ; que esta taxa compensatória será igual
à diferença entre o preço de referência e o preço franco
-fronteira acrescido dos direitos aduaneiros ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 1720/93 da
Comissão (3) fixou os preços de referência do milho
híbrido destinado a sementeira para a campanha de

Considerando que se deve proceder, em conformidade
com o artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 1665/72, a um
ajustamento dos dados de preços que se refiram em outro

estádio que não o franco-fronteira da Comunidade ; que,
em conformidade com o n? 2 do artigo 4? do referido
regulamento, a taxa compensatória à alterada quando se
verifique uma variação sensível do preço de oferta franco
-fronteira ;

Considerando que a aplicação do conjunto das disposições
supracitadas aos dados de que a Comissão actualmente
dispõe conduz à fixação da taxa compensatória para deter
minados tipos híbridos nos montantes que constam do
anexo do presente regulamento ;
Considerando que é conveniente, por consequência,
revogar o Regulamento (CEE) n? 1688/92 da Comissão (6),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 615/93 Q, que fixara as taxas compensatórias
para o período anterior ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão das Sementes,

comercialização de 1993/ 1994 ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que os preços de oferta franco-fronteira são
estabelecidos para cada proveniência com base em todos
os dados disponíveis ; que estes dados são definidos nos
n?s 1 , 2 e 3 do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 1 665/72 da Comissão (4), alterado pelo Regulamento
(CEE) n? 281 1 /86 J5); que, nos termos do artigo 3? do
referido regulamento, os preços de oferta franco-fronteira
são estabelecidos para cada proveniência, com base nas
possibilidades de compra mais favoráveis dos produtos em
causa, calculados em conformidade com o disposto nos
artigos 1 ? e 2? ; que, para o estabelecimento desses preços,

Artigo 1 ?
As taxas compensatórias aplicáveis no sector das sementes
são fixadas nos anexos.

Artigo 2?
Fica revogado o Regulamento (CEE) n? 1688/92.
Artigo 3 ?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(■)
(2)
(3)
(4)
O

JO
JO
Ver
JO
JO

n? L 246 de 5. 11 . 1971 , p. 1 .
n? L 374 de 22. 12. 1992, p. 40.
pagina 107 do presente Jornal Oficial.
n? L 175 de 2. 8. 1972, p. 49.
n? L 260 de 12. 9. 1986, p. 8 .

(6) JO n? L 176 de 30. 6. 1992, p. 30.
O JO n? L 66 de 18 . 3. 1993, p. 17.

1 . 7 . 93

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
ANEXO I

Taxa compensatória aplicavel ao milho híbrido destinado a sementeira
(Em ecus/100 kg)
Montante do

„ ,

, „

Código NC

direito de
compensaçao (')

das importaçis
(^)v '
v
T

1005 10 11

13,8
20.4
33.5
34,9

404

1005 10 13

1005 10 15

066
400
068

34,9

1

0,8

064

3

092

3,2
3,2

091
090

3,2
21,7
22,7
27,1

093
062
066
388

38

068

38

2

0,4
7,2
22.6
29,4
29.4
50.5
61,1
80,9
95,9
140,7
140,7

038
062
093
090
091
064
512
066
388
524
3

(') Esta taxa compensatória não pode ultrapassar 4 % do valor aduaneiro.
(2) As origens são identificadas como segue :

1 Outros países, com excepção da Áustria, da Argentina, da Bósnia

-Herzegovina, do Chile, da Croácia, da Eslovénia, da Hungria e do
território da antiga República Jugoslava da Macedónia,

2 Outros países, com excepção do Japão, da Áustria, da Argentina,

da Turquia, do Chile, dos Estados Unidos da América e do Canadá,
3 Outros países, com excepção da Argentina, da Bulgária, do Canadá,

da Croacia, dos Estados Unidos da América e da Turquia,
038 Áustria,
052 Turquia,

062 Território da antiga República Federativa Checa e Eslovaca,
064 Hungria,
066 Roménia,

068 Bulgária,
090 Território da antiga República Jugoslávia da Macedónia,
091 Eslovénia,
092 Croácia,

093 Bósnia-Herzegovina,
388 África do Sul,
400 Estados Unidos da América,
404 Canadá,
512 Chile,

524 Uruguai,
528 Argentina.
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ANEXO II

Taxa compensatória aplicάvel ao sorgo híbrido destinado a sementeira
(Em ECU/100 kg)
Montante do

„ ,

,

Código NC

direito de
compensação

País de
das ""portações (')

1007 00 10

19,0

400

(') As origens são identificadas como segue :
400 Estados Unidos.
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N? L 159/75

REGULAMENTO (CEE) N? 1707/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993
que altera os regulamentos (CEE) n? 131/92, (CEE) n? 1695/92 e (CEE) n? 1696/92
no que se refere ao facto gerador da taxa de conversão agrícola aplicável no
âmbito dos regimes específicos de abastecimento dos departamentos franceses
ultramarinos, das ilhas Canárias e dos Açores e da Madeira
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que o montante das ajudas é fixado e segui
damente alterado, nomeadamente em função da situação
do mercado ; que o montante a conceder é determinado

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

pela data de apresentação do pedido do certificado de
ajuda, cuja emissão está sujeita à constituição de uma
garantia ; que tais condições têm efeitos equivalentes a
uma fixação prévia do montante da ajuda em ecus, o que
permite a aplicação do disposto no n? 1 , segundo pará
grafo, do artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 3813/92 ;

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 ('), e, nomeadamente, os seus
artigos 6? e 12?,
Considerando que o n? 2 do artigo 10 ? do Regulamento
(CEE) n? 1068/93 da Comissão, de 30 de Abril de 1993,
que estabelece regras para a determinação e aplicação das
taxas de conversão no sector agrícola (2), previu um facto
gerador da taxa de conversão agrícola que é conveniente
precisar no que toca às ajudas referidas :

— pelo Regulamento (CEE) n? 131 /92 da Comissão, de
21 de Janeiro de 1992, que estabelece normas de
execução comuns do regime de abastecimento especí
fico dos departamentos franceses ultramarinos (DOM)
em certos produtos agrícolas (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2132/
/92 0,

— pelo Regulamento (CEE) n? 1695/92 da Comissão, de
30 de Junho de 1992, que estabelece normas de
execução comuns do regime de abastecimento especí
fico das ilhas Canárias em certos produtos agrícolas O,
alterado pelo Regulamento (CEE) n ? 2132/92, e

— pelo Regulamento (CEE) n? 1696/92 da Comissão, de
30 de Junho de 1992, que estabelece normas de
execução comuns do regime de abastecimento especí
fico dos Açores e da Madeira em certos produtos agrí
colas (6),
alterado
pelo
Regulamento (CEE)
n ? 2132/92 ;

Considerando que o objectivo económico das operações
abrangidas pelas ajudas em questão, tendo em considera
ção as suas relações com as demais medidas do regime de
abastecimento, é atingido aquando da chegada dos
produtos às zonas respectivas de destino ;
(') JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

(4 JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
(3)
(4)
O
(6)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

15 de 22. 1 . 1992, p. 13 .
213 de 29. 7. 1992, p. 25.
179 de 1 . 7. 1992, p. 1 .
179 de 1 . 7. 1992, p . 6.

Considerando que e conveniente suprimir as disposições
relativas ao facto gerador da taxa de conversão agrícola
relativamente às ajudas em questão, que foram determi
nadas com base no regime agromonetário aplicável antes
de 1 de Janeiro de 1993 e que figuram :
— no artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 2025/92 da
Comissão, de 22 de Julho de 1992, que estabelece
normas de execução do regime específico de abasteci
mento das ilhas Canárias em azeite e a estimativa das

necessidades de abastecimento Q, alterado pelo Regu
lamento (CEE) n? 3183/92f),
— no artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 2026/92 da
Comissão, de 22 de Julho de 1992, que estabelece
normas de execução do regime específico de abasteci
mento da Madeira em azeite e a estimativa das neces

sidades de abastecimento (9), alterado pelo Regula
mento (CEE) n? 3184/92 (10),

— no artigo 10? do Regulamento (CEE) n? 2253/92 da
Comissão, de 31 de Julho de 1992, que estabelece
normas de execução do regime específico de abasteci
mento das ilhas Canárias em produtos do sector vitivi
nícola ("),
— no artigo 6? do Regulamento (CEE) n ? 2826/92 da
Comissão, de 29 de Setembro de 1992, que estabelece
normas de execução do regime específico de abasteci
mento dos departamentos franceses ultramarinos em
produtos dos sectores dos ovos, da carne de aves de
capoeira e dos coelhos (l2), alterado pelo Regulamento
(CEE) n? 3714/92 (13),
(7) JO n? L 207 de 23 . 7. 1992, p. 15.
H JO n? L 317 de 31 . 10 . 1992, p . 68 .
O JO n? L 207 de 23 . 7. 1992, p. 18 .
(I0) JO n? L 317 de 31 . 10 . 1992, p. 70.
(") JO n? L 219 de 4. 8 . 1992, p. 30 .
(,2) JO n? L 285 de 30. 9. 1992, p. 10.
(") JO n? L 378 de 23 . 12. 1992, p. 23.
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— no artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 2900/92 da
Comissão, de 5 de Outubro de 1992, que estabelece as
normas de execução do regime específico de abasteci
mento das ilhas Canárias em coelhos reprodutores ('),
e
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A taxa de conversão agrícola pode ser fixada previa
mente, nas condições referidas nos artigos 13 ? a 17? do
Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão (**).
O JO n ? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.».

— no artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 2989/92 da
Comissão, de 15 de Outubro de 1992, que estabelece
as regras de execução do regime específico de abaste
cimento dos departamentos franceses ultramarinos em

produtos do sector da carne de suíno (2) ;

Considerando que estas medidas devem ser aplicadas a
partir de 1 de Julho de 1993, data de entrada em vigor de
determinadas disposições do Regulamento (CEE)
n? 1068/93 ;

3. É aditado o n? 9 seguinte ao artigo 4? do Regulamento
(CEE) n? 1696/92 :

« 9. O facto gerador da taxa de conversão agrícola
para a ajuda é a imputação do certificado de ajuda
pelas autoridades competentes do local de destino.
A taxa de conversão agrícola pode ser fixada previa
mente, nas condições referidas nos artigos 13? a 17? do

Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão (w).

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com os pareceres de
todos os comités de gestão em causa,

O JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.».
Artigo 2?

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

São revogados :
Artigo 1 ?

1 . É aditado o n? 8 seguinte ao artigo 3? do Regulamento
(CEE) n? 131 /92 :

« 8 . O facto gerador da taxa de conversão agrícola
para a ajuda é a imputação do certificado de ajuda
pelas autoridades competentes do local de destino.

A taxa de conversão agrícola pode ser fixada previa
mente, nas condições referidas nos artigos 13? a 17? do
Regulamento (CEE) n ? 1068/93 da Comissão f).
O JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.».

— a última frase do artigo 6? do Regulamento (CEE)
n ? 2025/92,

— a última frase do artigo 6? do Regulamento (CEE)
n ? 2026/92,

— o artigo 10? do Regulamento (CEE) n? 2253/92, .
— o segundo parágrafo do artigo 6? do Regulamento
(CEE) n? 2826/92,
— o segundo parágrafo do artigo 6? do Regulamento
(CEE) n? 2900/92,
— o segundo parágrafo do artigo 6? do Regulamento
(CEE) n? 2989/92.

2. É aditado o n? 9 seguinte ao artigo 4? do Regulamento
(CEE) n? 1695/92 :

« 9. O facto gerador da taxa de conversão agrícola
para a ajuda é a imputação do certificado de ajuda
pelas autoridades competentes do local de destino.

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

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 290 de 6. 10. 1992, p. 6.
(2) JO n ? L 300 de 16. 10. 1992, p. 12.
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N ? L 159/77

REGULAMENTO (CEE) N? 1708/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993
que altera o Regulamento (CEE) n? 3665/87, que estabelece regras comuns de

execução do regime das restituições à exportação para os produtos agrícolas, no
que respeita, nomeadamente, a determinados aspectos agromonetários
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 1 968, que estabelece a orga
nizção 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, os seus artigos 17? e 30?, assim como as disposi
ções correspondentes dos outros regulamentos que estabe
lecem organizações comuns de mercado relativamente aos
produtos agrícolas,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 876/68 do
Conselho, de 28 de Junho de 1968, que estabelece
no sector do leite e dos produtos lácteos as regras gerais
relativas à concessão de restituições à exportação e aos
critérios de fixação do seu montante (3), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1344/86 (4), e, nomeadamente, o n? 2, segundo pará
grafo e o n? 3 do seu artigo 6?, assim como as disposições
correspondentes dos outros regulamentos que estabelecem
regras gerais relativas à concessão de restituições à expor
tação para os produtos agrícolas,

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 (5), e, nomeadamente, os seus
artigos 6? e 12?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3813/92 criou
um novo regime agromonetário, revogando os montantes

nagem previas a exportação, o objectivo económico da
operação é atingido logo que os produtos sejam colocados
sob controlo aduaneiro, que garanta que os produtos
transformados ou as mercadorias serão exportados dentro
de um prazo determinado ; que é, por conseguinte, neces
sário fixar como facto gerador de conversão agrícola a data
de admissão da declaração de pagamento, nos termos do
artigo 25? do Regulamento (CEE) n ? 3665/87 ;

Considerando que, no que se refere aos casos especiais de
abastecimento referidos nos artigos 34? e 42? do Regula
mento (CEE) n? 3665/87, está previsto no artigo 35? do
mesmo regulamento um processo simplificado de cálculo
das restituições ; que, no âmbito do mencionado processo,
é tomado em consideração o último dia do mês, no que se
refere às entregas realizadas em cada mês ; que é conve
niente, no âmbito desse processo simplificado, considerar
igualmente a referida data como o facto gerador da taxa
de conversão agrícola ;
Considerando que, por motivos de clareza, é oportuno
precisar o disposto no n ? 2 do artigo 20? do Regulamento
(CEE) n? 3665/87 ;

Considerando que algumas das medidas referidas devem

ser aplicadas a partir de 1 de Julho de 1993, data da
entrada em vigor de determinadas disposições do Regula
mento (CEE) n? 1068/93 ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com os pareceres de
todos os comités de gestão em causa,

compensatórios monetários a partir de 1 de Janeiro de
1993 ; que é necessário adaptar o Regulamento (CEE)
n? 3665/87 da Comissão (6), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 1525/92 Ç), ao
novo regime referido ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1068 /93 da

Artigo 1 ?

Comissão, de 30 de Abril de 1993, que estabelece regras

para a determinação e aplicação das taxas de conversão
no sector agrícola (8), estabeleceu os factos geradores das
taxas de conversão agrícolas, nomeadamente os aplicáveis

O Regulamento (CEE) n? 3665/87 é alterado do seguinte

às restituições e aos adiantamentos ;

1 . O n ? 2 do artigo 20? passa a ter a seguinte redacção :

modo :

Considerando que, no caso do adiantamento de restitui
ção, no âmbito do regime de transformação ou armaze

« 2.

') JO n? L 148 de 28 . 6 . 1968 , p. 13 .
z) JO n? L 215 de 30. 7. 1992, p. 64.
3) JO n? L 155 de 3 . 7. 1968 , p. 1 .

a) Em caso de exportação sem fixação antecipada da

j JO n? L 119 de 6. 5. 1986, p. 36.
s)
6)
7)
8)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n°

L
L
L
L

387
351
160
108

de
de
de
de

31 . 12. 1992, p. 1 .
14. 12. 1987, p. 1 .
13 . 6. 1992, p . 7 .
1 . 5. 1993, p. 106.

A parte da restituição referida no n? 1 é calcu

lada :

■

restituição :

com base na taxa mais baixa aplicável na data da
aceitação da declaração de exportação, desde que,
para o produto em causa, sejam válidas taxas dife
renciadas para todos os países terceiros ;
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b) Em caso de exportação com fixação antecipada da
restituição, sem cláusula de destino obrigatório :
com base na taxa mais baixa da restituição aplicável
na data da apresentação do pedido de certificado de
exportação ou de prefixação, desde que, para o
produto em causa, sejam válidas taxas diferenciadas
para todos os países terceiros ; se for caso disso, essa
taxa é ajustada na data da admissão da declaração de

adesão, e corrigida, salvo caso de força maior, em caso

de incumprimento de um ou de vários dos prazos
previstos no presente regulamento, do seguinte modo :
— quando um ou vários dos prazos previstos no n? 5
do artigo 27?, no n? 5 do artigo 28 ? e no n? 1 do
artigo 32? forem ultrapassados, a restituição será
imediatamente reduzida de 15% . Esta restituição
assim reduzida é diminuída de 2 % por cada dia
que exceda os prazos referidos no n ? 5 do
artigo 27? e no n ? 5 do artigo 28 ? e em 5 % por
cada dia que exceda o prazo referido no n? 1 do

exportação ;

c) Em caso de exportação com fixação antecipada da
restituição, com cláusula de destino obrigatório :
— com base na taxa da restituição calculada nos

termos do disposto na alínea b), se esta taxa for
inferior à calculada nos termos do disposto na
alínea a),

artigo 32?,

— sempre que os documentos referidos no n? 2 do
artigo 47? sejam apresentados nos seis meses
seguintes ao prazo previsto, a restituição, tal como

determinada na sequência da aplicação do primeiro
travessão se for caso disso, será diminuída de um

montante igual a 15 % da restituição que teria sido
paga se tivessem sido respeitados todos os prazos. ».

— com base na taxa da restituição calculada nos

termos do disposto na alínea a), se esta taxa for
inferior à calculada nos termos do disposto na
alínea b),
desde que, para o produto em causa, sejam válidas
taxas diferenciadas para todos os países terceiros na
data da aceitação da declaração de exportação e na
data da apresentação do pedido de certificado de

1 . 7. 93

5. É aditado o seguinte parágrafo ao n? 2 do artigo 35? :
« O último dia do mês será igualmente tomado em
consideração para a determinação da taxa de conversão
agrícola em moeda nacional do montante das restitui
ções. ».

exportação ou de prefixação. ».

2. O n? 2 do artigo 26? passa a ter a seguinte redacção :
« 2.

6. No n? 3, segundo parágrafo, do artigo 40? os termos
« da taxa de mercado em vigor » são substituídos por
« da taxa de conversão agrícola em vigor ».

A data da admissão da declaração de pagamento

determina :

7. São suprimidos o artigo 24? e o n? 2 do artigo 31 ?

a) A taxa de restituição aplicável, se não tiver havido
fixação antecipada ;
b) Os ajustamentos a efectuar na taxa de restituição, se
tiver havido fixação antecipada ;

c) O facto gerador da taxa de conversão agrícola para a
restituição. ».

8 . São suprimidas as referências ao « montante compensa
tório monetário » ou aos « montantes compensatórios
monetários » ou ao « coeficiente monetário » que figu
ram, se for caso disso :

— no n ? 2 do artigo 19?,

— no n? 2 do artigo 22?,

— no n ? 2, primeiro parágrafo, do artigo 25?,

3. No artigo 29? :

— no n? 1 do artigo 27?,

— o segundo parágrafo do n? 3 passa a ter a seguinte
redacção :

— no n ? 1 e no n? 4, segundo parágrafo, do
artigo 28 ?,

acrescida,

— no n? 1 do artigo 31 ?,

consoante o caso, dos montantes compensatórios

— no n? 1 do artigo 33?,

«A

taxa

utilizada

é

reduzida

ou

de adesão . »,

— no n? 4 do artigo 38? e

— é suprimido o n? 4.

— no artigo 44?

4. O n? 2 do artigo 33? passa a ter a seguinte redacção :

« 2. Em derrogação do artigo 48 ?, e sem prejuízo do
disposto no segundo parágrafo do n? 1 do presente
artigo, a restituição aplicável à exportação em causa,
reduzida ou acrescida do montante compensatório de

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
1993 .
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicάvel
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993 .
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

N? L 159/79

N ? L 159/80

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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REGULAMENTO (CEE) N? 1705/93 DA COMISSÃO
de 29 de Junho de 1993
que adapta os preços e montantes fixados em ecus no sector dos cereais na

sequência dos realinhamentos monetários ocorridos durante a campanha 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? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('),

em causa e fixado o valor desses preços e montantes redu
zidos ; que os preços de intervenção, os preços indicativos
e os preços-limiar dos cereais, bem como o preço mínimo

da fécula de batata foram fixados pelo Regulamento (CEE)
n? 1766/92 por um período indeterminado ;

Considerando que os preços-limiar das farinhas, grumos e
sêmolas de cereais foram fixados pelo Regulamento (CEE)
n? 1581 /93 da Comissão (8) que fixa, relativamente à
campanha de comercialização de 1993/ 1994, os preços-li
miar para certas categorias de farinhas, grumos e sêmolas
de cereais, atendendo ao coeficiente redutor ;

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 (2), e, nomeadamente, o n ? 1 do
seu artigo 9°,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3824/92 da
Comissão, de 28 de Dezembro de 1992, que altera os
preços e os montantes fixados em ecus, na sequência dos
realinhamentos monetários (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1330/93 (4), e,
nomeadamente, o seu artigo 2?,

Considerando que o artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 3820/92 da Comissão, de 28 de Dezembro de 1992,

que estabelece medidas transitórias até à aplicação das
disposições agromonetárias previstas pelo Regulamento
(CEE) n? 3813/92 do Conselho (s), estabelece uma corres
pondência entre as disposições do regime agromonetário
aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1993 e o aplicável

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1711 /93 da
Comissão f) fixou o montante do prémio pago aos produ
tores de fécula de batata durante a campanha de 1993/
/ 1994 ;

Considerando que as ajudas específicas aplicáveis a
Portugal no sector dos cereais foram fixadas pelo Regula
mento (CEE) n? 738/93 do Conselho, de 17 de Março de

1993, que altera o regime transitório da organização
comum de mercado dos cereais e do arroz em Portugal
previsto no Regulamento (CEE) n ? 3653/90 (10) ;
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 :

anteriormente ;

Artigo 1 ?

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3824/92 esta
belece a lista dos preços e montantes do sector dos cereais
que são afectados pelo coeficiente redutor de 1,013088
fixado pelo Regulamento (CEE) n? 537/93 da Comis
são (6), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 1331 /93 Q, a partir do início da

Os preços e montantes fixados em ecus no sector dos
cereais, divididos por 1,013088, são os indicados nos
anexos I e II.

campanha de comercialização de 1993/ 1994, no âmbito
do regime de desmantelamento automático dos desvios
monetários negativos ; que o artigo 2? do Regulamento

Artigo 2?

(CEE) n? 3824/92 prevê que seja especificada a redução
dos preços e montantes daí resultantes para cada sector

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

(') JO n ? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
O JO n ? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

¥) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 29.
(4) JO n ? L 132 de 29. 5. 1993, p . 113 .
O JO n ? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 22.

(6) JO n? L 57 de 10. 3. 1993, p. 18.
O JO n ? L 132 de 29 . 5. 1993, p. 114.

Produz efeitos a partir de 1 de Julho de 1993.
C) JO n? L 152 de 24. 6. 1993, p. 16.
(9) Ver página 84 do presente Jornal Oficial.
(10) JO n ? L 77 de 31 . 3 . 1993, p . 1 .
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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 29 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

N? L 159/81

N? L 159/82

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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ANEXO 1

CEREAIS
Sector dos cereais

(em ecus por tonelada)

Preços referidos no Regulamento (CEE) n? 1766/92
a) Preços de intervenção :

— campanha de 1993/ 1994
— campanha de 1994/ 1995
— a partir da campanha de 1995/ 1996

115,49
106,60
98,71

b) Preços indicativos :

— campanha de 1993/ 1994
— campanha de 1994/ 1995
— a partir da campanha de 1995/ 1996

128,32
118,45
108,58

c) Preços-limiar :

— campanha de 1993/ 1994
— campanha de 1994/ 1995
— a partir da campanha de 1995/ 1996

172,74
162,87
153,00

d) Ajudas específicas aplicáveis a Portugal [Regulamento (CEE) n? 3653/90] (ver anexo II)

Sector dos produtos amilaceos
(em ecus por tonelada)

a) Preço mínimo da batata referido no n? 1 do artigo 8? do Regulamento (CEE) n?
1766/92 :

— campanha de 1993/ 1994
— campanha de 1994/ 1995
— a partir da campanha de 1995/ 1996

205,31
189,52
173,73

b) Prímio ao fabricante de fécula de batata referido no n? 4 do artigo 8? do Regula
mento (CEE) n? 1766/92 :
— campanha de 1993/ 1994 até 1995/ 1996

18,43

ANEXO II

Ajudas específicas aplicáveis a Portugal [Regulamento (CEE) n? 3653/901
(em ecus por tonelada)

Trigo mole
Milho
Cevada, triticale, centeio
Sorgo

1993/ 1994

1994/ 1995

1995/ 1996

1996/ 1997

1997/ 1998

1998/ 1999

96,70
51,65
65,40
44,89

88,42
46,48
58,87
40,40

79,95
41,32
52,33
35,92

71,32
36,16
45,78
31,43

62,44
30,99
39,25
26,94

53,32
25,82
32,70
22,45

1999/2000 2000/2001

43,89
20,66
26,17
17,96

34,06
15,50
19,62
13,46

2001 /2002 2002/2003

23,74
10,33
13,08
8,98

12,64
5,16
6,54
4,49
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REGULAMENTO (CEE) N? 1710/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993
que fixa para a campanha de comercialização de 1993/ 1994 o montante da
quotização para a perequação dos encargos de armazenagem no sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1548/93 (2), e, nomeadamente, o n? 5 do seu artigo 8 ?,
Considerando que o n? 1 do artigo 8 ? do Regulamento

(CEE) n? 1785/8 1 prevê que os encargos de armazenagem
do açúcar e dos xaropes são reembolsados forfetariamente
pelos Estados-membros ;
Considerando que o artigo 6? do Regulamento (CEE)
n? 1 358/77 do Conselho (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 3042/78 (4), prevê

que o montante da quotização para o açúcar comunitário
é calculado dividindo a soma dos reembolsos previsíveis

pela quantidade previsível de açúcar que será escoada
durante a campanha de comercialização em causa ; que a
referida soma dos reembolsos previsíveis é majorada ou
diminuída, se for o caso, dos transportes das campanhas
de comercialização precedentes ;
Considerando que o n? 4 do artigo 8 ? do Regulamento
(CEE) n? 1785/81 prevê que o montante mensal do reem
bolso é fixado pelo Conselho ao mesmo tempo que os

preços de intervenção derivados ; que, para a campanha de
comercialização de 1993/ 1994, este montante foi fixado

em 0,52 ecu por 1 00 quilogramas de açúcar branco ;
Considerando que a quantidade armazenada a ter em
consideração para o reembolso dos encargos de armaze
nagem para um mês, conforme o artigo 4? do Regula
mento (CEE) n? 1358/77, é igual à média aritmética das
quantidades que se encontram armazenadas no início e
no fim do mês em causa ; que as quantidades de açúcar
comunitário armazenadas em cada mês da campanha de
comercialização de 1993/ 1994 podem ser estimadas a
partir das reservas previsíveis no início desta campanha,

da produção mensal estimada e das quantidades provavel
mente escoadas para consumo interno ou exportadas
durante esse mesmo mês ; que a soma das reservas
mensais médias durante a campanha de comercialização
de 1993/ 1994 pode ser estimada em cerca de 78 milhões
de toneladas de açúcar expresso em açúcar branco ; que a
soma dos reembolsos para o açúcar comunitário pode
então ser estimada em cerca de 403 milhões de ecus para
a campanha de comercialização de 1993/ 1994 ; que o
saldo previsível das campanhas de comercialização prece
dentes pode ser avaliado num montante negativo de 66
milhões de ecus ; que as modalidades de aplicação do
sistema de compensação dos encargos de armazenagem
no sector do açúcar prevêem que a quotização seja fixada
por 1 00 quilogramas de açúcar branco ; que a quantidade
de açúcar comunitário que será escoada durante a
campanha de comercialização de 1993/ 1994 para o
consumo interno ou para a exportação pode ser estimada
em cerca de 13,4 milhões de toneladas de açúcar expresso
em açúcar branco ; que o montante da quotização para o
açúcar comunitário se avalia então em 3,50 ecus por 100
quilogramas de açúcar branco ;
Considerando que o Comité de gestão do açúcar não
emitiu qualquer parecer no prazo limite estabelecido pelo
seu presidente,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Para a campanha de comercialização de 1993/ 1994, o
montante de quotização referido no n? 2, segundo pará
grafo, do artigo 8 ? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 é
fixado em 3,50 ecus por 100 quilogramas de açúcar
branco .

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das comunidades Europeias.

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1993.

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177
154
156
361

de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
25. 6. 1993, p. 10.
25. 6. 1977, p. 4.
23. 12. 1978, p. 8.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1711/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993
que fixa normas de execução do Regulamento (CEE) n? 1766/92 do Conselho no
que respeita ao preço mínimo e ao pagamento compensatório aos produtores de
batata bem como do Regulamento (CEE) n ? 1543/93 do Conselho no que respeita

ao prémio a pagar aos produtores de fécula de batata
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), e,
nomeadamente, o seu artigo 8 ?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1543/93 do
Conselho, de 28 de Junho de 1993, que fixa o montante
do prémio pago aos produtores de fécula de batata
durante as campanhas de comercialização de 1993/ 1994,
1994/ 1995 e 1995/ 1996 f),
Considerando que, nos termos dos regulamentos (CEE)
n? 1766/92 e (CEE) n? 1543/93, é conveniente especi
ficar as regras de pagamento do preço mínimo e do paga
mento compensatório para os produtores de batata desti
nada ao fabrico de fécula bem como do prémio a pagar
aos produtores de fécula ;

Considerando que é conveniente determinar as condições
em que o fabricante de fécula apresenta a prova das quan
tidades de batata que lhe foram entregues, com indicação
precisa do respectivo teor de fécula e do pagamento ao
produtor do preço mínimo a receber por este ;

Considerando que os controlos das batatas a realizar,
nomeadamente para determinar o seu teor de fécula,
exigem uma infra-estrutura de que só as fábricas de fécula
dispõem ; que convém que as operações se efectuem nas
fábricas de fécula ou nos centros de recepção destas sob a

vigilância de um fiscal aprovado pelo Estado-membro ;
Considerando que o bom funcionamento do regime em
causa não pode, porém, ser assegurado sem o controlo
pelas autoridades nacionais do conjunto das operações que
dão direito ao prémio e sem a aplicação de sanções sufi
cientemente dissuasivas em caso de fraude ou de negli
gência grave ;
Considerando que é conveniente especificar o facto
gerador da taxa de conversão agrícola nos termos do n? 2
do artigo 10? do Regulamento (CEE) n? 1068/93 da
Comissão (3) ;
Considerando que o presente regulamento retoma, adap
tando-as à situação actual do mercado, as normas perti
nentes do Regulamento (CEE) n? 2752/89 da Comis
são (4), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 201 1 /92 (^
sendo pois conveniente revogá-lo ;
Considerando que o Comité de Gestão dos Cereais não
emitiu parecer no prazo fixado pelo seu presidente,

Considerando que a determinação do peso líquido das
batatas é efectuada nos Estados-membros de acordo com

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

três métodos que a experiência mostrou darem resultados
igualmente satisfatórios ; que estes três métodos podem
ser tomados em consideração e aplicados conjuntamente ;
Considerando que devem excluir-se do benefício do
prémio as batatas não utilizáveis para a indústria de fécula
e aplicar, para ter em conta aquelas cujo calibre é insufi
ciente para permitir um rendimento normal na transfor
mação, uma certa diminuição do peso líquido utilizado na
determinação do preço mínimo a pagar pelo fabricante de
fécula pela quantidade de batata necessária para o fabrico

Artigo 1 ?
A recepção das batatas entregues aos fabricantes de fécula
será efectuada nas próprias fábricas de fécula ou nos
centros de recepção destas. As operações descritas nos
artigos 2? e 4? serão realizadas no momento da entrega e
sob a vigilância de um fiscal aprovado pelo Estado-mem
bro.

de uma tonelada de fécula ;

Artigo 2.®
Considerando que é conveniente que os principais
elementos relativos às operações de recepção sejam inscri
tos, por iniciativa dos fabricantes de fécula, num boletim
de recepção e sintetizados numa guia de pagamento
emitida pelo fabricante, a fim de determinar os elementos
necessários ao pagamento do prémio, bem como à sua

1 . Quando a aplicação de um dos métodos referidos
no anexo I tornar esta operação necessária, o peso bruto
das batatas será determinado para cada carregamento e
no momento da entrega por pesagens comparativas do
meio de transporte carregado e vazio.

fundamentação ;
(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
O JO n? L 154 de 25. 6. 1993, p. 4.

(') JO n ? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
(4) JO n ? L 266 de 13. 9. 1989, p. 13.
O JO n? L 203 de 21 . 7. 1992, p. 13 .
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O peso liquido das batatas será determinado segundo

gando um duplicado ao produtor ou, se for caso disso, ao
seu mandatário :

um dos métodos descritos no anexo I.

Artigo 3 ?
1 . O prémio aos produtores de fécula de batata será
concedido relativamente à fécula produzida a partir de
batatas de qualidade sã, íntegra e comercializável, com
base na quantidade e no teor de fécula das batatas utiliza

—
—
—
—

—

das, em conformidade com as taxas fixadas no anexo II.

No caso de o teor de fécula de batata ser calculado pela
balança de « Reimann » ou pela balança de « Perow » e de

corresponder a um valor que surja em duas ou três linhas
da segunda coluna do anexo, serão aplicáveis as tabelas
que correspondem à segunda ou à terceira linha do anexo

—
—

—

II.

2. Quando os lotes entregues contenham 25 % ou
mais de batata que possa passar por um crivo de malha
quadrada de 28 mm de lado, a seguir denominada batata
granalha, o peso líquido a utilizar na determinação do
preço mínimo a pagar pelo fabricante de fécula será dimi

—
—

—
—

nuído do seguinte modo :
Percentagem de batata granalha

N ? L 159/85

Percentagem de diminuição

data de entrega,
número de entrega,
nome e endereço do produtor,
peso do meio de transporte à sua chegada à fábrica de
fécula ou ao centro de recepção desta,
peso do meio de transporte após descarregamento e
remoção do depósito de terra,
peso bruto da entrega,
redução, expressa em percentagem, aplicada ao peso
bruto da entrega em função das impurezas e do peso
da água absorvida durante as operações de lavagem,
redução, expressa em peso, aplicada ao peso bruto da
entrega em função das impurezas,
percentagem de batata granalha,
peso total líquido da entrega (peso bruto menos a
redução, incluindo a correcção para a batata granalha),
teor de fécula, expresso em percentagem ou peso
debaixo de água,
preço unitário a pagar.

2. O boletim de recepção será elaborado sob a respon
sabilidade conjunta do fabricante de fécula, do fiscal apro
vado e do fornecedor.

26 a 30

10

31 a 40

15

41 a 50

20

Os lotes que contenham mais de 50 % de batata granalha
serão tratados de comum acordo, não dando lugar a qual
quer prémio.

A percentagem de batata granalha será determinada
simultaneamente com o peso líquido.

Artigo 4?
A determinação do teor de fécula de batata será efectuada

a partir de um peso debaixo de água, válido para 5 050
gramas de batatas fornecidas.
A água utilizada deve estar limpa, sem adição de qualquer
elemento, e a sua temperatura deve-se situar entre 9o e
18 °C.

Artigo 5 ?

1 . No decurso das operações de recepção, será elabo
rado um boletim de recepção que incluirá, no mínimo, os
elementos a seguir indicados, na medida em que estes
resultem das operações efectuadas nos termos dos artigos
1 ? a 4? ; o boletim será elaborado pelo fabricante de
fécula, o qual o conservará para eventual apresentação ao
organismo encarregado do controlo dos prémios, entre

Artigo 6?

O fabricante de fécula emitirá para cada fornecedor (pro
dutor) uma guia de pagamento sintetizada da qual devem
constar, nomeadamente, os seguintes dados :
— firma da fábrica de fécula,

—
—
—
—

nome e endereço do produtor,
número do contrato de produção, se aplicável,
data e número dos boletins de recepção,
peso líquido de cada entrega após as eventuais redu
ções previstas no n? 1 do artigo 5?,
— preço unitário por entrega,
— montante total a receber pelo produtor,
— montantes pagos ao produtor e data dos pagamentos,
— assinatura e carimbo do fabricante de fécula.

Artigo 7?

O pagamento compensatório previsto no n ? 2 do artigo
8 ? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 a conceder ao
produtor de batata e o prémio previsto no artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 1543/93 para os produtores de
fécula de batata na Comunidade, serão pagos desde que os
produtores de fécula de batata apresentem a prova :
a) De que a fécula de batata para a qual é solicitado o
prémio foi produzida na Comunidade durante a
campanha em causa que começa em 1 de Julho e
termina em 30 de Junho do ano seguinte ;

N ? L 159/86
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b) De que um montante não inferior ao referido no n ? 1
do artigo 8? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 foi
pago ao produtor de batata, no estádio porta de fábrica,
pela quantidade de batatas necessária para o fabrico de
cada tonelada de fécula para a qual é solicitado o
prémio, em conformidade com as taxas fixadas
no anexo II .
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controlos, os fiscais terão acesso à contabilidade física e

financeira dos produtores de fécula, bem como aos locais
de produção e de armazenagem.
Os controlos incidirão, em cada período de transformação,
sobre o conjunto das operações realizadas a partir de, pelo
menos, 10 % da quantidade de batata fornecida ao fabri
cante de fécula.

A prova prevista na alínea b) é fornecida pela apresentação
da guia sintetizada prevista no artigo 6?, completada quer
pelo recibo passado pelo produtor quer por um docu
mento emitido pelo organismo financeiro que efectuou o
pagamento, por ordem do fabricante de fécula, que ateste
a veracidade desse pagamento.
Artigo 8?

O prémio e o pagamento compensatório aos produtores

!2 .

No caso de o organismo competente verificar que as

obrigações referidas no artigo 7? não foram respeitadas
pelo fabricante de fécula, e sem prejuízo de casos de
força maior, este será excluído do benefício ao prémio de
acordo com as regras seguintes :
— se o desrespeito se refere a uma quantidade de fécula
inferior ou igual a 10 % da quantidade total produzida
durante a campanha em causa o montante do prémio
será reduzido de 20 %,

de batata serão concedidos em conformidade com as taxas
fixadas no anexo II.

— se a percentagem em causa for superior a 10 % mas
inferior ou igual a 20 % o montante do prémio será

Artigo 9?

— se a percentagem for superior a 20 % não é concedido
prémio.

reduzido de 50 % ,

O prémio e o pagamento compensatório serão pagos pelo
Estado-membro no território do qual é produzida a fécula
de batata, nos quatro meses seguintes à data em que
tenham sido fornecidas as provas previstas no artigo 7?

No prazo de um mês após os referidos pagamentos, os
Estados-membros em causa notificarão à Comissão as

quantidades de fécula de batata relativamente às quais
foram pagos o prémio e o pagamento compensatório.
Artigo 10?

1 . Sem prejuízo do artigo 1 ?, o Estado-membro criará
um regime de controlo para verificação, no local, da reali
dade das operações das quais resulta o direito ao prémio e
ao pagamento compensatório. Para fins dos referidos

Artigo 11 ?
Para exprimir em moeda nacional os montantes respec

tivos do preço mínimo, do prémio e do pagamento
compensatório, a taxa de conversão a utilizar corresponde
à taxa válida no dia da recepção das batatas pela fábrica de
fécula.

Artigo 12?

É revogado o Regulamento (CEE) n? 2752/89.
Artigo 13 ?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO 1

Método A

O peso líquido das batatas é determinado por colheita de amostras. A colheita é efectuada em vários lugares
do meio de transporte e a três níveis diferentes, nomeadamente : superior, médio e inferior.
O resíduo de terra é retirado antes da pesagem do meio de transporte vazio.
A colheita para verificação de peso é de, pelo menos, 20 kg.

Os tubérculos são lavados, libertos das suas impurezas e pesados de novo.

O peso verificado é diminuído de 2 % , para se ter em conta a quantidade de água absorvida durante as
operações de lavagem. O resultado representa a diminuição total a realizar em 1000 kg de batatas.
Método B

As batatas que constituem um lote de um mesmo produtor são reunidas nos silos.

As batatas são lavadas, as impurezas são eliminadas e o peso real total das batatas reunidas nos silos é deter
minado tendo em conta 2 % de água absorvida.
Método C

1 . Este método de determinação do peso real das batatas é aplicável quando vários lotes que pertencem a
produtores diferentes são reunidos num mesmo silo, desde que os produtores tenham acordado previa
mente na utilização deste método.

Antes de determinar o peso real do conjunto dos lotes, o peso líquido de cada lote é determinado apli
cando o método A.

2. As batatas reunidas no silo são em seguida lavadas, as suas impurezas eliminadas e o seu peso real total é
determinado tendo em conta 2 % de água absorvida.

3. Se a pesagem do conjunto dos lotes de batata lavada der resultados diferentes da soma dos resultados
obtidos pelo método A, é feita a seguinte correcção : o peso total referido no ponto 2 é multiplicado
sucessivamente pelo peso líquido de cada lote, tal como resulta do método A.
Cada resultado é dividido pelo total do peso líquido dos diferentes lotes determinados pela aplicação do
método A.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II

Peso bajo agua de
5 050 g de patatas
(en gramos)

Cantidad de patatas

Precio minomo

Tenor en fécula

necessaria para la

de patatas
(en porcentaje)

fabricación de 1 000 kg

a percibir por los
productores para
1 000 kg de patatas
(en ecus)

de fécula

(en kilogramos)

Kartoffelmængde,
der medgår
til fremstilling
af 1 000 kg stivelse (kg)

mindstepris
pr. 1 000 kg kartofler
(ECU)

Zur Erzeugung
von 1 000 kg

Dem Erzeuger
für 1 000 kg Kartoffeln

der Kartoffeln

Kartoffelstärke

zu zahlender

(in Prozent)

nötige Kartoffelmenge

Mindestpreis
(in ECU)

Vægt under vand
af 5 050 g kartofler
(g)

Kartoflernes
stivelsesindhold

Unterwassergewicht
von 5 050 g Kartoffeln
(in Gramm)

Stärkegehalt

(vægtprocent)

(in Kilogramm)

Βάρος υπό το ύδωρ
5 050 kg πατατών
(σε γραμμάρια)

Underwater weight
of 5 050 g of potatoes
(grams)

Poids sous l'eau

de 5 050 g
de pommes de terre
(en grammes)

Peso sotto l'acqua
di 5 050 g di patate
(in grammi)

Περιεκτικότητα
σε άμυλο
των πατατών (%)

Starch content

of potatoes
(%)

Ποσότητα πατατών
απαραίτητη για
παραγωγή
1 000 kg αμύλου
(σε χιλιόγραμμα)
Quantity
of potatoes
for the manufacture

of 1 000 gk
of starch (kg)
Quantité de pommes

Teneur en fécule

de la pomme de terre
(en pourcentage)

Tenore in fecola

delle patate (in %)

de terre nécessaire
à la fabrication

de 1 000 kg de fécule
(en kilogrammes)

Peso debaixo de

água de 5 050 gr
de batata

(em gramas)

Zetmeelgehalte
van de aardappelen
(in %)

Teor de fécula
de batata

(em percentagem)

(en ecus)

Præmie af betale
kartoffelstivelsesfabrikanten

Udligningsbeløb, som
producenten modtager
for 1 000 kg kartofler
(i ECU)

pr. 1 000 kg kartofler
(ECU)

Dem Stärkeerzeuger
für 1 000 kg Kartoffeln
zu zahlende Prämie

(in ECU)

Dem Erzeuger
für 1 000 kg Kartoffeln
zu zahlende

Ausgleichszahlung
(in ECU)

Minimum price to be
paid to the potato
producer per 1 000 kg
of potatoes (ECU)

Premium to be paid
to the starch producer
per 1 000 kg of potatoes
(ECU)

Compensatory payment
to be paid to the
starch producer
per 1 000 kg potatoes
(ECU)

Prime à percevoir
par le féculier
pour 1 000 kg
de pommes de terre
(en écus)

Paiement compensatoire
à percevoir
par le producteur
pour 1 000 kg
de pommes de terre
(en écus)

Premio da percepire

Pagamento compensativo
al produttore per
1 000 kg di patate
(in ECU)

Prix minimal

à percevoir
par le producteur
pour 1 000 kg
de pommes de terre
(en écus)

Minimaal

door de producent
te ontvangen prijs
per 1 000 kg
aardappelen
(in ecu)

Quantitade de batata

Preço minimo a cobrar

necessária ao fabrico

(em quilogramas)

pelos produtores para
1 000 kg de batata
(em ecus)

de 1 000 kg de fécula

(en ecus)

fabricante de fécula

(σε Ecu)

da percepire
dal produttore per
1 000 kg di patate
(in ECU)

aardappelen benodigd
voor de vervaardiging
van 1 000 kg zetmeel
(in kg)

por 1 000 kg de patatas

πατατών (σε Ecu)

Prezzo minimo

di 1 000 kg di fecola
(in kg)

de fécula para
1 000 kg de patatas

Πριμοδότηση
προς πληρωμή
στον παραγωγό για
1 000 kg πατατών

Quantirà
fabbricazione

Pago compensatorio que
debe percibir el

Ελάχιστη τιμή
προς είσπραξη από
τον παραγωγό
για 1 000 kg

di patate necessaria alla

Hoeveelheid

Onderwatergewicht van
5 050 g aardappelen
(»n g)

Producentens

Prima a percibir
por el fabricante

dal fabbricante di fecola

per 1 000 kg di patate
(in ECU)
Door de

zetmeelproducent
te ontvangen premie

per 1 000 kg aardappelen
(in ecu)
Subsídio a cobrar pelo
produtor de fécula por
1 000 kg de batata

Aan de teler

verschuldigd
compensatiebedrag
voor 1 000 kg
aardappelen
(in ecu)

Pagamento compensatório
a cobrar pelo produtor
relativamente

(em ecus)

a 1 000 kg de batata
(em ecus)

1

2

3

4

5

6

352
353
354
355
356
357

13,0
13,1
13,1
13,2
13,2
13,3

6 533
6 509
6 486
6 463
6 439
6 416

358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368

13,3
13,4
13,4
13,5
13,5
13,6
13,6
13,7
13,7
13,8
13,8

6 393
6 369
6 346

31,43
31,54
31,65
31,77
31,89
32,00
32,11
32,24
32,35
32,48
32,59
32,71
32,84
32,96
33,08
33,21
33,33

2,82
2,83
2,84
2,85
2,86
2,87
2,88
2,89
2,90
2,92
2,93
2,94
2,95
2,96
2,97
2,98
2,99

6,12
6,15
6,17
6,19
6,21
6,23
6,26
6,28
6,30
6,33
6,35
6,37
6,40
6,42
6,45
6,47
6,49

6 322
6 299
6 276
6 252
6 229
6 206
6 182
6 159
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1

2

3

4

5

6

369
370
371

13,9
13,9
14,0

6 136
6 112

33,46
33,59

6,52
6,54

372
373
374
375
376

14,0
14,1
14,1
14,2
14,2

377
378
379
380
381

14,3
14,3
14,4
14,4
14,5

382
383
384
385
386
387
388
389
390

14,5
14,6
14,6
14,7
14,7
14,8
14,8
14,9
14,9

6 089
6 065
6 047
6 028
6 005
5 981
5 963
5 944
5 921
5 897
5 879
5 860

33,72
33,85
33,95
34,06
34,19
34,33
34,43
34,54
34,67
34,82
34,92
35,04

3,00
3,02
3,03

391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436

15,0
15,0
15,1
15,2
15,2
15,3
15,3
15,4
15,4 ,
15,4
15,5
15,6
15,6
15,7
15,7
15,8
15,8
15,9
15,9
15,9
16,0
16,0
16,1
16,2
16,2
16,3
16,3
16,4
16,4
16,4
16,5
16,6
16,6
16,7
16,7
16,8
16,8
16,9
16,9
17,0
17,1
17,1
17,2
17,2
17,2
17,3

5 841
5 822
5 799
5 776
5 757
5 738
5 720
5 701
5 682
5 664
5 626
5 607
5 589
5 570
5 551
5 542
5533
5 523
5 486
5 467
5 449
5 430
5 411
5 393
5 374
5 364
5 355
5 346
5 327
5 308
5 280
5 266
5 252
5 234
5 215
5 206
5 196
5 187
5 150
5 136
5 121
5 107
5 093
5 075
5 056
5 042
5 028
5 000
4 986
4 972
4 963
4 953
4 944
4 930

35,15
35,26
35,40
35,55
35,66
35,78
35,89
36,01
36,13
36,25
36,49
36,62
36,73
36,86
36,99
37,05
37,11
37,17
37,42
37,55
37,68
37,81
37,94
38,07
38,20
38,28
38,34
38,40
38,54
38,68
38,88
38,99
39,09
39,23
39,37
39,44
39,51
39,58
39,87
39,97
40,09
40,20
40,31
40,46
40,61
40,72
40,83
41,06
41,18
41,29
41,37
41,45
41,53
41,65

3,04
3,05
3,06
3,07
3,08
3,09
3,10
3,11
3,13
3,13

3,15
3,16
3,17
3,18
3,19
3,20
3,21
3,22
3,23

3,24
3,25
3,28
3,29
3,30
3,31
3,32
3,33
3,33
3,34
3,36
3,37
3,38
3,39
3,41
3,42
3,43
3,44
3,44
3,45
3,46
3,47
3,49
3,50
3,51
3,52
3,53
3,54
3,55
3,55
3,58
3,59
3,60
3,61
3,62
3,63
3,65
3,66
3,67
3,69
3,70
3,71
3,71
3,72
3,73
3,74

6,57
6,60
6,61
6,64
6,66
6,69
6,71
6,73
6,76
6,78
6,80
6,83

6,85
6,87
6,90
6,93
6,95
6,97
6,99
7,02
7,04
7,06
7,11
7,13
7,16
7,18
7,21
7,22
7,23
7,24
7,29
7,32
7,34
7,37
7,39
7,42
7,44
7,46
7,47
7,48
7,51
7,54
7,58
7,60
7,62
7,64
7,67
7,68
7,70
7,71
7,77
7,79
7,81
7,83
7,85
7,88
7,91
7,93
7,96
8,00
8,02
8,05
8,06
8,08
8,09
8,11

N? L 159/90
1

437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
481,6
482
483
483,2
484
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2

3

4

5

6

17,3
17,4
17,4
17,5
17,5
17,6
17,6
17,7
17,7
17,8
17,8
17,9
17,9
18,0
18,1
18,1
18,2
18,2
18,2
18,3
18,4
18,4
18,5
18,5
18,6
18,6
18,7
18,7
18,7
18,8
18,9
18,9
19,0
19,0
19,1
19,1
19,2
19,2
19,3
19,3
19,4
19,4
19,5
19,5
19,6
19,6
19,7
19,7
19,7
19,8

4 916
4 902
4 888
4 874
4 860
4 846
4 832
4 818
4 804
4 790
4 776
4 762
4 748
4 720
4 706
4 692
4 685
4 679
4 673
4 645
4 631
4 617
4 607
4 598
4 584
4 570
4 561
4 551
4 542
4 523
4 509
4 495
4 481
4 467
4 458
4 449
4 437
4 425
4 414
4 402
4 390
4 379
4 367
4 355
4 343
4 337
4 335
4 332
4 332
4 325

41,76
41,88
42,00
42,12
42,24
42,37
42,49
42,61
42,74
42,86
42,99
43,11
43,24
43,50
43,63
43,76
43,82
43,88
43,94
44,20
44,33
44,47
44,56
44,65
44,79
44,93
45,01
45,11
45,20
45,39
45,53
45,68
45,82
45,96
46,05
46,15
46,27
46,40
46,51
46,64
46,77
46,89
47,01
47,14
47,27
47,34
47,36
47,39
47,39
47,47

3,75
3,76
3,77
3,78
3,79
3,80
3,81
3,83
3,84
3,85
3,86
3,87
3,88
3,90
3,92
3,93
3,93
3,94
3,94
3,97
3,98
3,99
4,00
4,01
4,02
4,03
4,04
4,05
4,06
4,07
4,09
4,10
4,11
4,13
4,13
4,14
4,15
4,16
4,18
4,19
4,20
4,21
4,22
4,23
4,24
4,25
4,25
4,25
4,25
4,26

8,14
8,16
8,18
8,21
8,23
8,25
8,28
8,30
8,33
8,35
8,38
8,40
8,42
8,47
8,50
8,53
8,54
8,55
8,56
8,61
8,64
8,66
8,68
8,70
8,73
8,75
8,77
8,79
8,81
8,84
8,87
8,90
8,93
8,95
8,97
8,99
9,02
9,04
9,06
9,09
9,11
9,13
9,16
9,18
9,21
9,22
9,23
9,23
9,23
9,25

484,8

19,8

4 318

47,55

4,27

9,26

485
486
486,4
487
488
489
490

19,9
19,9
19,9
20,0
20,0
20,1
20,1

4
4
4
4
4
4
4

317
311
309
305
299
294
290

47,56
47,62
47,65
47,69
47,76
47,81
47,86

4,27
4,28
4,28
4,28
4,29
4,29
4,30

9,27
9,28
9,28
9,29
9,30
9,32
9,32

491
492

20,2
20,2

4 287
4 285

47,89
47,91

4,30
4,30

9,33
9,33

493
494
495
496
497
498
499
500

20,3
20,3
20,4
20,4
20,5
20,5
20,6
20,6

4 283
4 280
4 278
4 276
4 273
4 271
4 266
4 262

47,94
47,97
47,99
48,01
48,05
48,07
48,13
48,17

4,30
4,31
4,31
4,31
4,31
4,32
4,32
4,32

9,34
9,35
9,35
9,35
9,36
9,37
9,38
9,39
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1

2

3

4

5

6

501
502
503

20,7
20,7
20,8

4 259
4 257
4 255

48,21
48,23
48,25

4,33
4,33
4,33

9,39
9,40
9,40

504
505
506
507
508
509

20,8
20,9
20,9
21,0
21,0
21,1

4 252
4 248
4 243
4 238
4 234
4 229

48,29
48,33
48,39
48,45
48,49
48,55

4,33
4,34
4,34
4,35
4,35
4,36

9,41
9,42
9,43
9,44
9,45
9,46

509,9
510
511
511,8
512
513
513.7
514
515
515,6
516
517
517.5
518
519
519,4

21,1
21,1
21,2
21,2

4 224
4 224
4 219
4 215

48,61
48,61
48,66
48,71

4,36
4,36
4,37
4,37

9,47
9,47
9,48
9,49

21,3
21,3

4 214
4 209

48,72
48,78

4,37
4,38

9,49
9,50

21,3

4 206

48,81

4,38

9,51

21,4
21,4

4 204
4 199

48,84
48,89

4,38
4,39

9,51
9,53

21,4

4 196

48,93

4,39

9,53

21,5
21,5

4 194
4 189

48,95
49,01

4,39
4,40

9,54
9,55

21,5

4 187

49,04

4,40

9,55

21,6
21,6

4 184
4 180

49,07
49,12

4,40
4,41

21,6

4 178

49,14

4,41

9,56
9,57
9,57

521

21,7

4 170

49,24

4,42

9,59

521.3

21,7

4 168

49,26

4,42

9,60

522
523

21,8
21,8

4 165
4 160

49,29
49,35

4,42
4,43

9,60
9,62

520*

21,7

4 175

49,18

4,41

9,58

523,2

21,8

4 159

49,37

4,43

9,62

524
525

21,9
21,9

4 155
4 150

49,41
49,47

4,44
4,44

9,63
9,64

525.1

21,9

4 150

49,47

4,44

9,64

526
527
528

22,0
22,0
22,1

4 145
4 140
4 135

49,53
49,59
49,65

4,45
4,45
4,46

9,65
9,66
9,67

528.8

22,1

4 131

49,70

4,46

9,68

529
530
530.6
531
532
532.4
533
534

22,2
22,2
22,2
22,3
22,3
22,3
22,4
22,4

4 130
4 125
4 122
4 119
4 114
4 112
4 111
4 108

49,71
49,77
49,81
49,84
49,91
49,93
49,94
49,98

4,46
4,47
4,47
4,47
4,48
4,48
4,48
4,49

9,69
9,70
9,70
9,71
9,72
9,73
9,73
9,74

534.2

22,4

4 1 08

49,98

4,49

9,74

535
536
537
537,8
538
539
539,6
540
541
541,4
542
543
543,2

22,5
22,5
22,6
22,6
22,7
22,7
22,7
22,8
22,8
22,8
22,9
22,9
22,9

4 103
4 098
4 093
4 089
4 088
4 083
4 080
4 078
4 076
4 075
4 072
4 066
4 066

50,04
50,10
50,16
50,21
50,22
50,28
50,32
50,35
50,37
50,38
50,42
50,49
50,49

4,49
4,50
4,50
4,51
4,51
4,51
4,52
4,52
4,52
4,52
4,53
4,53
4,53

9,75
9,76
9,77
9,78

545

23,0

4 056

50,62

4,54

9,86

544'

23,0

4 061

50,56

4,54

9,78
9,80
9,80
9,81
9,81
9,82
9,82
9,84
9,84

9,85
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REGULAMENTO (CEE) N? 1712/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que altera o Regulamento (CEE) n? 2900/92, que estabelece normas de execução
do regime específico de abastecimento das ilhas Canárias em coelhos reprodu
tores

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que o Comité de gestão dos ovos e da carne
de aves de capoeira não emitiu parecer no prazo fixado

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

pelo seu presidente,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1601 /92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor das ilhas Canárias ('), alterado pelo Regu

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

lamento (CEE) n? 3714/92 (2), e, nomeadamente, o n? 4
do seu artigo 4?,

Artigo 1 ?

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2900/92 da

Comissão (3) fixou, para o período compreendido entre 1 5
de Outubro de 1992 e 30 de Junho de 1993, as quanti
dades de coelhos reprodutores originários da Comunidade
que beneficiam de uma ajuda para o desenvolvimento do
potencial de produção do arquipélago das Canárias ; que é
conveniente determinar as referidas quantidades para o
período compreendido entre 1 de Julho de 1993 e 30
de Junho de 1994 ;

O anexo do Regulamento (CEE) n? 2900/92 é substituído
pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 173 de 27. 6. 1992, p. 13 .
(2) JO n? L 378 de 23. 12. 1992, p. 23.
(3) JO n? L 290 de 6. 10. 1992, p. 6.
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ANEXO

Fornecimento às ilhas Canárias de coelhos reprodutores originários da Comunidade para o
período compreendido entre 1 de Julho de 1993 e 30 de Junho de 1994
Código NC

ex 0106 00 10

Designação das mercadorias

Quantidade

Ajuda
(Em ecus/unidade)

600
5 000

25
20

Coelhos reprodutores :

— linhagens puras e avós
— pais

N? L 159/94
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REGULAMENTO (CEE) N? 1713/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993
que estabelece normas especiais para aplicação da taxa de conversão agrícola no
sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1 548/93 (2), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 6?,
o n? 5 do seu artigo 8 ?, o n? 8 do seu artigo 28 ? e o n? 5
do seu artigo 28?A,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3763/91 do
Conselho, de 16 de Dezembro de 1991 , que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor dos departamentos franceses ultramari
nos (3), e, nomeadamente, o seu artigo 19?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1600/92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor dos arquipélagos dos Açores e da Madei
ra (4), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 3714/92 da
Comissão (*), e, nomeadamente, o seu artigo 1 0? e o n? 3
do seu artigo 25?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1601 /92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor das ilhas Canárias (é), alterado pelo Regu
lamento (CEE) n? 3714/92, e, nomeadamente, o n? 4 do
seu artigo 3 ?,

em consideração por razões especificas da organização de
mercado, seja determinado um facto gerador específico
atendendo a critérios especiais ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3016/78 da
Comissão, de 20 de Dezembro de 1978, que estabelece
certas regras para a aplicação das taxas de câmbio nos
sectores do açúcar e da isoglucose (9), com a última redac
ção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3823/
/92 (l0), estabeleceu todos os factos geradores a ter em
conta relativamente às taxas representativas a aplicar aos
montantes fixados no âmbito da organização comum de
mercado no sector do açúcar ; que quase todos estes factos
geradores satisfazem simultaneamente os critérios
previstos no n? 2 do artigo 6? do Regulamento (CEE)
n? 3813/92 e as especificidades dessa organização de
mercado ; que, por conseguinte, devem na sua maioria ser
mantidos, prevendo-se, para o efeito, derrogações aos
artigos correspondentes do Regulamento (CEE)
n? 1068/93 ; que convém, igualmente, retomar as disposi
ções em matéria de facto gerador já adoptadas pelos Regu
lamentos (CEE) n? 1487/92 (u), (CEE) n? 1488/92 (12),
(CEE) n? 2177/92 (13), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 821 /93 (H) e (CEE) n? 3491 /92 (l5) da Comissão ; que,
tratando-se dos prémios de desnaturação e das restituições
à produção, é oportuno rever igualmente os correspon
dentes factos geradores e fixar o respeitante às restituições,
para se ter em conta a multiplicidade das utilizações de
açúcar implicadas ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1068/93 da
Comissão, de 30 de Abril de 1993, que estabelece regras
para a determinação e aplicação das taxas de conversão
no sector agrícola (8), prevê, nomeadamente, disposições
relativas à noção de facto gerador ; que o Regulamento
(CEE) n? 3813/92 prevê que, no caso de o facto gerador
que define ter de ser precisado ou não poder ser tomado

Considerando que, no futuro, a variabilidade das taxas de
conversão agrícolas será mais importante que no passado,
em consequência das novas normas agromonetárias ; que,
por esse facto e devido ao sistema de autofinanciamento
do sector do açúcar, é necessário, nomeadamente para
proteger os produtores de beterraba, determinar um facto
gerador uniforme para toda a Comunidade no que
respeita aos preços mínimos da beterraba ; que, para o
efeito e devido, por um lado, à relação estreita existente
entre esses preços e os preços do açúcar no âmbito do
sistema de autofinanciamento do sector do açúcar previsto
nos artigos 28 ? e 29 ? do Regulamento (CEE) n? 1785/81
e, por outro, ao facto de o conjunto desses preços dizer
respeito a operações realizadas durante a campanha de
comercialização, é conveniente, com uma preocupação de
coerência, adoptar, por força do n? 3 do artigo 3? do

(')
O
(3)
(4)
O
(6)
Q
f)

O JO n? L 359 de 22. 12. 1978, p. 11 .
O JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 27.
(") JO n? L 156 de 10. 6. 1992, p. 7.
( 12) JO n? L 156 de 10. 6. 1992, p. 10.
H JO n? L 217 de 31 . 7. 1992, p. 71 .
H JO n? L 85 de 6. 4. 1993, p. 16.
H JO n? L 353 de 3 . 12. 1992, p. 21 .

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 Q, e, nomeadamente, o n? 3 do
seu artigo 3?, o n? 2 do seu artigo 6? e o seu artigo 12?,

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L
L
L

177
154
356
173
378
173
387
108

de
de
de
de
de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
25. 6. 1993, p. 10.
24. 12. 1991 , p. 1 .
27. 6. 1992, p. 1 .
23. 12. 1992, p. 23.
27. 6. 1992, p. 13.
31 . 12. 1992, p. 1 .
1 . 5. 1993, p. 106.

Regulamento (CEE) n? 3813/92, uma definição de taxa de
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conversão agrícola especifica próxima da realidade econo
mica em causa, análoga à adoptada no passado em relação

n ? 1785/81

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

em

moedas

nacionais

nagem.

3. A taxa de conversão agrícola específica referida
no n ? 1 será fixada pela Comissão no decurso do mês
seguinte ao final da campanha de comercialização em
causa. A Comissão fixará a taxa de conversão agrícola refe

Considerando que devido às múltiplas alterações do Regu
lamento (CEE) n? 3016/78 e à evolução da regulamenta
ção nesta matéria, convém assim mesmo reunir num
mesmo texto o conjunto das respectivas disposições e

1993/ 1994 ;

convertido

mediante utilização de uma taxa de conversão agrícola
específica igual à média, calculada pro rata temporis, das
taxas de conversão agrícolas aplicáveis no mês de armaze

às quotizações à produção cobradas aos fabricantes de
açúcar ; que, no que respeita ao montante do reembolso
dos custos de armazenagem, se registam aspectos especí
ficos comparáveis ;

adoptar um novo regulamento que o substitua ; que é
adequado prever que este novo regulamento, acompa
nhado de medidas especiais de transição, entre em vigor a
partir do início da campanha de comercialização de

sera

N? L 159/95

rida no n ? 2 em cada mês relativamente ao mês anterior.

Artigo 2?
Em derrogação, consoante o caso, aos artigos 9 ?, 10 ?, 11 ?
e 12? do Regulamento (CEE) n ? 1068/93, e sem prejuízo
das possibilidades e condições de prefixação previstas nos
artigos 13? a 17? do mesmo regulamento, os factos gera
dores para a aplicação da taxa de conversão agrícola,
no âmbito da organização comum de mercado no sector
do açúcar, são os constantes do anexo.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 3 ?

1.

Artigo 1 ?

1 . Os preços mínimos da beterraba referidos no
artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 e as quotiza
ções à produção e a quotização complementar, referidas,
respectivamente, nos artigos 28 ? e 28 ?A do mesmo regu
lamento,

serão

convertidos

em

moedas

nacionais

mediante utilização de uma taxa de conversão agrícola

específica igual à média, calculada pro rata temporis, das
taxas de conversão agrícolas aplicáveis durante a
campanha de comercialização em causa.
2.

O montante do reembolso dos custos de armaze

É revogado o Regulamento (CEE) n? 3016/78 . Toda

via, permanece aplicável às operações e processos em
curso .

2. São revogados o artigo 6? do Regulamento
n? 1487/92, o artigo 7? do Regulamento
n? 1488/92, o artigo 8 ? do Regulamento
n? 2177/92 e o artigo 6? do Regulamento

(CEE)
(CEE)
(CEE)
(CEE)

n? 3491 /92.

Artigo 4 ?

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de

nagem referido no artigo 8 ? do Regulamento (CEE)

1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO

Taxas de conversão agrícolas a aplicar

Montantes em causa

I. Compras de intervenção

a) Preço de compra do açúcar nos termos do n? 1 do artigo 9?
do Regulamento (CEE) n? 1785/81 .

Taxa aplícavel no dia da aceitação da oferta do açúcar à interven

b) Custos suplementares do acondicionamento referidos no n? 3
do artigo 17? do Regulamento (CEE) n? 2103/77 da Comis
são (').

Taxa aplicável no dia da exigência, pelo organismo de interven

c) Montante da bonificação ou do desconto referidos no n? 2 do
artigo 14? do Regulamento (CEE) n? 2103/77.

Taxa aplicavel no dia da aceitação da oferta do açúcar à interven

d) Descontos referidos no artigo 13? do Regulamento (CEE)

Taxa aplicável no dia da aceitação da oferta do açúcar à interven

n ? 2103/77.

ção.

ção, de um acondicionamento.

ção .

ção.

e) Montante do reembolso referido no n? 5 do artigo 8? do
Regulamento (CEE) n ? 2103/77.

Taxa aplicável no dia da aceitação da oferta do açúcar à interven
ção .

II . Vendas da intervenção

a) Preço Je venda por concurso em aplicação do artigo 3 ? do
Regulamento (CEE) n? 447/68 do Conselho (2).

Taxa aplicavel no dia do pagamento. Em caso de prefixação nos
termos do n? 1 do artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 3813/92,
a taxa aplicável é a taxa em vigor no último dia do prazo para a
apresentação das propostas para o concurso em causa.

b) Preço de venda, não por concurso, fixado em conformidade
com o artigo 3? do Regulamento (CEE) n ? 447/68.

Taxa aplicável no dia do pagamento.

III. Cotisações a produção

Adiantamentos previstos nos artigos 5? e 6? do Regulamento
(CEE) n? 1443/82 da Comissão (J).

Taxa aplicavel no dia 1 de Abril da campanha de comercialização
em

causa .

IV. Produção extraquota
a) Montante cobrado nos termos do n? 3 do artigo 26? do Regu

lamento (CEE) n? 1785/81 relativamente ao açúcar C e à
isoglucose C para os quais não tenha sido apresentada antes da
data prevista a prova de exportação.

Taxa aplicavel no dia em que tenha estado em vigor o mais
elevado direito nivelador de importação para o açúcar ou o mais
elevado elemento móvel do direito nivelador de importação para
a isoglucose, no período referido no n? 1 do artigo 3? do Regula
mento (CEE) n? 2670/81 da Comissão (4). Se, durante o referido
período, esse montante tiver sido aplicável em, pelo menos, dois
dias, consecutivos ou não, a taxa a reter é a aplicável no último
desses dias.

b) Montante previsto no n? 2 do artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 2670/81 em caso de substituição do açúcar C ou da
isoglucose C.

Taxa aplicável no dia da aceitação da declaração de exportação do
açúcar ou da isoglucose de substituição.

c) Montantes previstos no n? 1 do artigo 5? do Regulamento
(CEE) n? 65/82 da Comissão (*) para a quantidade de açúcar
transferida em relação à qual a empresa não tenha satisfeito a
obrigação de armazenagem.

Taxa aplicável no dia do escoamento, na acepção do artigo 12? do
Regulamento (CEE) n? 1998/78 da Comissão (6), da quantidade
em

causa .

V. Regime de perequação dos custos de armazenagem
Cotisação de armazenagem referida no artigo 8 ? do Regulamento
(CEE) n? 1785/81 .

Taxa aplicável no dia do escoamento, na acepção do artigo 1 2? do
Regulamento (CEE) n ? 1998/78, da quantidade em causa.
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VI. Regime da existencia mínima
a) Reembolso previsto na alínea b) do artigo 3? do Regulamento
(CEE) n? 1789/81 do Conselho f).

Taxa aplicavel no dia da recepção, pelo organismo competente,
do pedido de liberação.

b) Montantes previstos no artigo 6? do Regulamento (CEE)
n? 1789/81 cobrados em relação ao açúcar proveniente da

Taxa aplicável no dia do escoamento, na acepção do artigo 12? do
Regulamento (CEE) n? 1998/78, da quantidade em causa.

existência mínima escoado em condições diferentes das
previstas.

VII. Premio de desnaturação

Prémio de desnaturação referido no n? 2 do artigo 9? do Regula
mento (CEE) n? 1785/81 .

Taxa aplicavel no dia da desnaturação. Em caso de prefixação em
conformidade com o n? 1 do artigo 6? do Regulamento (CEE)
n? 38 1 3/92, a taxa aplicável é a taxa em vigor no dia da recepção,
pelo organismo competente, do pedido do título de prémio de
desnaturação.

VIII. Restituição à produção relativa aos produtos utilizados pela indústria química
Restituições à produção referidas no n ? 3 do artigo 9? do Regula
mento (CEE) n? 1785/81 .

Em caso de prefixação da taxa de conversão agrícola em confor
midde com o n? 1 do artigo 6? do Regulamento (CEE)
n? 3813/92, a taxa aplicável é a taxa em vigor no dia da recepção,

pelo organismo competente, do pedido do título de restituição à
produção. Nos outros casos, a taxa aplicável é a taxa em vigor no
primeiro dia do segundo trimestre de validade do título.

IX. Ajudas ao escoamento do açúcar produzido nos departamentos ultramarinos franceses
a) Ajuda ao transporte referida no artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 2225/86 do Conselho f).

Taxa aplicavel na data de estabelecimento do conhecimento rela
tivo ao açúcar transportado.

b) Ajuda referida no artigo 3? do Regulamento (CEE)

Taxa aplicável no dia da refinação da quantidade em causa.

n? 2225/86.

X. Ajuda de adaptação a indústria de refinação

Ajudas previstas no n? 4B do artigo 9? do Regulamento (CEE)

Taxa aplicável no dia da refinação da quantidade de açúcar em

n? 1785/81 .

bruto em causa em relação ao Estado-membro onde tal refinação
é efectuada.

XI. Ajuda de adaptação a indústria de refinação em Portugal

Ajudas previstas n? 4B do artigo 9? do Regulamento (CEE)

Taxa aplicável no dia da refinação da quantidade de açúcar em

n ? 1785/81 .

bruto em causa.

XII. Ajudas nacionais referidas no artigo 46? do Regulamento (CEE) n? 1785/81
a) Ajudas previstas nos n?s 1 a 4 do artigo 46? do Regulamento
(CEE) n? 1785/81 (Itália).

Taxa aplicável no dia 1 de Janeiro da campanha de comercializa
ção no decurso da qual a beterraba e o açúcar são produzidos.

b) Ajuda prevista no n? 6 do artigo 46? do Regulamento (CEE)

Taxa aplicável no dia da refinação da quantidade de açúcar em
bruto preferencial em causa em relação ao Estado-membro em

n? 1785/81 (Reino Unido).

questão.
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XIII. Ajudas previstas no Regulamento (CEE) n? 3814/92 (Espanha)
a) Ajudas aos produtores de beterraba e aos produtores de cana
referidos nos n?s 1 e 2 do artigo 2? do Regulamento (CEE)
n? 3814/92 do Conselho f).

Taxa aplicavel no dia da transformação em açúcar da beterraba e

b) Ajuda relativa às existências em 31 de Dezembro de 1992
prevista no n? 3 do artigo 2? do Regulamento (CEE)

Taxa aplicável no dia do escoamento, na acepção do artigo 12? do

da cana em causa.

Regulamento (CEE) n? 1998/78, do açúcar em causa.

n ? 3814/92.

XIV. Trocas comerciais com os países terceiros

Qualquer direito nivelador de importação, bem como qualquer
restituição à exportação, previstos nos termos do Regulamento
(CEE) n? 1785/81 .

a) Com prefixação da taxa de conversão agrícola.
b) Sem prefixação da taxa de conversão agrícola ou após o termo
de período de prefixação referido no artigo 6? do Regula
mento (CEE) n? 3813/92.

Taxa aplicavel no dia da apresentação do pedido de prefixação.
Taxa aplicável no dia da aceitação da declaração aduaneira.

XV. Garantias

Qualquer garantia prevista nos termos do Regulamento (CEE)

Taxa aplicavel no dia da constituição da garantia pelo interessado.

n? 1785/81 .

XVI. Ajudas às regiões ultraperiféricas
a) Ajudas forfetárias por hectare à cultura da cana nos departa
mentos franceses ultramarinos previstas no artigo 17? do
Regulamento (CEE) n? 3763/91 .

b) Ajuda à transformação directa da cana em rum agrícola nos
departamentos franceses ultramarinos prevista no artigo 18 ?
do Regulamento (CEE) n? 3763/91 .
c) Ajudas ao abastecimento especifico de açúcar dos Açores, da
Madeira e das ilhas Canárias previstas nos termos dos artigos
3? dos Regulamentos (CEE) n? 1 600/92 e (CEE) n? 1601 /92.

d) Ajuda forfetaria por hectare à produção de beterraba sacarina

nos Açores prevista no n? 1 do artigo 25? do Regulamento

Taxa aplicável no dia 1 de Julho da campanha de comercializa
ção durante a qual termina a acção de plantação da cana e/ou de
melhoramento fundiário .

Taxa aplicável no dia da destilação do sumo de cana em causa.

Taxa aplicavel no dia da imputação do certificado de ajuda pelas
autoridades competentes do local de destino.
Em caso de prefixação em conformidade com o n? 1 do artigo 6?
do Regulamento (CEE) n? 3813/92, a taxa aplicável é a taxa em
vigor no dia da apresentação do pedido de certificado de ajuda.

Taxa aplicável no dia 1 de Julho da campanha de comercializa
ção a título da qual tenha lugar a produção de beterraba.

(CEE) n? 1600/92.

e) Ajuda específica à transformação em açúcar branco da beter
raba colhida nos Açores prevista no n? 2 do artigo 25? do
Regulamento (CEE) n? 1600/92.
(') JO n? L 246 de 27. 9. 1977, p. 12.
(2) JO n? L 91 de 12. 4. 1968, p. 5.

(j JO n? L 158 de 9. 6. 1982, p. 17.
(4) JO n ? L 262 de 16. 9. 1981 , p. 14.
(j JO n? L 9 de 14. 1 . 1982, p. 14.
(6) JO n? L 231 de 23. 8. 1978 , p. 5.
(j JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 39.
(») JO n? L 194 de 17. 7. 1986, p. 7.
(') JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 7.

Taxa aplicável no dia da transformação da beterraba em açúcar
branco.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1714/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993
que fixa, para a campanha de comercialização de 1993/ 1994, o montante
forfetário previsto pelo regime de armazenagem mínima no sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1548/93 (2), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 12?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1789/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece as
regras gerais relativas ao regime de armazenagem mínima
no sector do açúcar (3),
Considerando que a alínea b) do artigo 3? e a alínea a) do
artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 1789/81 prevêem a
restituição do benefício contido no preço de intervenção
para os encargos inerentes à armazenagem mínima ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 189/77 da
Comissão, de 28 de Janeiro de 1977, relativo às regras de
execução do regime de armazenagem mínima no sector
do açúcar (4), alterado pelo Regulamento (CEE) n ? 1920/

/81 (■% preve, para a determinação deste benefício, a fixa
ção de um montante forfetário para cada campanha de
comercialização ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do açúcar,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Para a campanha de comercialização de 1993/ 1994, o
montante forfetário referido no artigo 6? do Regulamento
(CEE) n? 189/77 é fixado em 0,160 ecu por 100 quilo
gramas de açúcar expresso em açúcar branco.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho
1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.
154 de 25. 6. 1993, p. 10 .
177 de 1 . 7. 1981 , p. 39 .
25 de 29. 1 . 1977, p. 27.

O JO n? L 189 de 11 . 7. 1981 , p. 23.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1715/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que altera o Regulamento (CEE) n? 689/92, que fixa os procedimentos e condi
ções de tomada a cargo dos cereais pelos organismos de intervenção
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

n? 2727/75 » e substituída pela expressão « no
artigo 23? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 »;
c) Ao artigo 2?, é aditado o seguinte n? 4 :
« 4. Em derrogação do n? 2 e relativamente à
campanha de 1993/ 1994 :
— será decidido, a pedido de um Estado-membro,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), e,
nomeadamente, o seu artigo 5?,

de acordo com o processo previsto no artigo 23?
do Regulamento (CEE) n? 1766/92, fixar o teor
máximo de humidade em 15 % no que diz
respeito aos cereais propostos à intervenção,
— a Grécia fica autorizada a aceitar para interven
ção os lotes de trigo duro com 14 % de elemen
tos, que não sejam cereais de base de qualidade
perfeita, nos quais as impurezas constituídas por
grãos atinjam, no máximo, 7 % , dos quais, no

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 689/92 da

Comissão (2), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 2486/92 (3), fixa as condições de
aceitação dos cereais de intervenção ;

Considerando que a realização, a partir da campanha de
1993/ 1994, da reforma da política agrícola comum
no sector dos cereais pode implicar dificuldades para os
produtores de determinados cereais em certas regiões da
Comunidade ; que, para atenuar o impacte desses meca
nismos nos rendimentos desses produtores, é conveniente
derrogar de novo, para a campanha de 1993/ 1994, certas
disposições qualitativas, tal como aconteceu em relação à
campanha de 1992/ 1993 ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,

máximo, 5 % de outros cereais,
— não se aplica a depreciação prevista para a

cevada com peso específico inferior a 64 kg/hl,
referida no anexo II, quadro III. ».
2. Na versão alemã, o n ? 2 do artigo 2? passa a ter a
seguinte redacção :
« Liegt bei Weichweizen der Sedimentationswert zwis
chen 20 und 30, muß außerdem die Untersuchung
nach der in Anhang IV der Verordnung (EWG) Nr.
1908/84 der Kommission (*) dargestellten Methode
ergeben, daß der aus dem Weizen hergestellte Teig

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
1 . O Regulamento (CEE) n? 689/92 é alterado do
seguinte modo :
a) No artigo 1 ?, a expressão « no artigo 7? do Regula
mento (CEE) n ? 2727/75 » é substituída pela
expressão « no n? 2 do artigo 4? do Regulamento
(CEE) n? 1766/92 »;
b) No n ? 2, segundo parágrafo, do artigo 2?, a expres
são « no artigo 26? do Regulamento (CEE)

nicht klebt und auf der Maschine bearbeitet werden
kann .

O ABL Nr. L 178 vom 5. 7. 1984, S. 6 ».
Artigo 2?

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

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1993.

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(■) JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) JO n? L 74 de 20. 3. 1992, p. 18 .
O JO n? L 248 de 28 . 8 . 1992, p. 8 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 1716/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que altera o Regulamento (CEE) n? 2225/92 que fixa normas de execução das
medidas específicas para o abastecimento da Madeira e dos Açores no respei
tante ao lúpulo
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

Artigo 1 ?

Económica Europeia,

O Regulamento (CEE) n? 2225/92 é alterado do seguinte
modo :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1600/92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor dos arquipélagos dos Açores e da Madei
ra ('), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 3714/92 da

1 . O artigo 1 ? passa a ter a seguinte redacção :
« Artigo 1 ?
Para efeitos da aplicação dos artigos 2? e 3? do Regula
mento (CEE) n ? 1600/92, é fixada em 10 toneladas,
para o período compreendido entre 1 de Julho de
1993 e 30 de Junho de 1994, a quantidade da estima
tiva das necessidades de abastecimento em lúpulo do
código NC 1210 que beneficia da isenção do direito
nivelador aplicável às importações directas para a

Comissão (2), e, nomeadamente, o seu artigo 10 ?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2225/92 da
Comissão (3) fixou a quantidade da estimativa das necessi
dades de abastecimento em lúpulo que beneficia da isen
ção do direito nivelador aplicável às importações em

proveniência de países terceiros ou da ajuda comunitária ;
que é conveniente determinar as referidas quantidades
para o período compreendido entre 1 de Julho de 1993 e
30 de Junho de 1994 ; que, à luz das primeiras experiên
cias adquiridas, é igualmente conveniente alterar o
montante da garantia constituída pelo interessado ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do lúpulo,

Madeira e para os Açores em proveniência de países
terceiros ou da ajuda comunitária. ».
2. No n ? 1 , alínea b), do artigo 4?, o montante « 5 ecus
por 100 quilogramas » é substituído por « 2,5 ecus por
1 00 quilogramas ».
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 173 de 27. 6. 1992, p. 1 .
(2) JO n? L 378 de 23. 12. 1992, p. 23.
O JO n? L 218 de 1 . 8. 1992, p. 91 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 1717/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que altera o Regulamento (CEE) n? 2224/92 que fixa normas de execução das
medidas específicas para o abastecimento das ilhas Canárias no respeitante ao
lúpulo
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n? 2224/92 é alterado do seguinte
modo :

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1601 /92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor das ilhas Canárias ('), alterado pelo Regu
lamento (CEE) n? 3714/92 da Comissão (2), e, nomeada
mente, o n? 4 do seu artigo 3?,

1 . O artigo 1 ? passa a ter a seguinte redacção :
« Artigo IP

Para efeitos da aplicação dos artigos 2? e 3? do Regula
mento (CEE) n? 1601 /92, é fixada em 500 toneladas,
para o período compreendido entre 1 de Julho de
1993 e 30 de Junho de 1994, a quantidade da estima
tiva das necessidades de abastecimento em lúpulo do
código NC 1210 que beneficia da isenção do direito

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2224/92 da
Comissão (3) fixou a quantidade da estimativa das necessi
dades de abastecimento em lúpulo que beneficia da isen
ção do direito nivelador aplicável às importações em
proveniência de países terceiros ou da ajuda comunitária ;
que é conveniente determinar as referidas quantidades
para o período compreendido entre 1 de Julho de 1993 e
30 de Junho de 1994 ; que, à luz das primeiras experiên
cias adquiridas, é igualmente conveniente alterar o
montante da garantia constituída pelo interessado ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do lúpulo,

nivelador aplicável às importações directas para as ilhas
Canárias em proveniência de países terceiros ou da
ajuda comunitária. ».
2. No n? 1 , alínea b), do artigo 4?, o montante « 5 ecus
por 100 quilogramas » é substituído por « 2,5 ecus por
100 quilogramas ».

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993 .
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 173 de 27. 6. 1992, p. 13.
O JO n? L 378 de 23. 12. 1992, p. 23.
(3) JO n? L 218 de 1 . 8. 1992, p. 89.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1718/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993
relativo ao facto gerador das taxas de conversão agrícolas utilizadas no sector das
sementes

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

vindo em 1 de Agosto de cada campanha de comercializa
ção ; que, por conseguinte, é essa a data do facto gerador
da taxa de conversão agrícola aplicável à ajuda aos produ

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

tores de sementes ;

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

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

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 ('), e, nomeadamente, o n? 2 do

de gestão das sementes,

seu artigo 6?,

Considerando que a ajuda instaurada pelo artigo 3? do
Regulamento (CEE) n? 2358/71 do Conselho, de 26
de Outubro de 1971 , que estabelece a organização comum
de mercado no sector das sementes (2), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 3695/92 (3), pode ser concedida em relação a produtos
enumerados no anexo do referido regulamento ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1546/75 da
Comissão, de 18 de Junho de 1975, que define o facto
gerador do direito à ajuda para as sementes (4), pelo Regu
lamento (CEE) n? 2811 /86 (*), determina o facto gerador
da taxa de conversão agrícola com base em critérios e
disposições jurídicas que foram objecto de alterações
profundas no âmbito do novo regime agro-monetário
instaurado pelo Regulamento (CEE) n? 3813/92 ; que, em
conformidade com as novas disposições, o facto através do
qual o objectivo económico é realizado intervém aquando
da colheita, pelo que pode ser considerado como inter

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

A taxa a aplicar para a conversão da ajuda prevista
no artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 2358/71 é a taxa
de conversão agrícola em vigor em 1 de Agosto da
campanha de comercialização a título da qual a ajuda é
devida.

Artigo 2 ?

É revogado o Regulamento (CEE) n? 1546/75.
Artigo 3 ?

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

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

'(') JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(2) JO n? L 246 de 5. 11 . 1971 , p. 1 .
(3) JO n ? L 374 de 22. 12. 1992, p. 40.

(j JO n? L 157 de 19. 6. 1975, p. 14.
O JO n ? L 260 de 12. 9 . 1986, p. 8 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 1719/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993
que altera o Regulamento (CEE) n ? 1445/76 que fixa as listas das diferentes
variedades de Lolium perenne L.
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2358/71 do
Conselho, de 26 de Outubro de 1971 , que estabelece a
organização comum de mercado no sector das semen
tes ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 3695/92 (2), e, nomeadamente, o n? 5
do seu artigo 3?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1445/76 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1 680/92 (4), fixou a lista das varie
dades de Lolium perenne L de alta persistência, tardias ou
semitardias e do Lolium perenne L de baixa persistência,
semitardias, semiprecoces ou precoces, na acepção das
disposições adoptadas em aplicação do artigo 3 ? do Regu
lamento (CEE) n ? 2358/71 ;
Considerando que, desde a última alteração do Regula
mento (CEE) n? 1445/76, as sementes certificadas de
certas variedades de Lolium perenne L deixaram de ser
comercializadas, enquanto que apareceram no mercado

sementes certificadas de outras variedades que serão
comercializadas pela primeira vez durante a campanha de
1993/ 1994 ; que a aplicação dos critérios de classificação a
certas variedades de Lolium perenne L tem como resul
tado a sua inclusão numa das listas acima referidas ; que,
deste modo, convém alterar neste sentido os anexos do

Regulamento (CEE) n? 1445/76 ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de Gestão das Sementes,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Os anexos I e II do Regulamento (CEE) n? 1445/76 são
substituídos pelos anexos do presente regulamento.
Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
O
(3)
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

246
374
161
176

de
de
de
de

5. 11 . 1971 , p. 1 .
22. 12. 1992, p. 40.
23. 6. 1976, p. 10.
30. 6. 1992, p. 18 .
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ANEXO I

Variedades de alta persistência, tardias ou semitardias

Aberystwyth S. 23

Danny

Lissabon

Advin

Danilo

Lisuna

Phoenix (T)
Pippin

Aladin

Dolby

Litella

Player

Albi

Domingo

Livonne

Pleno

Alondra

Donata

Livree

Portstewart

Andes (T)
Anduril

Duramo
Edgar

Look
Loretta

Preference
President

Animo

Electra

Lorina

Prester

Antara

Elka

Madera (T)

Prince

Arno

Elrond

Magella

Profit

Atlas
Baltic
Barball

Emir
Entrar
Êxito

Magister
Majestic
Mammoet (T)

Progress
Rally (T)
Rathlin

Barclay
Barcredo

Fanal (T)
Feeder

Manhattan
Maprima

Recolta
Rival

Barema

Final

Marathon

Ronja

Barenza

Fingal

Markanta

Saione

Barglen

Hellas

Meltra RVP (T)

Salem

Barlatan
Barlenna

Heraut
Herbie

Merganda
Meteor

Score (Fair Way)
Senator

Barlet

Herbus (T)

Mocinto

Sisu

Barluxe
Barmaco

Hermes
Honneur

Modus (T)
Moldau

Splendor
Sprinter

Barezane

Barlow

Barry
Barsandra
e0 .

Bellatrix

R
Bonny

?°7

Boston

Flair

Hercules

Hunter
Ici0ie

Master

Modenta

Montagne (T)
Montyl

Jetta

Mombassa

Juventus
Karin

Moretti
Moronda

Jumbo
J

Kelvin

Surprise

Ohio. .

T-

Castle (T)
Chantal

Lamora (Mommersteeg's Weidauer) Pacage
Licole
Pancho

Colorado (T)
Compas
Contender
Corso

Condesa (T)

Summit
Superstar
Talbot
,

Kent Indigenous
Kerdion

Citadel

Sommora

Mondial
..

c
Caprice

Caprice
Casino

Sakini

Opinion
Othello

Talgo
Taya

Texasv

Tivoli
Toledo

lanBa

Outsider
Pablo

Lihersa

Parcour

Limage
Limes

Patora
Patron

Tyrone
Variant

Liparis
Lipondo

Pedro
Pelleas

Volley (T)
Wadi

Linocta

Pavo

Trani
^res0r

Trimmer
Troubadour
Trustee

Vigor

Cud

Liquick

Perfect

Wendy

Cupido

Lisabelle

Perma

Winni
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Variedades de baixa persistência, semitardias ou precoces
Atempo (T)
Lenta Pajbjerg
Verna Pajbjerg
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REGULAMENTO (CEE) N? 1720/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que fixa os preços de referência do milho híbrido e do sorgo híbrido destinados a
sementeira para a campanha de comercialização de 1993/1994
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

produto, os preços de importação de países terceiros
representativos ;
Considerando que as importações dos tipos de milho

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2358/71 do
Conselho, de 26 de Outubro de 1971 , que estabelece a
organização comum de mercado no sector das semen
tes ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 3695/92 (2), e, nomeadamente, o n? 5
do seu artigo 6°,

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
política agrícola comum (3), e, nomeadamente, o n? 1
seu artigo 9?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3824/92
Comissão, de 28 de Dezembro de 1992, que altera

da
do
da
os

preços e montantes fixados em ecus, na sequência dos
realinhamentos monetários (4), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 1330/93 O, e,
nomeadamente, o seu artigo 2?,

Considerando que o n? 1 do artigo 6? do Regulamento
(CEE) n? 2358/71 prevê que seja fixado anualmente um
preço de referência relativamente a cada tipo de milho
híbrido e de sorgo híbrido destinados a sementeira ; que
esses preços de referência devem ser fixados com base nos

preços franco-fronteira verificados durante as três últimas
campanhas de comercialização, com exclusão dos preços
anormalmente baixos ; que, nos termos do artigo 2? do
Regulamento (CEE) n ? 1578/72 do Conselho, de 20
de Julho de 1972, que adopta as regras gerais relativa
mente à fixação dos preços de referência e dos preços de
oferta franco-fronteira do milho híbrido e do sorgo
híbrido destinados a sementeira (6), alterado pelo Regula
mento (CEE) n? 1984/86 O, é conveniente só tomar em
consideração, quanto à quantidade e à qualidade do

híbrido

destinados

a

sementeira,

Artigo 1 ?
Os preços de referência do milho híbrido e do sorgo
híbrido destinados a sementeira, dos códigos
NC 1005 10 11 , 1005 10 13, 1005 10 15 e 1007 00 10 ,

relativamente à campanha de comercialização de 1993/
/ 1994, são fixados nos termos do anexo.

Artigo 2?

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

em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

246
374
387
387

de
de
de
de

5. 11 . 1971 , p. 1 .
22. 12. 1992, p. 40.
31 . 12. 1992, p . 1 .
31 . 12. 1992, p. 29.

(Ó JO n? L 132 de 29. 5. 1993, p. 113.
(») JO n ? L 168 de 26. 7. 1972, p. 1 .
O JO n? L 171 de 28. 6. 1986, p. 3.

código

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicavel

(■)
(2)
O
(<)

do

NC 1005 10 19, não podem ser consideradas como repre
sentativas, dada a pequena quantidade sobre que incidem ;
que não pode pois ser fixado um preço de referência em
relação a esses tipos de milho ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 3824/92 esta
beleceu a lista dos preços e montantes que são afectados
pelo coeficiente de 1,013088 fixado pelo Regulamento
(CEE) n? 537/93 da Comissão (8), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1331 /93 (9),
a partir do início da campanha de comercialização de
1993/ 1994, no âmbito do regime de desmantelamento
automático dos desvios monetários negativos ; que o
artigo 2? do Regulamento (CEE) n? 3824/92 prevê que
seja especificada a redução dos preços e montantes daí
resultante para cada sector em causa e fixado o valor
desses preços reduzidos ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão das sementes,

(8) JO n? L 57 de 10. 3 . 1993, p. 18 .
H JO n? L 132 de 29 . 5. 1993, p. 114.
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ANEXO

(em ecus/100 kg)

Código NC

Designação das mercadorias

1005

Milho :

1005 10

— Para sementeira :

1005 10 11

referência

Híbrido ('):

1005 10 11

— — — Híbrido duplo e híbrido top-cross

89

10051013

___ Híbrido três vias

99

1005 10 15

— — — Híbrido simples

188

1007

Sorgo de grão :

1007 00 10

— Híbrido, destinado a sementeira

(') A admissão neste código NC está subordinada às condições a determinar pelas autoridades competentes.

94
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REGULAMENTO (CEE) N? 1721/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993
que determina os preços e montantes fixados em ecus pelo Conselho no sector

das sementes, reduzidos na sequência dos realinhamentos monetários
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

das sementes foram fixados pelo Regulamento (CEE)
n? 1739/91 do Conselho (6); que, no que se refere às
campanhas de 1994/ 1995 e 1995/ 1996, os montantes
daquelas ajudas foram fixados pelo Regulamento (CEE)
n? 1570/93 do Conselho f);

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
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 ('), e, nomeadamente, o n? 1 do
seu artigo 9 ?,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 3824/92 da
Comissão, de 28 de Dezembro de 1992, que determina os

preços e os montantes fixados em ecus, a alterar na
sequência dos realinhamentos monetários (2), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1330/93 (3), e, nomeadamente, o seu artigo 2?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3824/92 esta
beleceu a lista dos preços e montantes que são afectados
do coeficiente 1,013088, fixado pelo Regulamento (CEE)
n? 537/93 da Comissão (4), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1331 /93 (% a partir
da campanha de comercialização de 1993/ 1994,
no âmbito do regime de desmantelamento automático dos
desvios monetários negativos ; que o artigo 2? do Regula
mento (CEE) n? 3824/92 prevê a determinação da redu

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Para a campanha de comercialização de 1993/ 1994, assim
como para as de 1994/ 1995 e 1995/ 1996, os preços e
montantes aplicáveis no sector das sementes, reduzidos
em conformidade com o artigo 2? do Regulamento (CEE)
n? 3824/92, são os fixados no anexo do presente regula
mento .

ção dos preços e montantes daí resultantes, em relação aos

Artigo 2?

sectores em causa, e a fixação desses preços reduzidos ;

Considerando que, no que se refere à campanha de

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de

1993/ 1994, os montantes das ajudas concedidas no sector

1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(z)
O
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
387 de 31 . 12. 1992, p. 29.
132 de 29. 5. 1993, p. 113.
57 de 10. 3. 1993, p. 18.
132 de 29. 5. 1993, p. 114.

(6) JO n ? L 163 de 26. 6. 1991 , p. 37.
7) JO n°. L 154 de 25. 6. 1993, p. 44.
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ANEXO

CAMPANHA DE COMERCIALIZAÇÃO 1993/ 1994
Ajudas aplicáveis na Comunidade
(ECU/100 kg)
Montante da ajuda

Código NC

Descrição das mercadorias
1993/ 1994
1 . CERES

1001 90 10
1 006 10 10

Triticum spelta L
Oryza sativa L :
— Variedades tipo Japonica
— Variedades tipo Indica

11,9
12,3
14,3

2. OLEAGINEAE

ex 1204 00 10
ex 1204 00 10
ex 1207 99 10

Linum usitatissimum L (linho têxtil)
Linum usitatissimum L. (linho oleaginoso)
Cannabis sativa L. (monóico)

23,5
18,6
17,0

3 . GRAMINEAE

ex 1209 29 10
ex 1209 29 10
ex 1209 29 10
ex
ex
ex
ex
ex

1 209 29
1209 29
1 209 29
1209 23
1 209 23

10
80
10

Agrostis canina L
Agrostis gigantea Roth.
Agrostis stolonifera L.
Agrostis capillaris L.
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl.
Dactylis glomerata L

80
80

Festuca arundinacea Schreb.
Festuca ovina L

1209 23 11

62,9
62,9
62,9
62,9
55,6
43,7
48,8
36,1

Festuca pratensis Huds.

36,1

1209 23 15
ex 1209 29 80

Festuca rubra L.
Festulolium

30,5
26,8

ex 1209 25 00
ex 1209 25 00

Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L :
— De alta persistência, tardio ou semitardio

17,5
28,9

— Novas variedades e outras

21,5

— De baixa persistência, semitardio, semiprecoce ou precoce

15,9

Lolium x boucbeanum Kunth
Phleum Bertolinii (DC)
Phleum pratense L
Poa nemoralis L.

17,5
42,2
69,2
32,2
31,9
32,2

ex
ex
ex
ex

1209
1209
1209
1209

29
29
26
29

80
80
00
80

1209 24 00
ex 1209 29 10

Poa pratensis L
Poa palustris y Poa trivialis L.
4 . LEGUMINOSAE

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

1209 29 80
1209 29 80
1209 21 00
1209 21 00
1209 29 80
0713 10 10
1 209 22 00
1209 22 00
1 209 22 00
1209 22 00
1 209 22 00
1 209 22 00
1209 22 00

Hedysarum coronarium L
Medicago lupulina L
Medicago sativa L. (ecotipos)
Medicago sativa L (variedades)
Onobrichis viciifolia Scop.
Pisum sativum L. (partim) (ervilha forrageira)
Trifolium alexandrinum L
Trifolium hybridum L
Trifolium incarnatum L
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L
Trifolium repens L. variedade giganteum
Trifolium resupinatum L

0713 50 10

Vicia faba L (partim) (favarola)

30,2
26,4
18,3
30,3
16,6
0
37,9
38,0
37,9
44,3
62,2
58,6
37,9
0

Vicia sativa L
Vicia villosa Roth.

25,4
19,9

ex 1 209 29 1 0
ex 1209 29 10
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CAMPANHAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE 1994/1995 E 1995/1996

Ajudas aplicáveis na Comunidade
(ECU/100 kg)
Montante

da ajuda

Descrição das mercadorias

Código NC

1994/ 1995

1995/ 1996

1 . CERES

1001 90 10

Triticum spelta L.

11,9

11,9

1 006 10 10

Oryza sativa L :
— Variedades tipo Japonica
— Variedades tipo Indica

12,3
14,3

12,3
14,3

23,5
18,6
17,0

23,5
18,6
17,0

62,9
62,9
62,9
62,9

62,9
62,9
62,9
62,9

55,6
43,7

55,6
43,7

48,8
36,1

48,8
36,1

2. OLEAGINEAE

ex 1204 00 10
ex 1204 00 10
ex 1207 99 10

Linum usitatissimum L. (linho têxtil)
Linum usitatissimum L. (linho oleaginoso)
Cannabis sativa L (monóico)
3 . GRAMINEAE

ex
ex
ex
ex

1209 29
1209 29
1209 29
1209 29

10
10
10
10

Agrostis
Agrostis
Agrostis
Agrostis

canina L.
gigantea Roth.
stolonifera L.
capillaris L

ex 1209 29 80
ex 1209 29 10

Arrhenatherum elatius (L) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl.
Dactylis glomerata L

ex 1209 23 80
ex 1209 23 80

Festuca arundinacea Schreb.
Festuca ovina L

1 209 23 1 1

'

Festuca pratensis Huds.

36,1

36,1

1209 23 15
ex 1 209 29 80

Festuca rubra L
Festulolium

30,5
26,8

30,5
26,8

ex 1209 25 00
ex 1 209 25 00

Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L :
— De alta persistência, tardio ou semitardio

17,5

17,5

28,9

28,9

— Novas variedades e outras

21,5

21,5

— De baixa persistência, semitardio, semiprecoce ou precoce

15,9

15,9

ex 1209 29 80

Lolium x boucheanum Kunth

17,5

17,5

ex 1209 29 80

Phleum Bertolinii (DC)

42,2

42,2

ex 1 209 26 00

Phleum praiense L

69,2

69,2

ex 1209 29 80

Poa nemoralis L

32,2

32,2

1209 24 00
ex 1209 29 10

Poa pratensis L
Poa palustris y Poa trivialis L.

31,9
32,2

31,9
32,2

30,2
26,4
18,3

30,2
26,4
18,3

30,3
16,6
0
37,9

30,3
16,6
0
37,9

38,0
37,9

38,0
37,9

44,3
62,2

44,3
62,2

58,6
37,9

58,6
37,9

4. LEGUMINOSAE

ex 1209 29 80
ex 1209 29 80
ex 1209 21 00
ex
ex
ex
ex

1209
1209
0713
1209

21 00
29 80
10 10
22 00

ex 1209 22 00
ex 1209 22 00
ex 1209 22 00
ex 1209 22 00

ex 1 209 22 00
ex 1209 22 00
ex 0713 50 10
ex 1209 29 10
ex 1209 29 10

Hedysarum coronarium L.
Medicago lupulina L
Medicago sativa L. (ecotipos)
Medicago sativa L (variedades)
Onobrichis viciifolia Scop.
Pisum sativum L. (partim) (ervilha forrageira)
Trifolium alexandrinum L.
Trifolium hybridum L
Trifolium incarnatum L
Trifolium pratense L
Trifolium repens L
Trifolium repens L variedade giganteum

Trifolium resupinatum L
Vicia faba L. (partim) (favorola)
Vicia sativa L.
Vicia villosa Roth.

0

0

25,4
19,9

25,4
19,9

N ? L 159/ 112

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

1 . 7. 93

REGULAMENTO (CEE) N? 1722/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993
que determina as normas de execução dos Regulamentos (CEE) n? 1766/92 e
(CEE) n? 1418/76 do Conselho no que respeita às restituições à produção no
sector dos cereais e do arroz

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

em cujo territorio ocorre o fabrico das mercadorias atrás
mencionadas ;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1 992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), e,
nomeadamente, o seu artigo 7?,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1418/76 do
Conselho, de 21 de Junho de 1976, que estabelece a orga
nização comum de mercado do arroz (2), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1544/93 (3), e, nomeadamente, o seu artigo 9 ?,
Considerando que, devido à situação especial do mercado
do amido e da fécula e, nomeadamente, à necessidade de

manter preços concorrenciais em relação aos amidos e
féculas produzidos em países terceiros e importados sob a
forma de mercadorias a respeito das quais o regime de
importação não garante aos produtos comunitários uma
protecção suficiente, os Regulamentos (CEE) n? 1766/92
e (CEE) n? 1418/76 prevêem a concessão de uma restitui
ção à produção para que as indústrias utilizadoras interes
sadas possam dispor do amido, da fécula e de determi
nados produtos derivados a um preço inferior ao que
resultaria da aplicação das regras da organização comum
de mercado dos produtos em questão ;

Considerando que é conveniente definir o método de

cálculo e a periodicidade da fixação da restituição à produ
ção ; que o método de cálculo mais satisfatório é, actual
mente, o que se baseia na diferença entre o preço de
intervenção dos cereais e o preço utilizado no cálculo do
direito nivelador de importação ; que, por razões de estabi
lidade, a restituição à produção deve ser fixada, em regra
geral, mensalmente ; que, para verificar se a restituição à
produção tem um valor correcto, os preços do milho e do
trigo devem ser vigiados nos mercados mundiais e comu
nitários ;

Considerando que as restituições à produção devem ser
pagas pela utilização de amido ou de fécula e de determi
nados produtos derivados no fabrico de determinadas
mercadorias ; que são necessárias informações pormenori
zadas a fim de facilitar o controlo adequado e o paga
mento das restituições à produção aos requerentes ; que as
autoridades competentes do Estado-membro em questão
devem poder exigir aos requerentes que prestem todas as
informações e lhes permitam proceder a quaisquer verifi
cações ou inspecções necessárias no âmbito de tais contro
los ;

Considerando que o fabricante do produto pode não
utilizar amido ou fécula de base ; que é, portanto, neces
sário estabelecer uma lista dos produtos derivados de
amidos e féculas cuja utilização dará ao fabricante o
direito de beneficiar da restituição ;

Considerando que, nos termos do artigo 7? do Regula
mento (CEE) n ? 1766/92, bem como do artigo 9° do
Regulamento (CEE) n? 1418/76, é necessário adoptar as
normas de execução relativas à concessão das restituições

à produção, incluindo as normas de controlo e de paga
mento, de modo a que sejam as mesmas em todos os
Estados-membros ;

Considerando que os referidos regulamentos prevêem o
estabelecimento de uma lista de mercadorias para cujo
fabrico a utilização de amidos e de féculas dá direito à

restituição ; que esta lista deve poder ser alterada em
função de determinados critérios ;

Considerando que é necessário precisar a origem da maté
ria-prima do amido ou da fécula utilizados no fabrico dos
produtos elegíveis para a restituição à produção ;
Considerando que a natureza especial do amido esterifi
cado ou eterificado pode levar a determinadas transforma
ções especulativas a fim de beneficiar mais de uma vez da
restituição à produção ; que é conveniente, para evitar
estas especulações, prever medidas que assegurem que o
amido esterificado ou eterificado não seja retransformado
em matéria-prima cuja utilização possa dar lugar a um
pedido de restituição ;

Considerando que o pagamento da restituição à produção

Considerando que, para tornar mais eficazes as medidas
de controlo, há que prever que os beneficiários das resti
tuições sejam previamente aprovados pelo Estado-membro
(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) JO n? L 166 de 25. 6 . 1976, p. 1 .
(3) JO n? L 154 de 25. 6. 1993, p. 5 .

não deve ser efectuado antes da ocorrência da transforma

ção ; que, caso a transformação se tenha efectuado, o paga
mento deve, não obstante, ser efectuado num prazo de
cinco meses após verificação, pela autoridade competente,
da transformação do amido ou da fécula ; que, no entanto,
deve ser possível ao fabricante obter um adiantamento
antes da conclusão dos controlos ;
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Considerando que e conveniente precisar a taxa de
conversão agrícola da restituição, aplicável em moeda
nacional, sem prejuízo da possibilidade de fixação anteci
pada das taxas, nos termos do disposto nos artigos 13? a
1 7? do Regulamento (CEE) n? 1 068/93 da Comissão (') ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n ? 2220/85 da
Comissão, de 22 de Julho de 1985, que fixa as regras
comuns de aplicação do regime de garantias para os
produtos agrícolas (2), com a última redacção que lhe foi

dada pelo Regulamento (CEE) n? 3745/89 (3), é aplicável
ao regime estabelecido no presente regulamento ; que,
consequentemente, é necessário definir as obrigações
principais dos produtores, a cobrir pela constituição de
uma garantia ;

Considerando que o presente regulamento retoma, adap
tando-as à situação actual do mercado, as normas perti
nentes do Regulamento (CEE) n? 2169/86 da Comis
são (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n ? 1398/91 (% sendo, pois, conveniente
revogá-lo ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,
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como meio de escoamento dos amidos e das féculas, a

luz da concorrência com outros produtos.
4. A eventual concessão de uma restituição à produção
relativamente a um produto não pode originar distorções
na concorrência com outros produtos que não beneficiam
desta restituição.

5.

No caso de se verificar uma distorção, na sequência

da concessão de uma restituição, esta restituição será :

— quer suprimida
— quer alterada, na medida necessária à eliminação da
distorção da concorrência.

6. Os amidos e féculas, importados na Comunidade
no âmbito de um regime de importação que origine uma
redução do direito nivelador, não podem beneficiar de
uma restituição à produção.
7. As decisões previstas no presente artigo serão adop
tadas pela Comissão de acordo com o processo previsto,
respectivamente, no artigo 23? do Regulamento (CEE)
n? 1766/92 e no artigo 27? do Regulamento (CEE)
n? 1418 /76.

Artigo 2?

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por :
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

— « amido ou fécula », o amido ou a fécula de base ou

um produto derivado do amido ou da fécula, cons
tantes do anexo II,

Artigo 1 ?

1.

Pode ser concedida uma restituição à produção

(seguidamente designada « restituição ») a qualquer pessoa
singular ou colectiva que utilize amido de trigo, de milho,

— « produtos aprovados », qualquer produto enumerado
na lista que consta do anexo I,
— « fabricante », o utilizador do amido ou da fécula

no fabrico de produtos aprovados.

de arroz ou de trincas de arroz ou fécula de batata, ou

Artigo 3 ?

ainda certos produtos derivados, no fabrico das mercado
rias constantes da lista do anexo I.

1.

2. A lista referida no n? 1 pode ser alterada atendendo
ao nível de concorrência com os países terceiros e ao nível
de protecção em relação a essa concorrência, proporcio
nados pelos mecanismos da política agrícola comum, da
Pauta Aduaneira Comum ou de qualquer outro modo.
3.

Aquando da decisão de concessão de uma restitui

ção, serão tomados em consideração outros elementos,

Em caso de concessão de uma restituição, esta será

fixada uma vez por mês.
2. A restituição, expressa por tonelada de amido ou de
fécula, será designadamente calculada com base na dife
rença entre :

i) o preço de intervenção dos cereais, válido durante o
mês em questão, tomando em consideração os desvios
verificados nos preços de mercado do milho

nomeadamente :

e

— a evolução das técnicas de fabrico e de utilização das
féculas e amidos,

— a taxa de incorporação da fécula ou do amido
no produto final e/ou o valor relativo do amido e da
fécula no produto final e/ou a importância do produto

ii) a média dos preços CIF utilizados no cálculo do direito
nivelador de importação do milho durante os
primeiros 25 dias do mês anterior ao mês de aplicação,
multiplicada por um coeficiente de 1,60 .
3.

Se os preços do mercado do milho e/ou do trigo na

Comunidade ou no mercado mundial variarem de modo

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

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

108
205
364
189
134

de
de
de
de
de

1 . 5. 1993, p. 106.
3. 8 . 1985, p. 5 .
14. 12. 1989 , p. 54.
11 . 7. 1986, p. 12.
29 . 5. 1991 , p . 19 .

significativo durante o período indicado no n? 1 , a resti
tuição calculada em conformidade com o disposto
no n? 2 pode ser alterada a fim de ter em conta estas
variações.
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4. A restituição a pagar sera a calculada em conformi
dade com o disposto no n? 2 e, se for caso disso, no n? 3,
multiplicada pelo coeficiente indicado no anexo II e

correspondente ao código NC do amido ou da fécula
efectivamente utilizados no fabrico dos produtos aprova
dos .

5.

A restituição fixada em conformidade com o

disposto nos n?s 1 a 4 será, se for caso disso, corrigida
pelo montante compensatório de adesão aplicável ao
amido em causa e à fécula.

6. As decisões previstas no presente artigo serão adop
tadas pela Comissão de acordo com o processo previsto,
respectivamente, no artigo 23? do Regulamento (CEE)
n? 1766/92 e no artigo 27° do Regulamento (CEE)

2.
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O pedido deve indicar :

a) O nome e o endereço do fabricante ;
b) A quantidade de amido ou de fécula a utilizar ;

c) Em caso de fabrico de um produto do código
NC 3503 10 50, a quantidade de amido ou de fécula
que será utilizada ;
d) O local (ou locais) em que o amido ou a fécula serão
utilizados ;

e) As datas previstas para as operações de transformação.
3.

O pedido deve ser acompanhado :

— da constituição de uma garantia, nos termos do
disposto no artigo 8 ?,
— de uma declaração do fornecedor do amido ou da

n ? 1418/76 .

fécula, que indique que o produto a utilizar foi obtido
em conformidade com a nota de pé-de-página 4 do
anexo II .

Artigo 4?
1.

4. Os Estados-membros podem exigir informações
complementares.

Os fabricantes que tencionem pedir restituições

devem dirigir-se à autoridade competente do Estado

Artigo 6?

-membro onde o amido ou a fécula serão utilizados,

fornecendo as seguintes informações :

a) O nome e o endereço do fabricante ;
b) A gama dos produtos obtidos a partir de amido ou de
fécula, incluindo os que constem do anexo I e os que
não constem, com uma descrição pormenorizada e os
códigos NC ;
c) No caso de não serem os mesmos que na alínea a), o
endereço do local (ou dos locais) onde o amido ou a
fécula serão transformados num produto aprovado.
Os Estados-membros podem solicitar ao fabricante infor
mações suplementares.

1 . Na sequência de verificação a efectuar imediata
mente após a recepção do pedido apresentado nos termos
do disposto no artigo 5?, a autoridade competente emitirá,
sem demora, o certificado de restituição.
2.

Os Estados-membros utilizarão os formulários nacio

nais para o certificado de restituição do qual, sem prejuízo
do disposto em outra regulamentação comunitária, consta
rão, pelo menos, as indicações especificadas no n? 3 .
3.

Do certificado de restituição constarão as informa

ções referidas no n? 2 do artigo 5? e, além disso, a taxa da
restituição e o último dia de eficácia do certificado, que

será o último dia do quinto mês seguinte ao da emissão
do certificado.

2. Os fabricantes devem enviar um compromisso
escrito em que declarem que permitirão às autoridades
competentes proceder a todas as verificações e inspecções
requeridas para controlar a utilização do amido ou da
fécula e que fornecerão todas as informações necessárias.
3. A autoridade competente tomará medidas para asse
gurar que o fabricante possui uma empresa estabelecida e
oficialmente reconhecida no Estado-membro.

Todavia, durante os meses de Julho e Agosto das
campanhas de comercialização de 1993/ 1994, 1994/ 1995
e 1995/ 1996, o período de eficácia dos certificados será
limitado ao último dia do mês durante o qual o certifi
cado for emitido.

4. A taxa da restituição aplicável e referida no certifi
cado corresponderá à taxa válida na data de recepção do
pedido.

Com base nas informações referidas nos n?s 1 e 2, a

Todavia, se determinada quantidade de amido ou de

autoridade competente estabelecerá uma lista dos fabri
cantes aprovados, que manterá actualizada. Apenas os
fabricantes aprovados deste modo estão habilitados a
requerer uma restituição nos termos do disposto no
artigo 5?

fécula constante do certificado, for transformada durante a

4.

Artigo 5?

campanha de comercialização dos cereais seguinte àquela
em que o pedido é recebido, a restituição aplicável ao
amido

ou

à

fécula

transformados

durante

a

nova

campanha será ajustada em função da diferença entre o
preço de intervenção utilizado no cálculo da restituição
aplicável, definida no n? 2 do artigo 3?, e o aplicável
durante o mês de transformação, multiplicada por um
coeficiente de 1,60.

1 . Se o fabricante pretender pedir uma restituição, deve
dirigir-se por escrito à sua autoridade competente para

A taxa de conversão a utilizar, na expressão do montante
da restituição em moeda nacional, corresponde à taxa

obter um certificado de restituição.

válida no dia da transformação do amido ou da fécula.
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Artigo 7?
1 . Os fabricantes que possuam um certificado de resti
tuição emitido nos termos do disposto no artigo 6? estão
habilitados a requerer, desde que tenham sido cumpridas
todas as exigências do presente regulamento, o pagamento
da restituição indicada no certificado, após utilização do
amido ou da fécula no fabrico dos produtos aprovados em
questão.

2.

Os direitos conferidos pelo certificado não são trans

missíveis.

Artigo 8?

1 . A emissão de um certificado fica sujeita à constitui
ção pelo fabricante, junto da autoridade competente, de
uma garantia igual a 1 5 ecus por tonelada de amido ou de
fécula de base, multiplicada, se for caso disso, pelo coefi
ciente correspondente ao tipo de amido ou de fécula a

3 . Antes de proceder ao pagamento, a autoridade
competente assegurar-se-á de que o amido ou a fécula
foram utilizados no fabrico dos produtos aprovados, em
conformidade com as indicações constantes do certificado.

As verificações serão normalmente realizadas por inter
médio de controlos administrativos, mas devem ser

complementadas por controlos físicos quando estes forem
considerados necessários.

4. Todos os controlos previstos no presente regula
mento devem estar completados num prazo de cinco
meses a partir da data da recepção, por parte da autoridade
competente, das informações exigidas no n! 1 .
5. Sempre que a quantidade de amido ou de fécula
transformada seja superior à quantidade indicada no certi
ficado de restituição, esta quantidade suplementar será
considerada, até ao limite de 5 % , como transformada ao

abrigo deste documento, com direito ao pagamento da

restituição à produção que o mesmo indicar.

utilizar, constante do anexo II.

2. A liberação da garantia será efectuada nos termos do
disposto no Regulamento (CEE) n? 2220/85. A exigência
principal, na acepção do artigo 20? do Regulamento (CEE)
n? 2220/85, é constituída pela transformação da quanti
dade de fécula ou de amido indicada no pedido em
produtos aprovados, durante o período de eficácia do
certificado. Todavia, se um fabricante tiver transformado,

pelo menos, 90 % da quantidade de fécula ou de amido
declarada no pedido, considerar-se-á satisfeita a referida
exigência principal.

Artigo 9?
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Artigo 10?
1 . A garantia referida no n? 2 do artigo 9 ? só será libe
rada se a autoridade competente tiver recebido a prova de
que o produto do código NC 3505 10 50 foi :
a) Utilizado no fabrico, no interior do território aduaneiro
da Comunidade, de produtos diferentes dos enume
rados no anexo II
ou

b) Exportado para países terceiros. Em caso de exportação
directa para um país terceiro, a garantia só será liberada
quando a autoridade competente tiver recebido a prova
de que o produto em questão abandonou o território
aduaneiro da Comunidade.

dade competente dos seguintes dados :

2. A prova referida no n? 1 , alínea a), é constituída por
uma declaração apresentada pelo fabricante à autoridade
competente, que indique :

a) A data ou datas de compra e de entrega do amido ou

— se o produto em questão deve ser alvo de uma trans

1 . O pagamento definitivo da restituição só pode ser
efectuado após a comunicação pelo fabricante à autori

da fécula ;

b) O nome e o endereço dos fornecedores do amido ou
da fécula ;

c) O nome e o endereço dos produtores do amido ou da
fécula ;

d) A data ou as datas de transformação do amido ou da
fécula ;

e) A quantidade e o tipo de amido ou de fécula utilizados,
incluindo os códigos NC ;
f) A quantidade do produto aprovado, indicado no certi
ficado, fabricado a partir do amido ou da fécula.

2.

Sempre que o produto indicado no certificado

estiver incluído no código NC 3505 10 50, a comunica
ção referida no n ? 1 será acompanhada da constituição de
uma caução, igual à restituição pagável pelo fabrico do
produto em questão.

formação,

— que o produto apenas será utilizado no fabrico de
produtos diferentes dos enumerados no anexo II,
— que o produto em questão só será vendido a uma
pessoa que assuma o compromisso, previsto no
segundo travessão, resultante de uma cláusula contra
tual estabelecida com este intuito ou de uma condição

específica constante da factura de venda ; o fabricante
manterá uma cópia do contrato de venda ou da factura
de venda assim redigidos à disposição da autoridade
competente,

— que o fabricante tomou conhecimento do disposto no
n ? 7,

— o nome e o endereço do recipiendário, caso o produto
tenha sido objecto de uma transacção, bem como a
quantidade recebida,
— o número do exemplar de controlo T5, sempre que o
comprador se encontre noutro Estado-membro.
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3.
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No final de cada trimestre civil, o fabricante deve

transmitir à sua autoridade competente, num prazo de
vinte dias úteis, as cópias da declaração referida no n ? 2.
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O referido exemplar conterá, na casa 104, na rubrica
« Outros », uma das seguintes menções :

Se utilizara para la transformación o la entrega, de confor

Apos a sua recepção, a autoridade competente do fabri
cante deve transmitir, num prazo de vinte dias úteis, estes
mesmos elementos à autoridade competente do compra
dor.

midad con el artículo 10 del Reglamento (CEE)
n° 1722/93 o para la exportación a partir del territorio
aduanero de la Comunidad .

Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med
artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel
fra Fællesskabets toldområde.

4. Os fabricantes e os compradores do produto do
código NC 3505 10 50 devem dispor de um sistema de
contabilidade física, aprovado pelos Estados-membros, que
permita verificar o cumprimento dos compromissos e das
indicações previstos na declaração do fabricante referida
no n ? 2.

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der
Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus
dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.
Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα
με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριS. 1722/93
ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινό
τητας.

5. a) As verificações previstas no n! 4 serão efectuadas
pela autoridade competente do fabricante e pela do
comprador, no final de cada trimestre civil . Dirão
respeito aos dados globais relativos a esse período
para os fabricantes e compradores em causa e a,

To be used for processing or delivery in accordance with
Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93
or for export from the customs territory of the Commu

pelo menos, 10 % do conjunto das transacções e

A utiliser pour la transformation ou la livraison, confor

das utilizações registadas no ou nos Estado(s)-mem
bro(s). Os controlos relativos a estas verificações
serão determinados pelas autoridades competentes
com base numa análise de riscos. Cada verificação
deve estar concluída num prazo de cinco meses a
partir do final de cada trimestre civil. A autoridade
competente do fabricante deve dispor dos resultados
de cada verificação num prazo de vinte dias úteis a
partir da conclusão de cada operação de controlo.
Caso estas verificações tenham lugar em dois ou
mais Estados-membros, as autoridades em questão

mément à l'article 10 du règlement (CEE) n0 1722/93 ou
pour l'exportation à partir du territoire douanier de la

comunicar-se-ão os resultados das verificações efec

tuadas, no âmbito dos procedimentos referidos no
Regulamento (CEE) n ? 1468/81 do Conselho (!).
b) Em caso de irregularidades que abranjam, pelo
menos, 3 % das operações de controlo referidas na
alínea a), as autoridades competentes reforçarão os
controlos .

c) Com base nos resultados destas verificações, a auto
ridade que tiver liberado a garantia aplicará ao fabri
cante em causa a sanção prevista no n? 7.

nity.

Communauté .

Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, confor

memente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n.
1722/93 o per l'esportazione dal territorio doganale della
Comunità.

Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig
artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor
uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.
A utilizar para transformação ou entrega, em conformi
dade com o disposto no artigo 10? do Regulamento (CEE)
n? 1722/93, ou para exportação a partir do território
aduaneiro da Comunidade .

7. Se se verificar que as condições fixadas nos n?s 1 a 6
não são cumpridas, a autoridade competente do Estado
-membro em questão exigirá, sem prejuízo de sanções
nacionais, o pagamento de um montante equivalente a
150 % da restituição mais elevada, aplicável ao produto
em questão durante os doze meses anteriores.

6. Sempre que o produto em questão seja objecto de
comércio intracomunitário ou exportado para países

Artigo 11 ?

terceiros através do território de um outro Estado-mem

bro, será emitido um exemplar de controlo T5 em con
formidade com o disposto no Regulamento (CEE)
n ? 3566/92 da Comissão (2).
(') JO n? L 144 de 2. 6. 1981 , p. 1 .
O JO n ? L 362 de 11 . 12. 1992, p. 11 .

1 . A restituição indicada no certificado só será paga
relativamente à quantidade de amido ou de fécula efecti
vamente utilizada no processo. Paralelamente, a garantia
referida no n ? 1 do artigo 8 ? será liberada em conformi
dade com o disposto no título V do Regulamento (CEE)
n ? 2220/85 .
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2. O pagamento da restituição deve ser efectuado, o
mais tardar, cinco meses após o dia do fim do controlo
previsto no n? 3 do artigo 9? Todavia, a pedido do fabri
cante, a autoridade competente pode conceder um adian
tamento de montante igual à restituição, trinta dias após a
recepção destas informações. Com excepção dos casos em

N? L 159/ 117

mente aos quais tiverem sido pagas restituições a produ
ção, bem como o tipo e as quantidades de produtos para
os quais tiverem sido utilizados a fécula ou o amido.

Artigo 13?

que o produto esteja incluído no código NC 3505 10 50,

É revogado o Regulamento (CEE) n? 2169/86.

este adiantamento fica subordinado à constituição, pelo

fabricante, de uma garantia igual a 1 1 5 % do montante
adiantado. A garantia será liberada em conformidade com
o disposto no n? 1 do artigo 19? do Regulamento (CEE)

Artigo 14?

n? 2220/85.

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

Artigo 12?

Com vista à liberação da caução, nos termos do disposto
no artigo 7? do Regulamento (CEE) n? 2169/86, o artigo
10? é igualmente aplicável aos processos ainda em aberto
aquando da entrada em vigor do presente regulamento.

Num prazo de três meses após o termo de cada período
definido no n? 1 do artigo 3 ?, os Estados-membros notifi
carão à Comissão o tipo, as quantidades e a origem da
fécula ou do amido (milho, trigo, batata ou arroz) relativa

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

N ? L 159/ 118
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ANEXO I

Produtos nos quais são utilizados amido ou fécula e/ou seus derivados que constam dos
números e capítulos seguintes da Nomenclatura Combinada

Código NC

ex 1302

Denominação das mercadorias

Açúcar e extractos vegetais ; matérias pécticas, pectinatos e pectatos ; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e
expessantes derivados dos vegetais mesmo modificados :
— Produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados :

ex 1 302 32 90

— Produtos mucilaginosos e sementes de guaré

ex 1 302 39 00

— — Outros :

— Carragenina

ex 1 404
1404 20 00
ex 1 520

Produtos vegetais não especificados nem compreendidos noutras posições :
— Línteres de algodão
Glicerina, mesmo pura ; águas e lixívias glicéricas :

1 520 90 00

— Outras, incluída a glicerina sintética

1 702 50 00

— Frutose quimicamente pura

ex 1 702 90

1702 90 10

ex capítulo 29

— Outros, incluindo o açúcar invertido :

— — Maltose quimicamente pura

Produtos químicos orgânicos — com exclusão das subposições 2905 43 00 e 2905 44

capítulo 30

Produtos farmacêuticos

3402

Agentes orgânicos de superfície (excepto sabões) ; preparações tensoactivas, preparações para lavagem (incluídas
as preparações auxiliares de lavagem) e preparações para lavagem, mesmo contendo sabão, excepto as da posição
3401

ex capítulo 35

Matérias albuminóides ; produtos à base de amidos ou de féculas modificados ; colas ; enzimas — com exclusão
das posições 3501 e subposições 3505 10 10, 3505 10 90 e 3505 20

ex capítulo 38

Produtos diversos das indústrias químicas — com exclusão da posição 3809 e da subposição 3823 60

capítulo 39
ex capítulo 48

Plástico e suas obras
Papel e cartão ; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão

4801 00

Papel de jornal, em rolos ou em folhas

4802

Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão
para fabricar cartões ou tiras perfurados, em rolos ou em folhas, com exclusão do papel das posições 4801 e
4803 ; papel e cartão feitos à mão (folha a folha)

4803 00

Papel dos tipos utilizados para fabricação de papéis higiénicos e de toucador, toalhas, guardanapos e de outros
artigos semelhantes para usos domésticos ou sanitários, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose,
mesmo encrespados, plissados, gofrados, estampados, perfurados, coloridos à superfície, decorados à superfície ou
impressos, em rolos de largura superior a 36 cm ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, em que pelo
menos um lado seja superior a 36 cm, quando não dobrado

4804

Papel e cartão kraft, não revestidos, em rolos ou em folhas, excepto das posições 4802 ou 4803

4805

Outros papéis e cartões, não revestidos, em rolos ou em folhas

4806

Papel-pergaminho e cartão-pergaminho (sulfurizados), papel impermeável a gorduras, papel vegetal, papel cristal
e outros papéis calandrados transparentes ou translúcidos, em rolos ou em folhas

4807

Papel e cartão obtidos por colagem de folhas sobrepostas, não revestidos na superfície, nem impregnados, mesmo
reforçados interiormente, em rolos ou em folhas

4808

Papel e cartão canelados (mesmo recobertos com folhas planas, por colagem), encrespados, plissados, gofrados,
estamoados ou oerfurados. em rolos ou em folhas, exceoto das oosicões 4803 e 4818
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Código NC

4809

N ? L 159 / 119

Denominação das mercadorias

Papel químico, papel autocopiativo e outros papéis para cópia ou duplicação, incluídos os papéis revestidos ou
impregnados, para stencils ou para chapas offset,
mesmo impressos, em rolos de largura superior a 36 cm ou em
folhas de forma quadrada ou rectangular em que pelo menos um lado seja superior a 36 cm, quando não
dobrado

4810

Papel e cartão revestidos de caulino ou de outras substâncias inorgânicas numa ou nas duas faces, com ou sem
aglutinantes, sem qualquer outro revestimento, mesmo coloridos à superfície, decorados à superfície ou impres
sos, em rolos ou em folhas

481 1

Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, colo
ridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas, excepto os produtos das posições
4804, 4809 4810 ou 4818

48 1 2 00 00

Blocos e chapas, filtrantes, de pasta de papel

ex 4813

Papel para cigarros, mesmo cortado nas dimensões próprias, em livros ou em tubos :

ex 4813 90

Outro

ex 4814

Papel de parede e revestimentos de parede semelhantes, papel para vitrais :

4814 10 00

— Papel denominado « Ingrin »

48 1 4 20 00

— Papel de parede e revestimentos de parede semelhantes, constituídos por papel revestido ou recoberto, do lado
direito, por uma camada de plástico granida, golfrada, colorida, impressa com desenhos ou decorada de qual
quer outra forma

481490

— Outros

ex 4816

Papel químico, papel autocopiativo e outros papéis para cópia ou duplicação (excepto da posição 4809), stencils
completos e chapas offset,
de papel, mesmo acondicionados em caixas :

4816 10 00

— Papel químico e semelhantes

4816 90 00

— Outros

capítulo 52

Algodão

ex 5801

Veludos e pelúcias tecidos e tecidos de froco (chenille), excepto os artefactos da posição 5806 :
— De algodão :

5801 21 00

ex 5802

— — Veludos e pelúcias obtidos por trama, não cortados

« Tecidos turcos », excepto os artefactos da posição 5806 ; tecidos tufados, excepto os artefactos da posição 5703 :
— « Tecidos turcos », de algodão :

5802 11 00

Crus

5802 19 00

Outros

ex 5803
5803 10 00

Tecidos em ponto de gaze, excepto os artefactos da posição 5806 :
— De algodão
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ANEXO II

Quantidade de amido
ou de fécula

Códigos NC

Denominação das mercadorias

necessários para produzir
uma tonelada
- coeficiente -

A. AMIDOS E FÉCULAS DE BASE (')(4)
ex 1108

Amidos e féculas ; inulina :
— Amidos e féculas :

1108 11 00

— — Amido de trigo

1,00

1108 1200
1108 13 00

— — Amido de milho
— — Féculas de batata

1,00
1,00

ex 1108 19

1108 19 10

— — Outros amidos e féculas :

— — — Amido de arroz

1,00

B. OS SEGUINTES PRODUTOS DERIVADOS CASO SEJAM PREPARADOS A PARTIR DOS SUPRACITADOS PRODUTOS

1702

Outros açúcares, incluídos a lactose, maltose, glicose e frutose (levulose) quimicamente
puras, no estado sólido ; xaropes de açúcares, sem adição de aromatizantes ou de corantes ;
sucedâneos do mel, mesmo misturados com mel natural ; açúcares e melaços carameliza
dos :

ex 1702 30

— Glicose e xarope de glicose, não contendo frutose ou contendo, em peso, no estado
seco, menos de 20 % de frutose :
— — Outros :

1702 30 51
1 702 30 59

— — — Contendo, em peso, no estado seco, 99 % ou mais de glicose :
— — — — Em pó branco cristalino, mesmo aglomerado
Outros (2)

1,304
1 ,00

— — — Outros

1702 30 91
1702 30 99
ex 1702 40

— — — — Em pó branco cristalino, mesmo aglomerado
Outros (2)
— Glicose e xarope de glicose, contendo em peso, no estado seco, de 20 %, inclusive, a

1 702 40 90
ex 1702 90

— — Outros (2)
— Outros, incluído o açúcar invertido :

1,304
1,00

50 %, exclusive, de frutose :

1 702 90 50

— — Maltodextrina e xarope de maltodextrina :
— — — Em pó branco cristalino, mesmo aglomerado
— — — — Outros (2)

1 ,00

1,304
1,00

— — Açúcares e melaços, caramelizados :
— — — Outros :

1702 90 75
1702 90 79

ex 2905

— — — — Em pó, mesmo aglomerado
Outros (2)

1,366
0,95

Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, nitrados ou nitrasados :
— Outros poliálcoois :

2905 43 00

2905 44

2905 44 11
2905 44 19

Manitol

— — D-glucitol (sorbitol) :
— — — Em solução aquosa :
— — — — Contendo D-manitol numa proporção inferior ou igual a 2 % , em peso, calcu
lada sobre o seu teor em D-glucitol (J)
Outro (3)

1,52

1,068
0,944

— — — Outro :

2905 44 91
2905 44 99

— — — — Contendo D-manitol numa proporção inferior ou igual a 2 % , em peso, calcu
lada sobre o seu teor em D-glucitol
Outra

1,52
1,52
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Quantidade de amido
ou de fécula

Códigos NC

Denominação das mercadorias

necessários para produzir
uma tonelada

- coeficiente -

Dextrina e outros amidos e féculas modificados (por exemplo : amidos e féculas pré-gelati
nizados ou esterificados) ; colas à base de amidos ou de féculas, de dextrina ou de outros

3505

amidos ou féculas modificados :

ex 3505 10

— Dextrina e outros amidos e féculas modificados :

3505 10 10

— — Dextrina (5)

1,14

— — Outros amidos e féculas modificados :

3505 10 90

Outros O

3505 20

ex 3809

1,14

- Colas :

1,14

Agentes de apresto ou de acabamento, aceleradores de tingimento ou de fixação de maté
rias corantes e outros produtos e preparações (por exemplo : aprestos preparados e prepa
ções mordentes) dos tipos utilizados na indústria têxtil, na indústria do papel, na indústria
do couro, ou em indústrias semelhantes, não especificados nem compreendidos em outras
posições :

3809 10
ex 3823

— À base de matérias amiláceas : (5)

1,14

Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição ; produtos químicos e
preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos
por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos em outras posi
ções ; produtos residuais das indústrias químicas ou das indústrias conexas, não especifi
cados nem compreendidos em outras posições :

3823 60

— Sorbitol, excepto da subposição 2905 44 :
— — Em solução aquosa :

3823 60 11

— — — Contendo D-manitol numa proporção inferior ou igual a 2 % , em peso, calculado

3823 60 19

sobre o seu teor em D-glucitol (3)

1,068

Outro O

0,944

— — Outro :

3823 60 91

— — — Contendo D-manitol numa proporção inferior ou igual a 2 %, em peso, calculada

3823 60 99

sobre o seu teor em D-glucitol

1,52

Outro

1,52

(') O coeficiente indicado é aplicável ao amido com um teor de extracto seco pelo menos igual a 87 % , no que diz respeito aos amidos de milho, de arroz e
de trigo, ou com um teor de extracto seco pelo menos igual a 80 % , no que diz respeito à fécula de batata.
A restituição à produção a pagar pelo amido ou pela fécula de base com um teor de extracto seco inferior ao indicado será objecto de um ajustamento
calculado com base na seguinte fórmula :

1 ) amido de milho, de arroz ou de trigo :
percentagem electiva ae extracto seco
87

2) fécula de batata :
percentagem efectiva de extracto seco

restituição à produção

restituição à oroducão

80

O teor em matéria seca do amido é determinado pelo método previsto no anexo do Regulamento (CEE) n? 908/84 da Comissão (JO n? L 178 de 5. 7.

1984, p. 22). Sempre que a restituição à produção seja paga relativamente ao amido do código NC 1108 , a pureza do amido ou da fécula no extracto seco
deve atingir, pelo menos, 97 % .

Aquando da determinação do grau de pureza do amido, o método a utilizar é o indicado no anexo II do presente regulamento.
(2) A restituição à produção é pagável relativamente aos produtos dessas posições com um teor de extracto seco pelo menos igual a 78 % . A restituição à
produção a pagar relativamente aos produtos pertencentes a estas posições com um teor de extracto seco inferior a 78 % será objecto de um ajustamento
calculado com base na seguinte fórmula :
percentagem efectiva de extracto seco
78

restituição à produção

(') A restituição à produção é pagável para o D-glucitol (sorbitol) em solução aquosa com um teor de extracto seco pelo menos igual a 70 %. No caso de o
teor de extracto seco ser inferior a 70 % , a restituição à produção será objecto de um ajustamento calculado segundo a seguinte fórmula :
percentagem efectiva de extracto seco
70

restituição à produção

(4) Directamente produzido a partir de milho, trigo, arroz ou batata, com exclusão de qualquer utilização de subprodutos obtidos aquando do fabrico de outros
produtos agrícolas ou mercadorias.

(5) A restituição à produção é paga consoante a percentagem efectiva de matéria seca de amido, fécula ou dextrina.
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ANEXO III

O grau de pureza do amido e da fécula no extracto seco é determinado por intermédio do método
polarimétrico Ewers alterado, publicado no anexo I da Terceira Directiva 72/ 199/CEE da Comissão,
de 27 de Abril de 1972, que fixa os métodos de análise comunitários para o controlo dos alimentos
para animais (').

(') JO n ? L 123 de 29 . 5. 1972, p. 6.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1723/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993
que determina os preços e montantes fixados em ecus no sector do leite e dos
produtos lácteos e reduzidos na sequência dos realinhamentos monetários de
Setembro de 1992, Novembro de 1992, Janeiro de 1993 e Maio de 1993
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
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 ('), e, nomeadamente, o n? 1 do
seu artigo 9°,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3824/92 da
Comissão, de 28 de Dezembro de 1992, que altera os

preços e os montantes fixados em ecus, na sequência dos
realinhamentos monetários (2), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1330/93 (3), e,
nomeadamente, o seu artigo 2?,

Considerando que o artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 3820/92 da Comissão, de 28 de Dezembro de 1992,

que estabelece medidas transitórias até à aplicação das
disposições agromonetárias previstas pelo Regulamento
(CEE) n? 3813/92 do Conselho (4), estabelece uma corres
pondência entre as disposições do regime agromonetário
aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1993 e as do regime
aplicável anteriormente ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3824/92 esta
beleceu a lista dos preços e montantes que são afectados
pelo coeficiente redutor de 1,013088 fixado pelo Regula
mento (CEE) n? 1331 /93 da Comissão Q, a partir do
início da campanha de comercialização de 1993/ 1994,
no âmbito do regime de desmantelamento automático dos
desvios monetários negativos ; que o artigo 2? do Regula

mento (CEE) n? 3824/92 prevê que seja especificada a
redução dos preços e montantes daí resultante para cada
sector em causa e fixado o valor desses preços e
montantes reduzidos ;

Considerando que a inclusão na lista que figura na parte 8
do anexo do Regulamento (CEE) n? 3824/92 dos
montantes que ajustam o preço-limiar relativo aos
produtos que fazem parte do grupo n? 11 e referidos
no artigo 8 ? do Regulamento (CEE) n ? 2915/79 do
Conselho (6), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n ? 3798/91 Ç), anularia de forma
injustificada a redução decorrente da aplicação do coefi
ciente redutor ao preço-limiar a considerar para os
produtos em causa no cálculo dos direitos niveladores de
importação ; que é, por conseguinte, conveniente não
(')
(2)
O
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

387
387
132
387

de
de
de
de

31 .
31 .
29 .
31 .

12. 1992, p. 1 .
12. 1992, p. 29 .
5. 1993, p. 113 .
12. 1992, p. 22.

Ò JO n? L 132 de 29. 5. 1993, p. 114.
(6) JO n ? L 329 de 24. 12. 1979, p. 1 .
í) JO n? L 357 de 28 . 12. 1991 , p. 3.

aplicar esse coeficiente aos referidos montantes de ajusta
mento ;

Considerando que, para a campanha de 1993/ 1994, o
preço indicativo do leite e os preços de intervenção da
manteiga, do leite em pó desnatado e dos queijos Grana
Padano e Parmigiano-Reggiano foram fixados no Regula
mento (CEE) n? 1561 /93 do Conselho (8) : que os preços
-limiar de determinados produtos lácteos foram fixado
no Regulamento (CEE) n? 1 562/93 do Conselho (9) ; que
os valores franco-fronteira para determinados queijos
importados de um país terceiro são fixados no Regula
mento (CEE) n? 1767/82 da Comissão (l0), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1317/93 (u ); que o direito nivelador especial aplicável
à manteiga neozelandeza é fixado no artigo 3 ? do Regula
mento (CEE) n? 3841 /92 do Conselho (12) ; que a ajuda ao
leite desnatado transformado, tendo em vista o fabrico de

caseína e de caseinatos foi fixada pelo Regulamento (CEE)
n? 2921 /90 da Comissão (13), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 140/93 (14); que
o intervalo da ajuda para o leite em pó desnatado desti
nado à alimentação dos animais é fixado no n? 3 do
artigo 2?A do Regulamento (CEE) n ? 986/68 do

Conselho (15), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1115/89 (lé) ; que os montantes
das ajudas concedidas para o leite desnatado e o leite em
pó desnatado destinado à alimentação dos animais são
fixados no n° 3 do artigo 1?A do Regulamento (CEE)
n? 1105/68 da Comissão (17), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2292/92 (18) ; que
o montante da ajuda que permite a compra de manteiga a
preços reduzidos aos beneficiários da assistência social é
fixado no Regulamento (CEE) n? 2990/82 do Conse
lho (19), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3654/92 (20) ; que as ajudas aos
produtores de leite em Portugal referidos no artigo 2? do
Regulamento (CEE) n? 739/93 do Conselho (2I) foram
fixadas pelo Regulamento (CEE) n? 1579/93 da Comis
são (22) ; que os montantes da ajuda para o consumo
humano de produtos lácteos frescos foram fixados pelo
(8) JO n ?
O JO n?
(,0) JO n?
(") JO n?
(I2) JO n?
I3) JO n?
( 14) JO n?
H JO n?
('«) JO n?
(17) JO n?
(18) JO n?
(") JO n?
(20) JO n?
(21) JO n?
(") JO n?

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

154 de 25. 6. 1993, p. 33 .
154 de 25. 6. 1993, p. 34.
196 de 5. 7. 1982, p. 1 .
132 de 29. 5. 1993, p. 78 .
390 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
279 de 11 . 10. 1990, p. 22.
19 de 28 . 1 . 1993, p. 15.
169 de 18 . 7. 1968 , p. 4.
118 de 29. 4. 1989, p. 7.
184 de 29. 7. 1968, p. 24.
221 de 6. 8 . 1992, p. 18 .
314 de 10. 11 . 1982, p. 26.
370 de 19. 12. 1992, p. 1 .
77 de 31 . 3. 1993, p. 4.
152 de 24. 6. 1993, p. 12.
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Regulamento (CEE) n? 3763/91 do Conselho ('), alterado
pelo Regulamento (CEE) n? 3714/92 (2), e pelos Regula
mentos (CEE) n ? 2234/92 (3) e (CEE) n°. 2235/92 da
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no sector do leite e dos produtos lácteos, reduzidos em
conformidade com o disposto no artigo 2? do Regula
mento (CEE) n? 3824/92, são os indicados no anexo.

Comissão (4) ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do leite e dos produtos lácteos,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

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

Os preços e os montantes fixados em ecus e aplicáveis a
partir da campanha de comercialização de 1993/ 1994

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1993.

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
O
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

356
378
218
218

de
de
de
de

24.
23.
31 .
31 .

12. 1991 , p. 1 .
12. 1992, p. 23.
7. 1992, p. 102.
7. 1992, p. 105.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

1 . 7. 93

N ? L 159/ 125

ANEXO

(em ecus por 100 quilogramas)
Preços ou montantes

Designação dos preços e montantes

1 . Preço indicativo do leite

afectados pelo coeficiente
de 1,013088 e aplicáveis
para a campanha
1993/ 1994

1994/ 1995

26,06

25,79

280,33
170,20

274,55
170,20

2. Preços de intervenção para :
— a manteiga
— o leite em pó desnatado
— o queijo Grana Padano
— com 30 a 60 dias

— com pelo menos seis meses
— o queijo Parmigiano-Reggiano com pelo menos seis meses

367,24

365,06

456,53
504,76

454,23
502,46

1993/ 1994

3 . Preços-limiar :

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

produtos
produtos
produtos
produtos
produtos
produtos
produtos
produtos
produtos
produtos
produtos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

56,13
191,20
262,03
98,06
128,90
314,56
371,16
310,51
584,66
335,24
309,19

Grupo de produtos 12

93,04

4. Valores franco-fronteira para determinados queijos, referidos nas alíneas
seguintes do anexo I do Regulamento (CEE) n? 1767/82 :
alínea ç) :
— primeiro
— primeiro
— segundo
— segundo

travessão,
travessão,
travessão,
travessão,

primeiro montante
segundo montante
primeiro montante
segundo montante

alínea d) :
— primeiro travessão
— segundo travessão
— terceiro travessão

alínea g) :
— primeiro travessão
— segundo travessão

338.39
362,22
362,22
386,05
362,22
386,05
419.40

274,60

— terceiro travessão

292,46
304,38

alínea j)

239,45

5. Direito nivelador especial aplicável à manteiga neozelandesa fixado no
artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 2967/89

33,84

6. Ajuda ao leite desnatado transformado em caseína e caseinatos referida
no n? 1 do artigo 2° do Regulamento (CEE) n? 2921 /90

6,22

7. Intervalo da ajuda para o leite em po desnatado prevista no n? 3 do
artigo 2?A do Regulamento (CEE) n? 986/68

49,27 a 78,83
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(em ecus por 100 quilogramas)
Preços ou montantes

Designação dos preços e montantes

afectados pelo coeficiente
de 1,013088 e aplicáveis
para a campanha
1993/ 1994

8 . Ajuda ao leite em pó desnatado [Regulamento (CEE) n? 1105/68]

47,97

Ajuda ao leite desnatado [Regulamento (CEE) n? 1634/85]
Ajuda ao leite em pó desnatado [Regulamento (CEE) n? 1634/85]

4,80
59,22

9. Ajuda ao leite em pó desnatado [Regulamento (CEE) n? 2990/82]

138,19

10. Ajuda aos produtores de leite em Portugal referida no n? 1 do artigo 1 ?
do Regulamento (CEE) n1 0000/93 :
—
—
—
—
—

para
para
para
para
para

a
a
a
a
a

campanha
campanha
campanha
campanha
campanha

de
de
de
de
de

1993/ 1994
1994/ 1995
1995/ 1996
1996/ 1997
1997/ 1998

2,056
1,645
1,234
0,822
0,412

1 1 . Montante da ajuda para o consumo humano de produtos lácteos frescos
referido no :

— artigo 6? do Regulamento (CEE) n? 3763/91
— n? 2 do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 2234/92
— n? 2 do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 2235/92

4,96
6,91
6,91
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REGULAMENTO (CEE) N? 1724/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que determina os preços e os montantes fixados em ecus aplicáveis no sector do
açúcar, relativamente à campanha de comercialização de 1993/1994, na sequência
dos realinhamentos monetários ocorridos durante a campanha de comercializa
ção de 1992/ 1993
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1549/93 do
Conselho (8), fixou, para a campanha de comercialização
de 1993/ 1994, determinados preços no sector do açúcar e
a qualidade-tipo das beterrabas ; que o Regulamento
(CEE) n? 1 550/93 do Conselho (9), fixou os preços de
intervenção derivados do açúcar branco, o preço de inter
venção do açúcar em bruto, os preços mínimos da beter
raba A e da beterraba B, os preços-limiar e o montante do

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
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 ('), e, nomeadamente, o seu
artigo 12?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar (2), com a

reembolso para a perequação das despesas de armazena
gem ; que é, portanto, necessário aplicar-lhes o referido
coeficiente redutor ;

Considerando que estes preços reduzidos devem aplicar-se
a partir de 1 de Julho de 1993, início da campanha de

última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)

comercialização 1993/ 1994 no sector do açúcar ;

n? 1 548/93 (3),
Considerando que artigo 9? do Regulamento (CEE)
n? 3813/92 prevê a redução dos preços fixados em ecus
no início da campanha de comercialização seguinte a um
realinhamento monetário ; que, por esse motivo, o Regu
lamento (CEE) n ? 537/93 da Comissão, de 9 de Março de

Considerando que o Comité de gestão do açúcar não
emitiu qualquer parecer no prazo fixado pelo seu presi
dente,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

1993, que fixou o coeficiente redutor dos preços agrícolas
aplicável a partir do início da campanha de comercializa
ção de 1993/ 1994 (4), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 1331 /93 (*), fixou, no que diz respeito ao sector do

Artigo 1 ?
Os preços e os montantes fixados em ecus pelo Conselho
para a campanha de comercialização de 1993/ 1994

açúcar, esse coeficiente em 1,013088 ;

disposto no artigo 9 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
mediante divisão pelo coeficiente redutor referido
no terceiro travessão do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 537/93, são os que figuram no anexo.

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3824/92 da
Comissão, de 28 de Dezembro de 1992, que determina os
preços e montantes fixados em ecus a ajustar na sequência
dos realinhamentos monetários (6), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1 330/93 (7),
estabeleceu, nomeadamente no sector do açúcar, os preços
e montantes a dividir pelo coeficiente supracitado ;

no sector do açúcar, reduzidos em conformidade com o

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de
1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L
L

387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
177 de 1 . 7. 1981 , p . 4.
154 de 25. 6. 1993, p. 10.
57 de 10 . 3 . 1993, p. 18 .
132 de 29 . 5. 1993, p. 114.
387 de 31 . 12. 1992, p. 29 .
132 de 29 . 5. 1993, p. 113 .

f) JO n? L 154 de 25. 6. 1993, p. 13.
H JO n? L 154 de 25. 6. 1993, p. 15.
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ANEXO

T\ ■
A
~ >
. *
Designaçao dos preços e dos montantes

8

F v

Preços e montantes divididos
.
,

pelo coeficiente de 1,013088

1 . Preço indicativo do açúcar branco

55,07 ecus/ 100 kg

2. Preço de intervenção do açúcar branco para as zonas não deficitárias
da Comunidade

52,33 ecus/100 kg

3 . Preço de base da beterraba válido na Comunidade no estádio de

entrega no centro de recolha

39,48 ecus/tonelada .

4. Preço de intervenção derivado do açúcar branco :

a)
b)
c)
d)
e)

Para
Para
Para
Para
Para

todas
todas
todas
todas
todas

as
as
as
as
as

zonas
zonas
zonas
zonas
zonas

do
da
de
de
de

Reino Unido
Irlanda
Portugal
Espanha
Itália

53,54
53,54
53,54
53,73
54,27

ecus/ 100
ecus/100
ecus/ 100
ecus/ 100
ecus/ 100

kg
kg
kg
kg
kg

5. Preço de intervenção do açúcar em bruto

43,37 ecus/ 100 kg

6. Preço mínimo da beterraba A válido na Comunidade

38,69 ecus/tonelada

7. Preço mínimo da beterraba B válido na Comunidade, sob reserva da

aplicação do n? 5 do artigo 28? do Regulamento (CEE) n° 1785/81

26,85 ecus/tonelada

8 . Preço-limiar :

a) Do açúcar branco
b) Do açúcar em bruto
c) Do melaço
9. Montante do reembolso referido no artigo 8 ? do Regulamento
(CEE) n? 1785/81

63,18 ecus/ 100 kg
53,99 ecus/ 100 kg
6,80 ecus/ 100 kg
0,52 ecu/ 100 kg/mês.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1725/93 DA COMISSÃO
de 30 de Junho de 1993

que altera o Regulamento (CEE) n ? 1586/93 que institui um direito de
compensação na importação de maçãs originárias da Argentina
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

referido regulamento ; que a tomada em consideração
dessas condições leva a que se altere o direito de compen
sação na importação de maçãs originárias da Argentina,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

nização comum de mercados no sector das frutas e

produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 638/93 (2), e, nomeada
mente, o n? 2, segundo parágrafo, do seu artigo 27?,
Considerando que no Regulamento (CEE) n? 1586/93 da
Comissão (3) se instituiu um direito de compensação na
importação de maçãs originárias da Argentina ;
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

Artigo 1 ?
O montante de 3,82 ecus constante do artigo 1 ? do Regu
lamento (CEE) n ? 1586/93 passa a ser de 10,97 ecus.
Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
(2) JO n? L 69 de 20 . 3. 1993, p. 7.
(3) JO n? L 152 de 24. 6. 1993, p. 24.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1726/93 DO CONSELHO

de 29 de Junho de 1993

relativo à abertura e modo de gestão de contingentes pautais comunitários para
os filetes de pescada congelados e para o tratamento de certos produtos têxteis
em tráfico de aperfeiçoamento passivo na Comunidade
0 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, no âmbito das suas relações externas, a
Comunidade se comprometeu a abrir anualmente, para os
períodos compreendidos, respectivamente, entre 1
de Julho e 31 de Dezembro e 1 de Setembro e 31
de Agosto do ano seguinte, contingentes pautais comuni
tários, com direito de 10 % para 5 000 toneladas de filetes
de pescada, em placas industriais com espinhas (« pa
drão »), congelados e, depois de diversas adaptações, de
1 870 000 ecus de valor acrescentado, com isenção de

direitos, para diferentes tratamentos de aperfeiçoamento
de determinados produtos têxteis em tráfico de aperfei
çoamento passivo ; que, por conseguinte, se torna conve
niente, em relação aos períodos e de acordo com os
elementos acordados, abrir os contingentes pautais em
questão ;

Considerando que incumbe à Comunidade decidir da
abertura de contingentes pautais em execução das suas

Número

09.0037

Estados-membros sejam autorizados a sacar dos volumes
dos contingentes as quantidades necessárias correspon
dentes às importações efectivas ; que, todavia, esse modo
de gestão requer uma estreita colaboração entre os Esta
dos-membros e a Comissão, a qual deve, nomeadamente,
poder acompanhar a situação de esgotamento dos volumes
dos contingentes e informar desse facto os Estados-mem
bros ;

Considerando que, estando o Reino da Bélgica, o Reino

dos Países Baixos e o Grão-Ducado do Luxemburgo
reunidos e representados na união económica do Benelux,

qualquer operação relativa à gestão das quotas-partes reti
radas pela referida união económica pode ser efectuada
por um dos seus membros,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que se deve garantir, nomeadamente, o
acesso igual e contínuo de todos os interessados aos
contingentes em questão e a aplicação ininterrupta da taxa
prevista para esses contingentes a todas as importações ou
reimportações em todos os Estados-membros, até ao esgo
tamento dos contingentes dos produtos que preenchem as
condições estipuladas ;

de ordem

obrigações internacionais ; que nada obsta a que para asse
gurar a eficácia da gestão comum desses contingentes, os

Artigo 1 ?

1 . Durante o período compreendido entre 1 de Julho e
31 de Dezembro de 1993, os direitos aduaneiros aplicáveis
à importação dos produtos adiante designados são
suspensos aos níveis e nos limites indicados dos seguintes
contingentes pautais comunitários em frente de cada um
deles :

Código
NC
m

nDesignaçao
. . das
. mercadorias
. .

ex 0304 20 57

Filetes de pescada (Merluccius spp.) apresentados sob a forma de
placas industriais com espinhas (« padrão »), congelados

*'

Volurne do

Direit0 do

contingente

contingente

5 000

10

(em toneladas)

(em %)

(') Códigos Taric 0304 20 57*31 e 0304 20 57*39.

2. As importações dos filetes de pescada apenas benefi
ciarão do contingente referido no n? 1 se o preço franco
-fronteira, estabelecido pelos Estados-membros nos
termos do artigo 22? do Regulamento (CEE) n? 3759/
/92 ('), seja pelo menos igual ao preço de referência even
tualmente fixado pela Comunidade para os produtos ou
categorias de produtos considerados.

regime pautal preferencial, não são imputáveis ao referido
contingente pautal.

Artigo 2?

3. As importações destes produtos que beneficiem já de
um direito aduaneiro igual ou inferior, ao abrigo de outro

1 . Em relação ao período compreendido entre 1
de Setembro de 1993 e 31 de Agosto de 1994, são total
mente suspensos os direitos aduaneiros aplicáveis à reim
portação dos produtos adiante designados, até ao limite do
contingente pautal comunitário indicado em frente de

(') JO n? L 388 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

cada um deles :
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de Tdem

Códi«° NC

N ? L 159/ 131

Designação das mercadorias

do ™£™eente
>

39.2501

Mercadorias resultantes dos tratamentos de aperfeiçoamento previstos
no convénio com a Suíça sobre o tráfico de aperfeiçoamento no sector têxtil, a
seguir referidos :
a) Os tratamentos de aperfeiçoamento dos tecidos dos capítulos 50 a 55 e do
código NC 5809 00 00
b) A torção ou fiação, a retorção, a retorção múltipla e a texturização (mesmo
combinadas com outros tratamentos de aperfeiçoamento) dos fios dos capí
tulos 50 a 55 e do código NC 5605 00 00
c) Os tratamentos de aperfeiçoamento dos produtos dos seguintes códigos da
Nomenclatura Combinada :

5606 00

Fios revestidos por enrolamento, lâminas e formas semelhantes dos códigos
NC 5404 ou 5405, revestidas por enrolamento, excepto os do código NC 5605
e os fios de crina revestidos por enrolamento ; fios de froco (chenille) ; fios
denominados « de cadeia » (chaínette) :
— Outros :

5606 00 91

— — Fios revestidos por enrolamento

5606 00 99

— — Outros

5801

5801 22 00
5802 23 00

Veludos e pelúcias, e tecidos de froco (chenille), excepto os artefactos do
código NC 5806 :
— De lã ou de pêlos finos
— De algodão
— — Veludos e pelúcias obtidos por trama, cortados, canelados (côtelés)
— — Outros veludos e pelúcias obtidos por trama

'
5801 10 00

5801 24 00

— — Veludos e pelúcias obtidos por urdidura, não cortados (épinglés)

5801 25 00

— — Veludos e pelúcias obtidos por urdidura, cortados

5801 26 00

— — Tecidos de froco (chenille)

> 1 870 000 ecus de

va^or acrescentado

— De fibras sintéticas ou artificiais :

5801
5801
5801
5801
5801

32 00
33 00
34 00
35 00
36 00

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

Veludos e pelúcias obtidos por trama, cortados, canelados (côtelés)
Outros veludos e pelúcias obtidos por trama
Veludos e pelúcias obtidos por urdidura, não cortados (épinglés)
Veludos e pelúcias obtidos por urdidura, cortados
Tecidos de froco (chenille)

5801 90

— De outras matérias têxteis :

5801 90 10

— — De linho

5801 90 90

— — Outros

5802

« Tecidos turcos », excepto os artefactos do código NC 5806, tecidos tufados,
excepto os artefactos do código NC 5703
Tules, filó e tecidos de malhas com nós ; rendas em peça, em tiras ou em
motivos para aplicar
Fitas, excepto os artefactos do código NC 5807 ; fitas sem trama, de fios ou
fibras paralelizados e colados (bolducs)
Entrançados em peça ; artigos de passamanaria e artigos ornamentais análogos,
em peça, não bordados, excepto os de malha ; borlas, pompons e artefactos

5804
5806
5808

semelhantes

6001

Veludos e pelúcias (incluídos os tecidos denominados de « felpa longa » ou
« pêlo comprido ») e tecidos com anéis, de malha

6002

Outros tecidos de malha

2. Para efeitos do presente artigo, entende-se por :
a) « Tratamentos de aperfeiçoamento » :
— na acepção do n? 1 , alíneas a) e c) do quadro : o
branqueamento, a tintura, a acção de estampar, a
implantação vertical de fibras têxteis, a impregna
ção, o acabamento e outras operações que modi
ficam o aspecto ou a qualidade da mercadoria sem,
contudo, lhes alterar a natureza,

— na acepção do n? 1 , alínea b) do quadro : a torce
dura ou a fiação, o retorcimento, a cordagem e a

„

texturização, mesmo combinadas com a dobagem,
tintura e outras operações que modificam o
aspecto, a qualidade ou o acondicionamento da
mercadoria sem, contudo, lhes alterar a natureza ;

b) « Valor acrescentado » : a diferença entre o valor adua
neiro na reimportação definido pela regulamentação

comunitária na matéria, e o valor aduaneiro que seria
estabelecido no momento da reimportação, se os
produtos fossem reimportados no estado em que foram
exportados.
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pratica pelas autoridades aduaneiras do Estado-membro
em causa, na medida em que o saldo disponível o
permita.

Artigo 3 ?

Se um Estado-membro não utilizar as quantidades saca
das, transferi-las-á, logo que possível, para o volume do
contingente.

Os contingentes pautais referidos nos artigos 1 ? e 2? serão
geridos pela Comissão, que pode tomar as medidas admi
nistrativas necessárias para assegurar eficazmente a respec
tiva gestão.

Se as quantidades pedidas foram superiores ao saldo
disponível do contingente, a atribuição será feita propor
cionalmente aos pedidos. Os Estados-membros serão
informados desse facto pela Comissão.

Artigo 4?

Artigo 5 ?

Se um importador apresentar num Estado-membro uma
declaração de introdução em livre prática que inclua um
pedido do benefício preferencial para um produto referido
no presente regulamento, e se essa declaração for aceite
pelas autoridades aduaneiras, o Estado-membro em causa
procederá, através de notificação da Comissão, ao saque
sobre o volume do contingente de uma quantidade corres
pondente a essas necessidades.

Os Estados-membros garantirão aos importadores do
produto em questão um acesso igual e contínuo aos
contingentes tanto quanto o saldo do volume do contin
gente o permita.

Os pedidos de saque, com a indicação da data de aceitação

mento .

Artigo 6?
Os Estados-membros e a Comissão colaborarão estreita

mente para garantir a observância do presente regula

das referidas declarações, devem ser transmitidos sem
demora à Comissão.

Artigo 7?

Os saques serão concedidos pela Comissão em função da

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Julho de

data de aceitação das declarações de introdução em livre

1993 .

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

Feito no Luxemburgo, em 29 de Junho de 1993.
Pelo Conselho
0 Presidente
S. AUKEN
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II

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

COMISSÃO

DIRECTIVA 93/45/CEE DA COMISSÃO

de 17 de Junho de 1993
relativa ao fabrico de néctares sem adição de açúcares ou de mel
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta a Directiva 75/726/CEE do Conselho, de

17 de Novembro de 1975, relativa à aproximação das
legislações dos Estados-membros respeitantes aos sumos
de frutos e determinados produtos similares ('), com a
última redacção que lhe foi dada pela Directiva
89/394/CEE (2), e, nomeadamente, o n? 7, alínea b), do seu
artigo 1 ?, que, no caso de determinados frutos de sumo
com elevado teor natural em açúcares, prevê que os
respectivos néctares possam ser fabricados sem adição de
açúcares,

Considerando que os frutos enumerados nos pontos II e
III do anexo da Directiva 75/726/CEE e os damascos

podem acusar um elevado teor natural em açúcares e, por
conseguinte, possuir essa característica ;
Considerando que, por conseguinte, é conveniente auto
rizar a produção de néctares sem adição de açúcares ou de
mel quando as condições para tal estejam reunidas ;

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Artigo IP
Os frutos enumerados nos pontos II e III do anexo da
Directiva 75/726/CEE, bem como os damascos, podem
servir, individualmente ou por mistura entre eles e
quando um elevado teor natural em açúcares o justifique,
ao fabrico de néctares sem adição de açúcares ou de mel.

Artigo 2?
1 . Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias
para darem cumprimento à presente directiva o mais
tardar em 31 de Dezembro de 1993 .

Desse facto, os Estados-membros informarão imediata
mente a Comissão.

2. Quando os Estados-membros adoptarem tais disposi
ções, estas deverão incluir uma referência à presente direc
tiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua
publicação oficial. As modalidades dessa referência serão
adoptadas pelos Estados-membros.

Considerando que, atendendo ao alcance e aos efeitos de
acção em vista, as medidas comunitárias previstas na

Artigo 3?

presente directiva são, não apenas necessárias, mas
também indispensáveis à realização dos objectivos fixa

Os Estados-membros são os destinatários da presente

dos ; que esses objectivos não podem ser alcançados pelos
Estados-membros individualmente ; que, por outro lado, a
sua realização ao nível comunitário está já prevista na

directiva.

Feito em Bruxelas, em 17 de Junho de 1993.

Directiva 75/726/CEE ;
Pela Comissão

Considerando que a lista da presente directiva está em
conformidade com o parecer do Comité permanente dos
géneros alimentícios,

(') JO n? L 311 de 1 . 12. 1975, p. 40.
(2) JO n? L 186 de 30. 6. 1989, p. 14.

Martin BANGEMANN

Membro da Comissão
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DIRECTIVA 93/46/CEE DA COMISSÃO

de 22 de Junho de 1993
que complementa e altera os anexos da Directiva 92/ 109/CEE do Conselho rela
tiva ao fabrico e à colocação no mercado de determinadas substâncias utilizadas

no fabrico ilegal de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta a Directiva 92/ 109/CEE do Conselho, de
14 de Dezembro de 1992, relativa ao fabrico e à colocação
no

mercado

de

determinadas

substâncias

utilizadas

no fabrico ilegal de estupefacientes e de substâncias psico
trópicas ('), e, nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 10 ?,
Considerando que é necessário aplicar a decisão tomada
pela Comissão dos Estupefacientes do Conselho Econó
mico e Social da ONU, em Abril de 1992, no sentido de

incluir as substâncias safrole, piperonal e isosafrole
no quadro I do anexo da Convenção de 1988 das Nações

Artigo 2?
Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias para
darem cumprimento à presente directiva antes de 1
de Julho de 1993. Desse facto informarão imediatamente
a Comissão .

Sempre que os Estados-membros adoptarem tais disposi
ções, estas deverão conter uma referência à presente direc
tiva ou ser acompanhadas de tal referência aquando da sua
publicação oficial. As modalidades dessa referência serão
adoptadas pelos Estados-membros.

Unidas através da sua transferência, no anexo I da referida

directiva, da categoria 2 para a categoria 1 , bem como da

Artigo 3?

sua eliminação do anexo II ;

Considerando que tal transferência alinhará a referida
directiva com o Regulamento (CEE) n? 3677/90 do
Conselho, de 13 de Dezembro de 1990, que estabelece as
medidas a adoptar para evitar o desvio de determinadas
substâncias para o fabrico ilegal de estupefacientes e de
substâncias psicotrópicas (2), alterado pelo Regulamento
(CEE) n ? 900/92 (•'), aplicado e alterado pelo Regulamento
(CEE) n? 3769/92 da Comissão (4),

Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva.

Feito em Bruxelas, em 22 de Junho de 1993.

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Artigo 1 ?
Os anexos I e II da Directiva 92/ 109/CEE são substituídos

pelos anexos I e II da presente directiva.

(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

370 de 19. 12. 1992, p. 76.
357 de 20. 12. 1990, p. 1 .
96 de 10. 4. 1992, p. 1 .
383 de 29. 12. 1992, p. 17.

Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão
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ANEXO I

CATEGORIA 1

Designação NC
(caso seja diferente)

Substância

Código NC

Efedrina

2939 40 10

Ergometrina
Ergotamina

2939 60 10
2939 60 30

Ácido lisérgico

2939 60 50

l-Fenil-2-propanona

Fenilacetona

2914 30 10

2-acetamidobenzóico

2924 29 50

Pseudo-efedrina

2939 40 30

N-Ácido acetilantranílico

3,4-Metilendioxifenil-2-propnona
Isosafrole (eis + trans)
Piperanol

2932 90 77
2932 90 73
2932 90 75

Safrole

2932 90 71

E os sais das substancias enumeradas nesta categoria, quando existam.

CATEGORIA 2

Designação NC
(caso seja diferente)

Substância

Código NC

Anidrido acético

2915 24 00

Ácido antranílico
Ácido fenilacético

2922 49 50
2916 33 00

Piperidina

2933 39 30

E os sais das substâncias enumeradas nesta categoria, quando existam .

CATEGORIA 3

Designação NC
(caso seja diferente)

Substância

Acetona (*)

2914 1100

Éter etílico (*)

Éter dietílico

Metiletilcetona (MEK) (*)

Butanona

"

Tolueno (*)
Permanganato de potássio f)

2909 1 1 00
2914 12 00

2902 30 10(90)
2841 60 10

Ácido sulfúrico

Ácido clorídrico

Código NC

2807 00 10

Cloreto de hidrogénio

2806 10 00

(*) E os sais das substâncias enumeradas nesta categoria, com excepção do ácido sulfúrico e do acido clorídrico, quando exis
tam .
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ANEXO II

Substância

\nidrido acético

Limite máximo

20

1

Ácido antranílico e seus sais
Ácido fenilacético e seus sais

1
1

kg
kg

Piperidina e seus sais

0,5 kg
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 30 de Junho de 1993

que autoriza Portugal a importar de países terceiros com direito nivelador redu
zido determinadas quantidades de açúcar em bruto durante o período compreen
dido entre 1 de Julho de 1993 e 28 de Fevereiro de 1994
(Apenas faz fé o texto em língua portuguesa)

(93/378/CEE)
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 mercado no sector de açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)

n? 1 548/93 (2), e, nomeadamente, o n? 2 do seu artigo 1 3?,
o n ? 7 do seu artigo 16? e o n? 11 do seu artigo 16? A,

estar disponível toda ou parte da quantidade a importar de
certos países ACP nos termos do n ? 1 do artigo 16? A do
Regulamento (CEE) n? 1785/81 ; que convém, assim,
tendo em conta este risco, fixar as quantidades que faltam
importar com direito nivelador reduzido ;
Considerando que, para satisfazer as exigências de uma
boa gestão dos mercados do sector e, nomeadamente, as
exigências de um controlo efectivo das operações, é neces
sário aplicar ao açúcar em causa as regras normais
previstas para o cumprimento das formalidades aduaneiras
de importação ;

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

Considerando que o n? 1 do artigo 1 6? A do Regulamento
(CEE) n? 1 785/8 1 fixou a quantidade máxima de açúcar
em bruto que pode ser importado de determinados países

de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP), com direito

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

nivelador reduzido para abastecer as refinarias portuguesas
durante a campanha de comercialização de 1993/ 1994 ;
Artigo 1 ?

Considerando que o n? 2 do artigo 1 6? A preve, nomeada
mente, que, se, durante o período de aplicação acima refe
rido, o balanço comunitário previsional de açúcar em
bruto revelar que as existências de açúcar em bruto são
insuficientes para assegurar o abastecimento adequado das
refinarias portuguesas, Portugal pode ser autorizado a
importar de países terceiros, a título do referido período,
as quantidades consideradas em falta ; que o balanço
previsional, para o período compreendido entre 1
de Julho de 1993 e 30 de Junho de 1994, de açúcar em
bruto comunitário disponível para refinação não permite,
neste estádio, determinar com exactidão as quantidades
em falta para as refinarias portuguesas ; que, nestas condi
ções, para assegurar um abastecimento adequado é neces

1 . Portugal fica autorizado a importar dos países tercei
ros, para o período compreendido entre 1 de Julho de
1993 e 28 de Fevereiro de 1994, uma quantidade de
açúcar em bruto que não ultrapasse, expressa em açúcar
branco, 1 84 000 toneladas, aplicando o direito nivelador
reduzido estabelecido nos termos do n ? 3 do artigo 16? A
do Regulamento (CEE) n? 1785/81 .
2. As quantidades importadas de países terceiros nos
termos do n? 1 do artigo 1 6? A do Regulamento (CEE)
n ? 1785/81 devem-se imputar na quantidade referida
no n ? 1 .

sário fixar uma quantidade a importar de países terceiros
com direito nivelador reduzido durante um período deter
minado, a fim de conhecer com exactidão as disponibili
dades comunitárias efectivas de açúcar em bruto, nomea

damente no que diz respeito à produção do departamento
francês da Reunião ; que, todavia, existe um risco de não
(') JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p . 4.

V) JO n? L 154 de 25. 6. 1993, p. 10.

Artigo 2?
1 . O certificado relativo à importação de açúcar em
bruto referido no artigo 1 ? é válido a partir da data da sua
emissão até 28 de Fevereiro de 1994.
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2. O pedido de certificado referido no n? 1 deve ser
apresentado ao organismo português competente durante
a campanha de comercialização de 1993/ 1994 e ser acom
panhado de uma declaração do refinador pela qual este se
compromete a refinar em Portugal a quantidade de açúcar
em bruto em causa nos seis meses seguintes ao de aceita
ção da declaração de importação.
Salvo caso de força maior, se o açúcar em causa não for

refinado no prazo prescrito, o importador deve pagar um
montante igual à diferença entre o preço limiar e o preço
de intervenção de açúcar em bruto aplicáveis no dia da
aceitação da declaração de importação em causa.
Em caso de força maior, o organismo português compe
tente adopta as medidas que considere necessárias em
função das circunstâncias invocadas pelo interessado.
3. O pedido de certificado de importação e o certifi
cado incluirão na casa 1 2 a seguinte menção :
« Importação com direito nivelador reduzido de açúcar
em bruto, em aplicação da Decisão 93/378 ».

4.
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A taxa de garantia relativa ao certificado referido

no n? 1 é fixada em 0,25 ecu por 100 quilogramas
líquidos de açúcar.
Artigo 3 ?

Se o volume dos pedidos de certificados exceder a quanti
dade referida no artigo 1 ?, Portugal procederá a uma
repartição equitativa desta quantidade entre os interessa
dos.

Artigo 4?

A República Portuguesa é a destinatária da presente deci
são .

Feito em Bruxelas, em 30 de Junho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

