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(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE) N? 1836/93 DO CONSELHO

de 29 de Junho de 1993

que permite a participação voluntária das empresas do sector industrial num
sistema comunitário de ecogestão e auditoria
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente o seu artigo 1 30?S,
Tendo em conta a proposta da Comissão ('),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),
Considerando que os objectivos e princípios da política
comunitária de ambiente, constantes do Tratado e especi
ficados na resolução do Conselho das Comunidades Euro

economia como na protecção do ambiente em todo o
território da Comunidade ;

Considerando que a indústria tem as suas próprias respon
sabilidades em matéria de gestão do impacte das suas acti
vidades sobre o ambiente devendo, por conseguinte,
adoptar uma abordagem activa neste domínio ;
Considerando que esta responsabilidade exige que as
empresas definam e apliquem políticas, objectivos,
programas e sistemas eficazes de gestão do ambiente ; que
as empresas devem adoptar uma política de ambiente que,

acção em matéria de ambiente e desenvolvimento susten

além de prever o cumprimento de todos os requisitos
regulamentares pertinentes respeitantes ao ambiente, deve
incluir compromissos para uma melhoria razoável e
contínua do comportamento ambiental ;

tável (4), e nas precedentes resoluções de 1 973 (% 1 977 (%
1983 Ç) e 1987 (8), sobre uma política e um programa de
acção comunitários no domínio da protecção do
ambiente, pretendem, em especial, prevenir, reduzir e, na
medida do possível, eliminar a poluição, especialmente na

Considerando que a aplicação de sistemas
ambiente pelas empresas deve ter em conta
de assegurar a sensibilização e a formação
dores na criação e aplicação dos referidos

peias e dos representantes dos governos dos Estados
-membros, reunidos no Conselho, de 1 de Fevereiro de

1993, relativa a um programa comunitário de política e

fonte, com base no princípio do « poluidor-pagador », a
fim de assegurar uma gestão judiciosa dos recursos e a
utilização de tecnologias limpas ou menos poluentes ;

Considerando que o artigo 2? do Tratado, na redacção que
passará a ter nos termos do Tratado da União Europeia,
assinado em Maastricht, em 7 de Fevereiro de 1 992, deter

de gestão do
a necessidade
dos trabalha
sistemas ;

Considerando que os sistemas de gestão do ambiente
devem incluir processos de auditoria ambiental para
ajudar a direcção das empresas a avaliar a sua observância
e a sua eficácia na prossecução da política de ambiente
das empresas ;

mina que a Comunidade tem como missão, entre outras,
promover um crescimento sustentável em todo o seu
território e que a resolução do Conselho de 1 de Fevereiro
de 1993 salienta a importância desse crescimento susten

Considerando que a informação do público pelas
empresas sobre os aspectos ambientais das suas activi

tável ;

gestão do ambiente e uma resposta ao crescente interesse
do público por informações nessa matéria ;

Considerando que o programa « Em direcção a um desen
volvimento sustentável », apresentado pela Comissão e

aprovado, nas suas linhas gerais, pela resolução do
Conselho de 1 de Fevereiro de 1993, salienta o papel e as
responsabilidades das empresas, tanto no reforço da
(')
O
(3)
(4)
(*)

JO n?
JO n°.
JO n?
Ainda
JO n?

C 120 de 30. 4. 1993, p. 3.
C 42 de 15. 2. 1993, p . 44.
C 332 de 16. 12. 1992, p. 44.
não publicada no Jornal Oficial.
C 112 de 20 . 12. 1973, p . 1 .

H JO n? C 139 de 13. 6. 1977, p. 1 .
f) JO n? C 46 de 17. 2. 1983, p . 1 .
(8) JO n? C 70 de 18. 3. 1987, p. 1 .

dades constitui um elemento fundamental de uma boa

Considerando que, por conseguinte, as empresas devem
ser incentivadas a elaborar e divulgar declarações perió
dicas sobre o ambiente com informações destinadas ao

público acerca da situação concreta do ambiente nas suas
instalações industriais e das suas políticas, programas,
objectivos e sistemas de gestão do ambiente ;
Considerando que a transparência e a credibilidade das
actividades das empresas neste domínio serão reforçadas
se as políticas de ambiente, os programas, os sistemas de
gestão, os processos de auditoria e as declarações sobre o
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ambiente dessas mesmas empresas forem analisadas a fim
de verificar se correspondem às exigências pertinentes do
presente regulamento e se as declarações sobre o ambiente
forem validadas por verificadores ambientais acreditados ;

Considerando que é necessário prever uma acreditação e
uma supervisão independentes e neutras dos verificadores
ambientais a fim de assegurar a credibilidade do sistema ;

Considerando que as empresas devem ser incentivadas a
participar neste sistema a título voluntário ; que, a fim de
assegurar uma idêntica aplicação do sistema em toda a
Comunidade, as normas, procedimentos e requisitos
essenciais devem ser os mesmos em todos os Estados
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actividades industriais, adiante designado « sistema comu
nitário de ecogestão e auditoria » ou « sistema », para a
avaliação e melhoria do comportamento ambiental das
actividades industriais e para a prestação de informações
ao público na matéria.

2. O objectivo do sistema consiste em promover uma
melhoria contínua do comportamento ambiental das acti
vidades industriais, através :

a) Da definição e aplicação de políticas, programas e
sistemas de gestão do ambiente pelas empresas nas
suas instalações industriais ;

b) Da avaliação sistemática, objectiva ,e periódica dos

-membros ;

resultados dessas acções ;

Considerando que o sistema comunitário de ecogestão e

c) Da informação do público sobre o comportamento

auditoria deve, numa primeira fase, centrar-se no sector
industrial, em que já são praticados sistemas de gestão e
de auditoria do ambiente ; que, a título experimental, é
desejável aplicar disposições similares a outros sectores

3.

além do industrial, como os da distribuição e dos serviços

públicos ;

ambiental .

O presente sistema não prejudica a legislação comu

nitária ou nacional nem as leis ou as normas técnicas

comunitárias e nacionais vigentes em matéria de controlos
de ambiente nem as obrigações que delas decorram para
as empresas .

Considerando que, para evitar encargos injustificados para
as empresas e garantir a coerência entre o sistema comu
nitário e as normas nacionais, europeias e internacionais
dos sistemas de gestão e auditorias do ambiente, se consi
dera que as normas reconhecidas pela Comissão de
acordo com um processo adequado são conformes com os
requisitos correspondentes do presente regulamento, não
se exigindo às empresas uma duplicação dos processos
pertinentes ;

Considerando que é importante que as pequenas e médias
empresas participem no sistema comunitário de ecogestão
e auditoria e que a sua participação seja incentivada pelo
lançamento ou promoção de acções e estruturas de assis
tência técnica que coloquem à disposição dessas empresas
os conhecimentos técnicos e o apoio necessários ;
Considerando que a Comissão deve, de acordo com um
processo comunitário, adaptar os anexos do presente regu
lamento, reconhecer as normas nacionais, europeias e
internacionais dos sistemas de gestão do ambiente, definir
directrizes em matéria de frequência das auditorias de
ambiente e incentivar a colaboração entre os Estados

-membros na acreditação e supervisão dos verificadores
ambientais ;

Considerando que o presente regulamento deve ser revisto
em função da experiência adquirida após um determinado
período de aplicação,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Sistema de ecogestão e auditoria e seus objectivos

1.

É instituído um sistema comunitário que permite a

participação voluntária das empresas que desenvolvam

Artigo 2 ?
Definições

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por :

a) Política de ambiente, os objectivos e princípios globais
de acção de uma empresa em matéria de ambiente,
incluindo a observância de todas as disposições regula
mentares pertinentes sobre ambiente ;

b) Levantamento ambiental, a análise preliminar apro
fundada dos problemas, do impacte e dos comporta
mentos ambientais relacionados com as actividades

desenvolvidas numa dada instalação industrial ;

c) Programa de ambiente, a descrição dos objectivos e
actividades específicos da empresa para assegurar
uma maior protecção do ambiente numa dada instala
ção industrial, incluindo a descrição das medidas
tomadas ou previstas para o cumprimento desses objec

tivos e, se adequado, os prazos para a aplicação de tais
medidas ;

d) Objectivos de ambiente, as metas pormenorizadas, em
termos de comportamento ambiental, que a própria
empresa se propõe atingir ;
e) Sistema de gestão do ambiente, a parte do sistema
global de gestão que inclui a estrutura funcional,
responsabilidades, práticas, processos, procedimentos e
recursos para a definição e realização da política de
ambiente ;

f) Auditoria do ambiente, o instrumento de gestão que
inclui a avaliação sistemática, documentada, periódica e
objectiva do funcionamento da organização, do sistema
de gestão e dos processos de protecção do ambiente
com o objectivo de :

i) facilitar o controlo da gestão das práticas com even
tual impacte no ambiente,
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Artigo 3 ?

empresa.

Participação no sistema

g) Ciclo de auditoria, o lapso de tempo durante o qual
todas as actividades de uma determinada instalação

industrial são sujeitas à auditoria nos termos do
artigo 4? e do anexo II, em relação a todos os aspectos
de ambiente relevantes referidos no ponto C do anexo
I;

h) Declaração sobre o ambiente, a declaração elaborada
por uma empresa de acordo com os requisitos do
presente regulamento, nomeadamente do artigo 5? ;
i) Actividade industrial, qualquer das actividades enun
ciadas nas secções Ce D da Nomenclatura das Activi

dades Económicas Europeia (NACE, Rev. 1 ), estipulada
no Regulamento (CEE) n? 3037/90 do Conselho ('),
acrescidas da produção de electricidade, gás, vapor e
água quente e da reciclagem, processamento, destrui
ção ou eliminação de resíduos sólidos ou líquidos ;
j) Empresa, a entidade que exerce o controlo global da
gestão das actividades de uma determinada instalação
industrial ;

k) Instalação industrial, o local onde são desenvolvidas
actividades industriais sob o controlo de uma empresa,
incluindo operações conexas ou associadas de armaze

nagem de matérias-primas, subprodutos, produtos
intermédios ou finais e resíduos bem como qualquer
tipo de equipamentos e infra-estruturas, fixos ou não,

O sistema é aberto a empresas que explorem uma ou mais
instalações onde seja exercida uma actividade industrial .
Para efeitos de registo de uma instalação industrial
no sistema, a empresa deve :
a) Adoptar uma política de ambiente em observância dos
requisitos aplicáveis do anexo I que, além de cumprir
todos os requisitos regulamentares relevantes em
matéria de ambiente, deve incluir compromissos
no sentido de uma melhoria contínua do comporta
mento ambiental com o objectivo de reduzir os
impactes ambientais para níveis que não excedam os
correspondentes a uma aplicação economicamente
viável das melhores tecnologias disponíveis ;

b) Efectuar um levantamento ambiental da instalação
industrial no que se refere aos aspectos referidos
no ponto C do anexo I ;

c) Em função dos resultados desse levantamento, instituir
um programa de ambiente para a instalação e um
sistema de gestão do ambiente aplicáveis a todas as
actividades da instalação industrial. O programa de
ambiente terá como objectivo o cumprimento dos
compromissos consignados na política de ambiente da
empresa tendentes à melhoria contínua do comporta
mento ambiental. O sistema de gestão do ambiente
deve preencher os requisitos do anexo I ;

utilizados nessas actividades ;

d) Efectuar, ou mandar efectuar, nos termos do artigo 4?,
auditorias de ambiente nas instalações em causa ;

1) Auditor, a pessoa ou equipa, pertencente ou não aos
quadros da empresa, agindo em nome do órgão supe
rior de gestão da empresa, que disponha, individual ou
colectivamente, das competências referidas no ponto

e) Fixar, ao nível mais elevado da direcção da empresa,
objectivos da melhoria contínua do comportamento

C do anexo II e suficientemente independente em
relação às actividades que inspecciona para poder
formular um juízo objectivo ;

rever devidamente o programa de ambiente de forma a
que a instalação industrial possa respeitar esses objecti

ambiental, em função dos resultados da auditoria, e

vos ;

m) Verificador ambiental acreditado, a pessoa ou organi
zação alheia à empresa sujeita a verificação que tenha
obtido uma acreditação de acordo com os requisitos e
processos referidos no artigo 6? ;

n) Sistema de acreditação, o sistema de acreditação e
supervisão dos verificadores ambientais dirigido por
uma instituição ou organização imparcial designada ou
criada pelo Estado-membro, com recursos e competên
cias suficientes e meios de acção adequados para
desempenhar as funções definidas pelo presente regu
lamento para esse sistema ;

o) Organismos competentes, os organismos designados
pelos Estados-membros, nos termos do artigo 18?, para
desempenharem as funções referidas no presente regu
lamento.

(') JO n? L 293 de 24. 10. 1990, p. 1 .

f) Elaborar, nos termos do artigo 5?, uma declaração o
sobre o ambiente específica para cada instalação sujeita
a auditoria, devendo a primeira declaração incluir
também a informação a que se refere o anexo V ;

g) Proceder a uma análise da política, do programa e do
sistema de gestão do ambiente, do levantamento
ambiental ou da auditoria de ambiente e das declara

ções sobre ambiente para verificar que os mesmos
preenchem os requisitos pertinentes do presente regu
lamento, e proceder à validação da declaração sobre
ambiente nos termos do artigo 4? do anexo III ;
h) Transmitir as declarações sobre ambiente validadas ao
organismo competente do Estado-membro em que se
situa a instalação industrial e divulgá-las devidamente
ao público no referido Estado-membro, subsequente
mente ao registo da instalação em causa nos termos do
artigo 8 ?
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2. A declaração sobre ambiente sera concebida para
informação do público e redigida de forma concisa e
compreensível, podendo ser-lhe apensa documentação

Artigo 4?
Auditoria e validação

técnica.

1.

A auditoria de ambiente interna de uma instalação
industrial pode ser efectuada quer por auditores perten
centes aos quadros da empresa quer por pessoas ou enti

3 . A declaração sobre ambiente incluirá, designada
mente, os seguintes elementos :

dades externas que actuem por conta daquela. Em ambos
os casos, a auditoria será executada de acordo com os

a) Uma descrição das actividades da empresa na instalação
considerada ;

critérios enunciados no ponto C do anexo I e no anexo II.
2. A frequência das auditorias será determinada de
acordo com os critérios enunciados no ponto H do anexo
II, com base em directrizes definidas pela Comissão de

b) Uma apreciação de todas as questões de ambiente
significativas e pertinentes para as actividades em

acordo com o processo previsto no artigo 19?,

c) Um resumo dos dados quantitativos sobre a emissão de
poluentes, a produção de resíduos, o consumo de maté
rias-primas, energia e água, ruído e, eventualmente,
outros aspectos ambientais significativos ;

3.

As políticas, programas, sistemas de gestão, levanta

mentos ou auditorias de

ambiente, bem

como os

processos e as declarações sobre ambiente, serão anali
sados para verificar se preenchem os requisitos do
presente regulamento e as declarações sobre ambiente
serão validadas pelo verificador ambiental independente e
acreditado, nos termos do anexo III.

4.

causa ;

d) Outros factores relacionados com o comportamento
ambiental ;

e) Uma apresentação da política, do programa e do
sistema de gestão do ambiente aplicados na instalação
em causa ;

O verificador ambiental acreditado será indepen

dente do auditor da instalação industrial.

f) Prazo de apresentação da declaração seguinte ;

5. Para efeitos do disposto no n? 3, e sem prejuízo da
competência das autoridades dos Estados-membros encar
regadas de fazer respeitar os requisitos regulamentares, o

g) Identidade do verificador ambiental acreditado.
4.

A declaração sobre ambiente salientara as mudanças

verificador ambiental acreditado verificará :

significativas verificadas desde a declaração precedente .

a) Se a política ambiental foi definida e preenche os
requisitos do artigo 3? e os do anexo I que lhe dizem

uma declaração simplificada sobre ambiente, com base

respeito ;

b) Se foram
instalação
programa
requisitos

criados e se se encontram operacionais na
industrial um sistema de gestão e um
de ambiente, e se os mesmos preenchem os
do anexo I que lhes dizem respeito ;

c) Se o levantamento ambiental e a auditoria de ambiente
são efectuados de acordo com os requisitos dos anexos
I e II que lhes dizem respeito ;
d) Se os dados e informações contidos na declaração sobre
ambiente são fiáveis e se esta abrange adequadamente
todas as questões de ambiente significativas e perti
nentes para a instalação industrial em causa.
6.

A declaração sobre ambiente só será validada pelo

verificador ambiental acreditado se se encontrarem preen
chidos todos os requisitos enunciados nos n ?s 3 a 5.
7.

5.

Será elaborada anualmente, nos anos intercalares,

pelo menos nas exigências referidas na alínea c) do n? 3,
e que, sempre que necessário, saliente quaisquer
mudanças significativas verificadas desde a declaração
precedente. Estas declarações simplificadas serão validadas
apenas no final da auditoria ou do ciclo de auditorias.
6.

Contudo, não será exigida a elaboração anual de

declarações sobre ambiente em relação a instalações
industriais :

— em que o verificador ambiental acreditado considere,
especialmente se se tratar de pequenas e médias
empresas, que a natureza e a dimensão das actividades
da instalação não impõem uma nova declaração sobre
ambiente até à conclusão da auditoria seguinte
e

— em que se tenham registado poucas mudanças signifi
cativas desde a declaração ambiental precedente.

Os auditores externos e os verificadores ambientais

acreditados não divulgarão, sem autorização da direcção da
empresa, quaisquer informações ou dados recolhidos no
decurso das actividades de auditoria ou de verificação.

Artigo 6?
Acreditação

e

supervisão

dos

verificadores

ambientais

Artigo 5?
Declaração sobre ambiente

1.

Na sequência do levantamento ambiental inicial e

após cada auditoria ou ciclo de auditoria subsequente, será
elaborada uma declaração sobre ambiente em relação a
cada instalação abrangida pelo sistema.

1.
Os Estados-membros criarão um sistema para a acre
ditação de verificadores ambientais independentes e a
supervisão das suas actividades. Para o efeito, os Estados
-membros podem utilizar as instituições de acreditação
existentes ou os organismos competentes referidos no
artigo 18 ? ou designar ou criar outros organismos com um
estatuto adequado.
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Os Estados-membros garantirão que a composição desses
sistemas permita garantir a sua independência e imparcia
lidade na execução das respectivas funções.

direcção da instalação de que esta passou a constar do

2. Os Estados-membros assegurarão que esses sistemas
se encontrem plenamente operacionais no prazo de vinte
e um meses da data de entrada em vigor do presente regu

lista das instalações referida no n? 1 .

registo.

2.

lamento.

3. Os Estados-membros assegurarão a consulta
adequada das partes envolvidas ao criarem e dirigirem
sistemas de acreditação.
4. A acreditação dos verificadores ambientais e a super
visão das respectivas actividades devem preencher os
requisitos do anexo III.
5.

Os Estados-membros informarão a Comissão das

medidas tomadas em cumprimento do presente artigo.

6.

A Comissão, de acordo com o processo previsto no

O organismo competente actualizará anualmente a

3. Sempre que uma empresa não apresentar uma decla
ração sobre ambiente validada ou não pagar a taxa de
registo ao organismo competente no prazo de três meses a
contar da notificação para o referido pagamento, ou
sempre que o organismo competente concluir que a insta
lação industrial deixou de preencher a totalidade dos
requisitos do presente regulamento, o registo dessa insta
lação industrial será cancelado, devendo a respectiva
administração ser informada do facto.

4. Sempre que um organismo competente for infor
mado pela autoridade de execução competente da inob
servância dos requisitos regulamentares sobre ambiente
por uma instalação industrial, recusará o registo dessa
instalação ou suspender-lhe-á o registo, consoante o caso,
informando do facto a administração da instalação.

artigo 19?, promoverá a colaboração entre os Estados
-membros, especialmente para :

— evitar incongruências entre os critérios, requisitos e
processos aplicados na acreditação dos verificadores
ambientais,

— facilitar a supervisão das actividades dos verificadores
ambientais em Estados-membros que não aqueles em
que os verificadores tenham sido acreditados.
7.

Os verificadores ambientais acreditados num deter

minado Estado-membro podem exercer actividades de
verificação em qualquer outro Estado-membro, mediante
notificação prévia e supervisão do sistema de acreditação
do Estado-membro onde a verificação é efectuada.

A recusa ou suspensão será retirada se o organismo
competente tiver recebido da autoridade de execução
competente garantias satisfatórias de que a inobservância
foi colmatada e de que foram tomadas medidas bastantes
para assegurar que essa inobservância não voltará a verifi
car-se .

Artigo 9?
Publicação

da

lista de instalações
registadas

industriais

Os organismos competentes transmitirão à Comissão,
antes do final de cada ano, directamente ou por inter
médio das autoridades nacionais, consoante decisão do

Artigo 7?

Estado-membro interessado, as listas referidas no artigo 8?
e respectivas actualizações .

Lista de verificadores ambientais acreditados

A Comissão publicará anualmente no Jornal Oficial das

Os sistemas de acreditação elaborarão, reverão e actualiza

Comunidades Europeias uma lista de todas as instalações
industriais registadas na Comunidade.

rão a lista de verificadores ambientais acreditados em cada

Estado-membro e apresentá-la-ão semestralmente à
Comissão.

A Comissão publicará uma lista comunitária global no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
Artigo 8?

Registo das instalações industriais
1 . O organismo competente registará a instalação
industrial e atribuir-lhe-á um número de registo após
recepção de uma declaração sobre ambiente devidamente
validada e de qualquer taxa de registo eventualmente
devida nos termos do artigo 11 ? e depois de verificado o

preenchimento dos requisitos do presente regulamento
por essa instalação. O referido organismo notificará a

Artigo 10?
Declaração de participação

1 . As empresas podem utilizar para a ou as suas instala
ções registadas uma das declarações de participação repro
duzidas no anexo IV e que se destinam a dar uma infor
mação clara da natureza do sistema.

O gráfico não poderá ser utilizado sem ser acompanhado
de uma das declarações de participação.
2. A denominação da ou das instalações deve acompa
nhar, sempre que adequado, a declaração de participação.

3 . A declaração de participação não pode ser utilizada
para a publicidade de produtos, nos próprios produtos ou
nas respectivas embalagens.
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estrutural, bem como propostas sobre os processos de

Artigo 11 ?

auditoria e verificação.
Custos e taxas

Artigo 14?

Pode ser instituído um regime de taxas segundo regras a
determinar pelos Estados-membros para os custos admi
nistrativos decorrentes dos processos de registo das insta
lações e da acreditação dos verificadores ambientais e dos

custos de promoção do sistema.

Extensão a outros sectores

Os Estados-membros podem, a título experimental,
aplicar disposições análogas ao sistema de ecogestão e
auditoria a sectores não industriais, como os da distribui

ção e dos serviços públicos.

Artigo 12?
Relação

com

normas

nacionais,

europeias

e

Artigo 15 ?

internacionais

Informação

1 . Considerar-se-á que as empresas que apliquem
normas nacionais, europeias ou internacionais aos
sistemas de gestão e auditoria de ambiente e que possuam
certificado segundo processos de certificação adequados,
de cumprimento dessas normas, preenchem os requisitos
do presente regulamento que lhes são aplicáveis, desde

Os Estados-membros assegurarão, pelos meios que consi
derarem adequados, que :

— as empresas sejam informadas do conteúdo do
presente regulamento
e

que :

a) Essas normas e processos sejam reconhecidos pela
Comissão de acordo com o processo previsto no artigo

— o público seja informado dos objectivos e principais
elementos do sistema.

19 ?,

Artigo 16?

b) A certificação seja efectuada por um organismo cuja
acreditação seja reconhecida no Estado-membro onde

Infracções

se situa a instalação industrial.
As referências das normas e critérios reconhecidos serão

publicadas no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

2. Para que as instalações industriais possam ser regis
tadas no sistema, as empresas interessadas devem preen
cher todos os requisitos respeitantes à declaração sobre
ambiente, estipulados nos artigos 3? e 5?, incluindo a vali
dação, e os requisitos do artigo 8?
Artigo 13?

Os Estados-membros tomarão medidas judiciais ou admi
nistrativas adequadas em caso de não cumprimento do
disposto no presente regulamento.

Artigo 17?
Anexos

Os anexos do presente regulamento serão adaptados pela
Comissão de acordo com o processo previsto no artigo
19? e um função da experiência adquirida com o funcio
namento do sistema.

Promoção da participação das empresas, nomeada

Artigo 18?

mente das pequenas e médias empresas
1 . Os Estados-membros podem promover a participa
ção de empresas no sistema de ecogestão e auditoria, espe
cialmente das pequenas e médias empresas, lançando ou

promovendo acções e estruturas de assistência técnica
destinadas a colocar à disposição dessas empresas os
conhecimentos técnicos e o apoio necessários para o
cumprimento das regras, requisitos e processos referidos
no presente regulamento e, nomeadamente, para o estabe
lecimento das políticas, programas e sistemas de gestão de
ambiente, para a realização de auditorias e para a elabora
ção e validação das declarações.

Organismos competentes

1 . Cada Estado-membro designará, o mais tardar no
prazo de doze meses a contar da data de entrada em vigor
do presente regulamento, o organismo competente
responsável pelas funções previstas no presente regula
mento, especialmente nos artigos 8 ? e 9 ?, e informará a
Comissão desse facto .

2. Os Estados-membros assegurarão que a composição
dos organismos competentes garanta a sua independência

pequenas e médias empresas no sistema, fornecendo

e imparcialidade e que estes apliquem coerentemente o
disposto no presente regulamento. Os organismos compe
tentes devem possuir processos especiais de análise das
observações das partes interessadas acerca das instalações
registadas ou da anulação ou suspensão do registo das

normeadamente informações, formação e apoio técnico e

instalações.

2. A Comissão apresentará propostas adequadas ao
Conselho, tendo em vista uma maior participação das

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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Artigo 19?
Comité

1 . A Comissão será assistida por um comité composto
por representantes dos Estados-membros e presidido pelo
representante da Comissão.

2. O representante da Comissão submeterá à apreciação
do comité um projecto das medidas a tomar. O comité
emitirá o seu parecer sobre o projecto num prazo que o

presidente pode fixar em função da urgência da questão.
O parecer será emitido por maioria, nos termos previstos
no n? 2 do artigo 148 ? do Tratado para a adopção das
decisões que o Conselho é chamado a tomar sob proposta
da Comissão. Nas votações no comité, os votos dos repre
sentantes dos Estados-membros estão sujeitos à pondera
ção definida no artigo atrás referido. O presidente não
participa na votação.

3 . a) A Comissão adoptará as medidas projectadas desde
que sejam conformes com o parecer do comité.
b) Se as medidas projectadas não forem conformes
com o parecer do comité, ou na ausência de pare
cer, a

Comissão

submeterá sem

demora

ao

Conselho uma proposta relativa às medidas a tomar.
O Conselho deliberará por maioria qualificada.

N? L 168 /7

Se, no termo de um prazo de tres meses a contar da data
de apresentação da proposta ao Conselho, este último
ainda não tiver deliberado, a Comissão adoptará as
medidas propostas.

Artigo 20?
Revisão

O mais tardar cinco anos após a entrada em vigor do
presente regulamento, a Comissão procederá a uma revi
são do sistema em função da experiência adquirida
durante o seu funcionamento e, se necessário, proporá ao
Conselho as devidas alterações, especialmente no que se
refere ao âmbito do sistema e à introdução de um logo
tipo.
Artigo 21 ?
Entrada em vigor

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

É aplicável a partir do vigésimo primeiro mês subse
quente à publicação.

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
O Presidente
S. AUKEN
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ANEXO I

REQUISITOS DAS POLÍTICAS, PROGRAMAS E SISTEMAS DE GESTÃO DE AMBIENTE
A. Políticas, objectivos e programas de ambiente

1 . A política de ambiente da empresa e o programa para a instalação industrial devem ser definidos por
escrito. A documentação apensa deve expor o modo como o programa de ambiente e o sistema de
gestão de ambiente da instalação industrial em questão se relacionam com a politica e os sistemas da
empresa em geral.

2. A política de ambiente da empresa deve ser adoptada e periodicamente revista, nomeadamente em
função das auditorias de ambiente, e revista, se necessário, ao mais alto nível da administração. Esta

política deve ser comunicada ao pessoal da empresa e posta à disposição do público.
3. A política de ambiente da empresa deve-se basear nos princípios de acção consignados na secção D.

Além de prever o cumprimento de todas as disposições regulamentares relevantes em matéria de
ambiente, esta política deve ter como objectivo uma melhoria contínua do comportamento ambiental.
A política e o programa de ambiente para a instalação industrial devem abordar designadamente os
temas enumerados na secção C.

4. Objectivos de ambiente

A empresa deve definir os seus objectivos de ambiente a todos os níveis relevantes da empresa.
Os objectivos devem ser coerentes com a política de ambiente e, sempre que possível, quantificar os
compromissos de melhoria contínua do comportamento ambiental da empresa por períodos determi
nados.

5. Programa de ambiente para a instalação industrial

A empresa deve definir e aplicar um programa para alcançar os objectivos que definiu para a instalação
industrial. Desse programa constará :

a) A definição de responsabilidades por objectivo em relação a cada nível e função no interior da
empresa ;

b) Os meios para atingir os objectivos.

Devem ser elaborados programas específicos referentes à gestão de ambiente de projectos relacionados
com inovações e com produtos, serviços ou processos novos ou modificados destinados a definir :
1 . os objectivos de ambiente a alcançar,
2. os mecanismos para os atingir,

3. os processos de introdução de alterações ou modificações nos projectos em execução,
4. os mecanismos de correcção a accionar em caso de necessidade, o modo de os accionar e de avaliar

a sua adequação a qualquer situação específica a que sejam aplicados.
B. Sistemas de gestão do ambiente

O sistema de gestão do ambiente deve ser concebido, aplicado e mantido de modo a assegurar que sejam
preenchidos os requisitos adiante definidos.
1 . Política, objectivos e programas de ambiente
Estabelecimento e análise periódica e revisão, se necessário, da politica, objectivos e programas de

ambiente da empresa para a instalação industrial, ao nível mais elevado da administração.
2. Organização e pessoal
Responsabilidade e autoridade
Definição e documentação da responsabilidade, autoridade e inter-relacionamento do pessoal-chave
que gere, executa e fiscaliza as actividades que afectam o ambiente.

Representante da administração
Designação de um representante da administração com autoridade e responsabilidade para assegurar a
aplicação e manutenção do sistema de gestão.
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Pessoal , comunicação e formação

O pessoal deve ser sensibilizado, a todos os níveis, para :

a) A importância do cumprimento da política e objectivos de ambiente e das disposições aplicáveis no
âmbito do sistema de gestão definido ;
b) Os efeitos ambientais potenciais das suas actividades e os benefícios ambientais resultantes de uma
melhoria da actuação ;

c) Os respectivos papéis e responsabilidades no cumprimento da política e objectivos de ambiente e
das disposições do sistema de gestão ;
c) As consequências potenciais do abandono dos processos de funcionamento acordados.

Identificação das necessidades de formação e formação adequada de todo o pessoal cujas funções sejam
susceptíveis de exercer um impacte significativo sobre o ambiente.

A empresa deve definir e aplicar processos de recepção, documentação e resposta a comunicações
(internas e externas) de partes interessadas relevantes que se refiram à gestão e ao impacte ambiental
da mesma.

3. Impacte ambiental
Impacte ambiental , avaliação e registo

Análise e avaliação do impacte ambiental das actividades da empresa na instalação industrial e elabora
ção de um registo dos impactes considerados significativos, incluindo, se necessário :
a) Emissões para a atmosfera controladas e não controladas ;

b) Descargas controladas e não controladas em águas ou esgotos ;
c) Resíduos sólidos e outros, em especial resíduos perigosos ;
d) Contaminação dos solos ;

e) Utilização dos solos, águas, combustíveis e energia e outros recursos naturais ;

f) Descargas de energia térmica, ruídos, cheiros, poeiras, vibrações e impacte visual ;
g) Impactes sobre partes especificas do ambiente e dos ecossistemas.

Este registo deve incluir os impactes que se verificam ou são susceptíveis de se virem a verificar em
consequência de :
1 . condições de funcionamento normais,
2. condições de funcionamento anormais,

3. incidentes, acidentes e situações de emergência potenciais,
4. actividades passadas, presentes e previstas.

Lista de disposições legislativas, regulamentares e outras de política de ambiente.
A empresa definirá e aplicará processos de registo de todas as disposições legislativas, regulamentares e
outras relativas aos aspectos ambientais das suas actividades, produtos e serviços.
4. Controlo do funcionamento
Definição de processos de funcionamento

Identificação das funções, actividades e procedimentos que afectem ou sejam susceptíveis de afectar o
ambiente e que sejam importantes para a política e objectivos da empresa.
Planeamento e controlo dessas funções, actividades e processos, com particular destaque para :

a) As instruções de trabalho documentadas que definam o modo de realização da actividade, quer pelo
próprio pessoal da empresa quer por outros indivíduos que actuem em nome desta. Essas instruções
devem ser estabelecidas em relação a situações em que a sua falta resulte numa infracção à política
de ambiente ;

b) Processos aplicáveis às aquisições e às actividades de contratação, de modo a assegurar que os forne
cedores e as pessoas que actuam em nome da empresa cumpram os requisitos da política de
ambiente da empresa que lhes digam respeito ;

c) Fiscalização e controlo de características processuais relevantes (por exemplo, fluxos de efluentes e
eliminação de resíduos) ;
d) Aprovação dos processos e equipamento previstos ;
e) Critérios de actuação estipulados em normas escritas.
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Fiscalização

Fiscalização pela empresa do cumprimento das disposições estabelecidas na sua política de ambiente e
do respectivo programa e sistema de gestão da instalação industrial e da elaboração e manutenção de
registos de resultados.
Em relação a cada actividade ou área relevante, há que :

a) Identificar e documentar as informações de fiscalização a obter ;
b) Especificar e documentar os processos de fiscalização a aplicar ;
c) Estabelecer e documentar os critérios de aceitação e as medidas a adoptar quando os resultados
sejam satisfatórios ;
d) Avaliar e documentar a validade das informações de fiscalizações anteriores quando se considere
que os sistemas de fiscalização tiveram um funcionamento deficiente.
Não cumprimento e acção correctiva

Investigação e acção correctiva em caso de não cumprimento da política, objectivos ou normas de
ambiente da empresa de modo a :
a) Determinar a causa ;

b) Estabelecer um plano de acção ;
c) Aplicar medidas preventivas a um nível equivalente ao dos riscos incorridos ;
d) Efectuar controlos de modo a garantir a eficacia das medidas preventivas adoptadas ;
e) Registar todas as alterações processuais resultantes das medidas correctivas.

5. Registos documentais da gestão de ambiente
Elaboração de documentação com o objectivo de :

a) Apresentar, de forma abreviada, a política, os objectivos e o programa de ambiente ;
b) Documentar as funções e responsabilidades fundamentais ;
c) Descrever as interacções entre os vários elementos do sistema.

Elaborar registos de modo a demonstrar o preenchimento dos requisitos do sistema de gestão do
ambiente e registar a medida em que os objectivos de ambiente previstos foram atingidos.
6. Auditorias do ambiente

Gestão, implementação e análise de um programa sistemático e periódico destinado a verificar :
a) Se as actividades de gestão do ambiente são conformes com o programa do ambiente e se são
eficazmente aplicadas ;
b) A eficácia do sistema de gestão do ambiente na realização da política de ambiente da empresa.
C. Temas a abranger

No âmbito da política, programas e auditorias de ambiente devem ser abordados os seguintes temas :
1 . Avaliação, controlo e redução do impacte da actividade em questão sobre os diferentes sectores do
ambiente .

2. Gestão, economia e selecção da energia.

3 . Gestão, economia, selecção e transporte de matérias-primas ; gestão e economia da água.
4. Redução, reciclagem, reutilização, transporte e eliminação de resíduos.
5 . Avaliação, controlo e redução de ruídos dentro e fora das instalações.

6. Selecção dos novos métodos de produção e alterações dos métodos existentes.

7. Planeamento dos produtos (concepção, embalagem, transporte, utilização e eliminação).

8 .Comportamento ambiental e práticas dos contratantes, subcontratantes e fornecedores.
9 . Prevenção e limitação de acidentes de ambiente .

10. Processos de emergência em caso de acidentes de ambiente.
11 . Informação e formação do pessoal em questões de ambiente.
12. Informações externas sobre questões de ambiente.
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D. Boas praticas de gestão

A política de ambiente da empresa deve basear-se nos princípios de acção adiante definidos ; as activi
dades da empresa devem ser regularmente controladas quanto à sua coerência com esses princípios e com
o princípio da « melhoria contínua » do seu comportamento em matéria de ambiente.
1 . Deve ser fomentado junto do pessoal, a todos os níveis, um sentido de responsabilidade pelo
ambiente.

2. Deve-se proceder a uma avaliação prévia dos impactes ambientais de quaisquer novas actividades,
produtos ou processos.
3. Deve-se avaliar e fiscalizar o impacte das actividades em curso no ambiente local e examinar qual
quer impacte significativo dessas actividades sobre o ambiente em geral .
4. Devem ser tomadas as medidas necessárias para evitar ou eliminar a poluição e, quando isso não seja
possível, para reduzir ao mínimo as emissões poluentes e a produção de resíduos e conservar recursos,
tendo em conta as eventuais tecnologias limpas.
5. Devem ser tomadas as medidas necessárias para evitar emissões acidentais de substâncias ou de ener
gia.

6. Devem ser estabelecidos e aplicados processos de fiscalização para controlar o cumprimento da polí
tica ambiental e, sempre que esses processos exijam medições e ensaios, devem ser estabelecidos e
actualizados registos dos resultados.
7. Devem ser estabelecidos e actualizados processos e acções a desenvolver em caso de detecção de uma
situação de não cumprimento da política, objectivos ou metas em matéria de ambiente.
8 . Deve ser garantida a cooperação com as autoridades públicas no sentido de estabelecer e actualizar

processos de emergência destinados a minimizar o impacte de quaisquer descargas involuntárias no
ambiente que possam, apesar de tudo, ocorrer.
9. Devem ser fornecidas ao público as informações necessárias para lhe permitir compreender o

impacte no ambiente das actividades da empresa e deve ser estabelecido um diálogo aberto com o
público.
10 . Os clientes devem ser aconselhados de forma adequada sobre os aspectos de ambiente relevantes da

manipulação, utilização e eliminação dos produtos fabricados pela empresa.
1 1 . Devem ser tomadas disposições que garantam que os contratantes que trabalham nas instalações por
conta da empresa apliquem normas de ambiente equivalentes às da própria empresa.

Jornal Oíicial das Comunidades Europeias

N ? L 168/ 12

ANEXO II

REQUISITOS DA AUDITORIA DE AMBIENTE

A auditoria deve ser planeada e executada de acordo com as directrizes relevantes da norma internacional
ISO 10011 (1990, parte 1 , em especial os pontos 4.2, 5.1 , 5.2, 5.3, 5.4.1 , e 5.4.2), e noutras normas internacio
nais relevantes e no âmbito dos princípios e disposições específicos do presente regulamento (*).
Em especial :
A. Objectivos

Os programas de auditoria de ambiente da instalação industrial devem definir, por escrito, os objectivos
de cada auditoria óu ciclo de auditorias, incluindo a frequência das auditorias para cada uma das activi
dades .

Os objectivos devem incluir, nomeadamente, a apreciação dos sistemas de gestão utilizados e a determina
ção da conformidade com as políticas da empresa e com o programa da instalação industrial, que deve
incluir a conformidade com as disposições regulamentares relevantes em matéria de ambiente.
B. Âmbito

O âmbito geral de cada auditoria ou de cada fase de um ciclo de auditoria, se for caso disso, deve ser
claramente definido, devendo-se identificar explicitamente :
1 . As áreas temáticas abordadas ;

2. As actividades sobre as quais incidirá a auditoria ;
3. As normas de ambiente a considerar ;

4. O período abrangido pela auditoria.

A auditoria de ambiente inclui a apreciação dos dados factuais necessários à avaliação do comportamento.
C. Organização e recursos

As auditorias de ambiente devem ser executadas por pessoas ou grupos de pessoas com um conhecimento
adequado dos sectores e áreas sobre os quais incidirá a auditoria, incluindo conhecimentos e experiência
em matéria de gestão de ambiente e de questões técnicas, de ambiente e regulamentares relevantes e da
necessária formação e competência específicas para a condução de auditorias, de modo a poderem atingir
os objectos fixados. Os recursos e o tempo consagrados à auditoria devem ser adequados ao âmbito e aos
objectivos da auditoria.
A administração da empresa, ao seu mais alto nível, deve apoiar a auditoria.
Os auditores devem ser suficientemente independentes em relação às actividades que examinam, para
actuarem com objectividade e imparcialidade.
D. Planeamento e preparação da auditoria de uma instalação industrial

Cada auditoria deve ser planeada e preparada nomeadamente com o objectivo de :
— assegurar a atribuição dos recursos adequados,
— assegurar que os indivíduos envolvidos no processo de auditoria (incluindo os auditores, a administra
ção da instalação e o pessoal) compreendam o seu papel e responsabilidades.

A preparação deve incluir a familiarização com as actividades da instalação e o sistema de gestão do
ambiente nela instituído e a análise dos resultados e conclusões de auditorias anteriores.
E. Actividades de auditoria

1 . As actividades de auditoria in loco incluirão discussões com o pessoal da instalação industrial, inspec
ção das condições de funcionamento e dos equipamentos, análise dos registos, dos processos escritos e
de outra documentação relevante com o objectivo de avaliar o comportamento do ambiente da instala
ção industrial através de uma verificação do cumprimento das normas aplicáveis e da eficácia e

adequabilidade do sistema aplicado para gerir as responsabilidades de ambiente.
(") Para efeitos específicos do presente regulamento, os termos da supracitada norma serão interpretados do seguinte modo :
— « sistema de qualidade » corresponde ao « sistema de gestão ambiental »,
— • norma de qualidade » corresponde à « norma ambiental •,
— « manual de qualidade » corresponde ao « manual de gestão ambiental »,
— « auditoria de qualidade » corresponde à « auditoria ambiental »,
— • cliente » corresponde à « administração da empresa »,
— « local sujeito a auditoria » corresponde à « instalação industrial ».
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2. No processo de auditoria devem, em particular, ser incluídas as seguintes fases :
a) Compreensão dos sistemas de gestão ;
b) Apreciação dos pontos fortes e dos pontos fracos dos sistemas de gestão ;
c) Recolha de dados relevantes ;
d) Avaliação dos resultados da auditoria ;
e) Preparação das conclusões da auditoria ;
f) Comunicação dos resultados e conclusões da auditoria.
F. Comunicação dos resultados e conclusões da auditoria

1 . Os auditores devem preparar um relatório escrito de auditoria, com uma apresentação e conteúdo
adequados, de modo a assegurar a comunicação exaustiva e formal dos resultados e conclusões da audi
toria, no final de cada auditoria e ciclo de auditoria.
Os resultados e conclusões da auditoria devem ser formalmente comunicados à administração da
empresa.

2. Os principais objectivos de um relatório escrito de auditoria são :
a) Documentar o âmbito da auditoria ;
b) Fornecer à administração informações sobre o cumprimento da política de ambiente da empresa e
a evolução da instalação industrial em termos de protecção do ambiente ;

c) Fornecer à administração informações sobre a eficácia e fiabilidade das disposições tomadas para o
controlo do impacte do ambiente na instalação ;
d) Demonstrar a necessidade de medidas correctivas sempre que tal se justifique.

G. Sequência da auditoria

O processo de auditoria deve culminar na preparação e aplicação de um plano de acção correctiva
adequado.

Devem existir e ser utilizados mecanismos adequados que assegurem o seguimento dos resultados da
auditoria.

H. Frequência das auditorias
A auditoria deve ser executada, ou o ciclo de auditoria completado, consoante o caso, em intervalos não

superiores a três anos. A frequência, em relação a cada uma das actividades de uma instalação industrial,
será estabelecida pela administração da empresa, tomando em consideração o potential impacte do
ambiente global das actividades exercidas na instalação industrial e o programa de ambiente a realizar na
instalação, em função, nomeadamente, dos seguintes elementos :

a) Natureza, escala e complexidade das actividades ;

b) Natureza e escala das emissões, resíduos, consumo de matérias-primas e energia e, de um modo geral,
da interacção com o ambiente ;

c) Importância e premência dos problemas detectados, na sequência da análise do ambiente prévia da
auditoria anterior ;

d) Historial dos problemas de ambiente.
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ANEXO III

DISPOSIÇÕES RELATIVAS À ACREDITAÇÃO DE VERIFICADORES AMBIENTAIS E AS
FUNÇÕES DO VERIFICADOR
A. Requisitos para a acreditação de verificadores ambientais
1 . Os critérios de acreditação dos verificadores ambientais devem incluir o seguinte :
Pessoal

O verificador ambiental deve ser competente em relação às funções que desempenha no âmbito da
acreditação e deve provar e manter registos das habilitações, formação e experiência do seu pessoal
pelo menos no que se refere aos seguintes aspectos :
— métodos de auditoria de ambiente,

— informações e processos de gestão,
— questões de ambiente,

— legislação e normas relevantes, incluindo directrizes específicas definida^ para efeitos do presente
regulamento
e

— conhecimentos técnicos relevantes sobre a actividade sujeita a verificação.

Independência e objectividade
O verificador deve ser independente e imparcial.

O verificador ambiental deve provar que a sua organização e o seu pessoal se encontram isentos de
quaisquer pressões comerciais, financeiras ou outras, susceptíveis de influenciar a sua acção ou ameaçar
a confiança na sua independência e integridade em relação às suas actividades e que cumprem todas as
regras aplicáveis neste domínio.
Todos os verificadores que cumpram o disposto nos artigos 4? e 5? da norma europeia (NE) 45012,
preenchem igualmente estes requisitos.
Processos

O verificador ambiental deve dispor de métodos e processos de verificação documentados, incluindo
mecanismos de controlo da qualidade e disposições de confidencialidade, para cumprimento dos
requisitos de verificação do presente regulamento.
Organização

No caso das organizações, o verificador ambiental deve possuir, e divulgar, mediante pedido, um orga
nigrama indicando a hierarquia e responsabilidades no âmbito da organização e uma declaração sobre
o estatuto legal, propriedade e fontes de financiamento da mesma.

2. Acreditação de particulares

A acreditação pode ser concedida a particulares, limitando-se neste caso o seu âmbito a actividades de
determinada natureza e envergadura, em relação às quais o particular em causa possua as habilitações e
experiência necessárias ao desempenho das funções referidas na secção B.
Em relação às instalações industriais em que essas actividades devem ser exercidas, o requerente deve

demonstrar que dispõe das habilitações e competência necessárias em questões de natureza técnica,
ambiental e regulamentar relevantes para efeitos de acreditação, bem como em métodos e processos de
verificação. O requerente deve preencher os critérios acima indicados, no ponto 1 , em matéria de
independência, objectividade e processos a aplicar.
3 . Pedidos de acreditação

O verificador ambiental requerente deve preencher a assinar um requerimento oficial no qual declara
ter conhecimento do funcionamento do sistema de acreditação, estar disposto a cumprir o processo de
acreditação e a pagar as taxas necessárias ; declara igualmente satisfazer os critérios de acreditação e
divulgar os requerimentos ou acreditações anteriores.
Aos verificadores ambientais requerentes será fornecida uma descrição pormenorizada dos processos de
acreditação e dos direitos e deveres dos verificadores ambientais acreditados incluindo as taxas aplicá
veis. Devem ser fornecidas ao requerente, a pedido deste, informações suplementares relevantes.
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4. Processo de acreditação

O processo de acreditação deve incluir :

a) A recolha das informações relevantes necessárias à apreciação do verificador ambiental requerente,
que devem incluir informações genéricas como o nome, endereço, estatuto legal, recursos humanos,
posição num contexto mais vasto, etc. ; informações que permitam avaliar o cumprimento dos crité
rios especificados na secção 1 e estabelecer quaisquer restrições do âmbito da acreditação ;

b) Apreciação do requerente, quer pelo pessoal do organismo de acreditação quer pelos seus represen
tantes designados, de modo a verificar se o requerente satisfaz ou não os critérios de acreditação,
através da análise das informações apresentadas e trabalhos relevantes, procedendo a investigações
suplementares, se necessário, que podem incluir entrevistas do pessoal. O requerente deve ter
conhecimento da análise e a possibilidade de comentar o respectivo conteúdo ;

c) A análise pelo organismo de acreditação de todo o material de avaliação necessário para definir uma
acreditação ;

d) A decisão de conceder ou não a acreditação, eventualmente acompanhada de termos e condições ou
de quaisquer restrições do respectivo âmbito, deve ser tomada e justificada pelo organismo de acre
ditação com base na análise referida na alínea b). Os organismos de acreditação devem possuir

processos escritos de apreciação do âmbito da acreditação dos verificadores ambientais acreditados.

5. Controlo dos verificadores ambientais acreditados
Devem ser estabelecidas disposições, e intervalos regulares não superiores a 36 meses, para assegurar
que os verificadores ambientais acreditados continuam a satisfazer as condições de acreditação e para
controlar a qualidade das verificações efectuadas.
O verificador ambiental acreditado deve notificar imediatamente o organismo de acreditação de quais
quer alterações relacionadas com a acreditação ou com o seu âmbito.

Qualquer decisão de anulação ou suspensão da acreditação ou de redução do seu âmbito deve ser
tomada apenas após o verificador ambiental acreditado ter tido a possibilidade de ser ouvido.
Sempre que exercer actividades de verificação num Estado-membro, qualquer verificador acreditado
noutro Estado-membro deve comunicar essas actividades ao organismo de acreditação do Estado
-membro em que tiverem lugar essas actividades.
6. Alargamento do âmbito da acreditação

O organismo de acreditação deve possuir normas processuais escritas para a apreciação dos verifica
dores ambientais acreditados que solicitem o alargamento do seu âmbito de acreditação.

B. Funções dos verificadores

1 . A análise das políticas, programas e sistemas de gestão de ambiente, de processos de análise e auditoria
ambientais e de declarações sobre o ambiente e a validação destas últimas será efectuada por verifica
dores ambientais acreditados .

As funções do verificador consistirão em controlos, sem prejuízo das competências dos Estados-mem
bros em matéria de fiscalização do cumprimento das disposições regulamentares :
— da conformidade com todas as disposições do presente regulamento, nomeadamente no que diz
respeito à política e ao programa de ambiente, à análise ambiental, ao funcionamento do sistema

de gestão do ambiente, ao processo de auditoria ambiental e às declarações sobre ambiente,
— da fiabilidade dos dados e informações da declaração ambiental e uma abordagem adequada de

todas as questões de ambiente significativas relevantes para a instalação industrial.
O verificador deve nomeadamente investigar, com profissionalismo, a validade técnica da análise ou da
auditoria ambientais ou de quaisquer outros processos efectuados pela empresa, sem duplicar desne
cessariamente esses processos.
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2. O trabalho do verificador deve ter por base um acordo escrito com a empresa que defina o âmbito do
seu trabalho, lhe permita desempenhar as suas funções de forma profissional e independente e obrigue
a empresa a assegurar-lhe a necessária cooperação.
A verificação envolverá a análise da documentação, uma visita à instalação industrial, incluindo,

nomeadamente, entrevistas com o pessoal, preparação de um relatório para a administração da empresa
e resolução das questões levantadas pelo relatório.
A documentação a analisar antes da visita da instalação industrial deve incluir informações básicas

sobre a instalação e as actividades nela desenvolvidas, a política e o programa de ambiente, a descrição
do sistema de gestão de ambiente aplicado na instalação, pormenores da análise da auditoria de
ambiente ou anteriormente efectuadas, o relatório sobre essa análise ou auditoria e sobre as medidas

correctivas a seguir tomadas e o projecto de declaração sobre ambiente.

3. O relatório do verificador destinado à administração da empresa deve especificar :
a) De um modo geral, os casos de não cumprimento das disposições do presente regulamento
e, em especial,
b) As deficiências técnicas registadas no levantamento ambiental, o método de auditoria, o sistema de
gestão do ambiente ou quaisquer outros processos relevantes
e

c) Os pontos de desacordo com o projecto de declaração sobre o ambiente, bem como pormenores das
alterações ou aditamentos que devam ser introduzidos na declaração sobre o ambiente.
4. Podem surgir os seguintes casos :
a) Se :

—
—
—
—

a política de ambiente for estabelecida nos termos das disposições relevantes do regulamento,
a análise ou auditoria ambiental parecer tecnicamente satisfatória,
o programa de ambiente abordar todos os problemas importantes levantados,
o sistema de gestão de ambiente satisfizer o disposto no anexo I
e

— a declaração se revelar exacta, suficientemente permenorizada e em conformidade com o
disposto no sistema,
o verificador validará a declaração ;
b) Se :

— a política de ambiente for estabelecida nos termos das disposições relevantes do presente regula
mento,

— o levantamento ambiental ou a auditoria de ambiente se revelarem tecnicamente satisfatórias,

— o programa de ambiente abordar todos os problemas importantes levantados,
— o sistema de gestão do ambiente satisfizer o disposto no anexo I,
mas

— a declaração necessitar de ser revista e/ou completada, ou se se constatar que a declaração refe
rente a um ano em que não tenha havido validação não está correcta ou é enganosa, ou se não
tiver sido emitida uma declaração num ano intercalar em que tal se deveria ter verificado,
o verificador discutirá as modificações necessárias com a administração da empresa e apenas vali
dará a declaração depois de a empresa ter incluído na declaração as modificações e/ou aditamentos
adequados, incluindo qualquer referência a modificações necessárias a introduzir em declarações
anteriores não validadas, ou a informações suplementares que deveriam ter sido publicadas em anos
intermédios ;

c) Se :

— a política de ambiente não for estabelecida em conformidade com as disposições relevantes do
regulamento
ou

— o levantamento ambiental ou a auditoria de ambiente não se revelar ser tecnicamente satisfa
tório
ou

— o programa de ambiente não abordar todos os problemas importantes levantados
ou

— o sistema de gestão de ambiente não satisfizer o disposto no anexo I,
o verificador deve formular recomendações adequadas à administração da empresa acerca do que
deve ser melhorado e não validará a declaração até que as deficiências constatadas na política e/ou
programas e/ou processos tenham sido corrigidas, os processos repetidos se necessário e a declara
ção revista em conformidade.
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ANEXO IV

DECLARAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Esta instalação tem um sistema de gestão de ambiente e o publico
é informado do seu comportamento ambiental em conformidade
com o sistema comunitário de ecogestão e auditoria . ( Número de
registo . . .)
SISTEMA CE

COMUNITÁRIO
DE ECOGESTÃO
E AUDITORIA

Todas as instalações em que exercemos a nossa actividade indus
trial na CE têm um sistema de gestão de ambiente e o público é
informado do seu comportamento ambiental em conformidade com
o sistema comunitário de ecogestão e auditoria . (Acrescida da
declaração facultativa relativa às práticas em países terceiros .)
SISTEMA CE

COMUNITÁRIO
DE ECOGESTÃO
E AUDITORIA

Todas as instalações em que exercemos a nossa actividade indus

trial em [nome do ou dos Estados-membros da CE] têm um sistema
de gestão de ambiente e o público é informado do seu comporta
mento ambiental em conformidade com o sistema comunitário de

ecogestão e auditoria .
SISTEMA CE

COMUNITÁRIO
DE ECOGESTÃO
E AUDITORIA

As seguintes instalações em que exercemos a nossa actividade
industrial têm um sistema de gestão de ambiente e o público é
informado do seu comportamento ambiental em conformidade com
o sistema comunitário de ecogestão e auditoria :

— ( nome da instalação industrial , número de registo)
SISTEMA CE

COMUNITÁRIO
DE ECOGESTÃO
E AUDITORIA
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ANEXO V

INFORMAÇÕES A COMUNICAR AOS ORGANISMOS COMPETENTES NA APRESENTA

ÇÃO DO PEDIDO DE REGISTO OU NA APRESENTAÇÃO DE UMA DELCLARAÇÃO SOBRE
AMBIENTE SUBSEQUENTE E VALIDADA

1 . Nome da empresa.
2. Nome e localização da instalação industrial.

3 . Breve descrição das actividades desenvolvidas na instalação industrial (referência a documentos anexos, se
necessário).
4. Nome e endereço do verificador ambiental acreditado que validou a declaração anexa.

5. Data limite para a apresentação da próxima declaração sobre ambiente validada.
Do pedido de registo devem constar os seguintes elementos :
a) Uma breve descrição do sistema de gestão de ambiente ;

b) Uma descrição do programa de auditoria estabelecido para a instalação industrial ;
c) A declaração sobre ambiente validada.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1837/93 DA COMISSÃO
de 9 de Julho de 1993

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 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? 5 do seu artigo 10 ? e o n? 3 do seu
artigo 11 ?,

compreendido entre 8 de Julho de 1993 no que respeita
às moedas flutuantes ;

Considerando que a aplicação das modalidades constantes

do Regulamento (CEE) n? 1680/93 aos preços de oferta e
às cotações desse dia, de que a Comissão tem conheci
mento, implica a alteração dos direitos niveladores actual

mente em vigor em conformidade com o anexo do
presente regulamento,

Tendo em conta o 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 os direitos niveladores aplicáveis à
importação dos cereais, das farinhas de trigo e de centeio
e das sêmolas de trigo foram fixados pelo Regulamento
(CEE) n? 1680/93 da Comissão (3) e pelos regulamentos
posteriores que o alteraram ;
Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime dos direitos niveladores, é conveniente adoptar
para o cálculo destes últimos, a taxa representativa do
mercado, verificada no decurso do período de referência

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 10 de Julho
de 1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Julho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

V) 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 159 de 1 . 7. 1993, p. 8 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 9 de Julho de 1993 , que fixa os direitos niveladores a
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 33,40 (2)(3)
133,40 (2)(3)
154,91 (')(5)

1001 9091

129,60

1001 90 99
1002 00 00

129,60 0
136,81 0

1003 00 10
1003 00 20

126,05
126,05

1003 00 80

126,05 0

1004 00 00

1005
1005
1007
1008
1008
1008
1008

10 90
90 00
00 90
10 00
20 00
30 00
90 10

1008 90 90

76,59

133,40 00
133,40 00
142,33 (4)
32,31 0
83,01 (4)
64,71 0
O
64,71

1101 10 00

208,19 0

1102 1000
1103 11 30
1103 11 50

220,54
245,33
245,33

1103
1107
1107
1107
1107
1107

235,16
241,57
183,25
235,25
178,53
206,26

11 90
10 11
10 19
1091
10 99
20 00

') 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.

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

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

*) 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).
~) 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? 1838/93 DA COMISSÃO
de 9 de Julho 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 a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), e,
nomeadamente, o n ? 4 do seu artigo 12?,

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

compreendido entre 8 de Julho de 1993 no que respeita
às moedas flutuantes ;

Considerando que, em função dos preços CIF e dos
preços CIF de compra a prazo, de hoje, os prémios que
acrescem aos direitos niveladores devem ser alterados nos

termos do anexo do presente regulamento,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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 os prémios que acrescem aos direitos
niveladores em relação aos cereais e ao malte foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1681 /93 da Comis
são (3) e pelos regulamentos posteriores que o alteraram ;

Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime dos direitos niveladores, é conveniente adoptar
para o cálculo destes últimos, a taxa representativa do
mercado, verificada no decurso do período de referência

Artigo 1 ?

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

Artigo 2 ?

O presente regulamento entra em vigor em 10 de Julho
de 1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Julho de 1993 .
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

O JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p . 21 .
(2) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
O JO n? L 159 de 1 . 7. 1993, p. 11 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 9 de Julho 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

Código NC

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

1,91

1,91

1,11

1001 90 99

0

1,91

1,91

1,11

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

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

1,57

1,57

0

1102 10 00

0

0

0

0

n

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

3,40

3,40

1,98

1,98

1107 10 19

0

2,54

2,54

1,48

1,48

1107 10 91

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? 1839/93 DA COMISSÃO
de 9 de Julho de 1993

que altera o Regulamento (CEE) n? 1198/93 e eleva a 1 500 000 toneladas o

concurso permanente para a exportação do trigo mole panificável detido pelo
organismo de intervenção francês
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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

de gestão dos cereais,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo à organização
comum de mercados no sector dos cereais ('), e, nomeada
mente, o seu artigo 5°,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1836/82 da
Comissão, de 7 de Julho de 1982, que fixa os processos e
as condições de venda dos cereais detidos pelos orga
nismos de intervenção (2), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 966/93 (J),
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1198/93 da
Comissão (4) abriu um concurso permanente para a expor
tação de 1 000 000 de toneladas de trigo mole panificável
detido pelo organismo de intervenção francês ; que, pela
sua comunicação de 1 de Julho de 1993, a França
informou a Comissão da intenção do seu organismo de
intervenção de proceder a um aumento de 500 000 tone
ladas da quantidade posta em concurso com vista à expor
tação ; que é conveniente elevar a 1 500 000 toneladas a
quantidade global posta em concurso permanente para a
exportação de trigo mole panificável detido pelo orga
nismo de intervenção francês ;

Considerando que, tendo em conta o aumento das quanti
dades postas em concurso, se tornou necessário fazer
modificações na lista das regiões e das quantidades em
stock ; que é conveniente, por isso, nomeadamente, alterar
o anexo I do Regulamento (CEE) n? 1198/93 ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
O artigo 2? do Regulamento (CEE) n ? 1198/93 é substi
tuído pelo texto seguinte :
« Artigo 2?
1 . O concurso refere-se a uma quantidade máxima
de 1 500 000 toneladas de trigo mole panificável a
exportar para todos os países terceiros. A execução das
formalidades aduaneiras de exportação deve ser efec
tuada durante o período compreendido entre 1
de Julho e 30 de Setembro de 1993.
2. As regiões nas quais as 1 500 000 toneladas de
trigo mole panificável estão armazenadas são as
mencionadas no anexo I. »

Artigo 2?

O anexo I do Regulamento (CEE) n? 1198/93 é substi
tuído pelo anexo do presente regulamento.
Artigo 3 ?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Julho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

O
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
202 de 9. 7. 1982, p. 23.
98 de 24. 4. 1993, p. 25.
122 de 18. 5. 1993, p. 23.
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ANEXO

« ANEXO I

(Em toneladas)
Local de armazènagem
Amiens

Bordeaux

Quantidades
130 000

35 000

Clermont Ferrand

9 000

Châlons-sur-Marne

204 000

Dijon

51 000

Lille

187 000

Lyon
Nancy

18 000
5 000

Nantes

40 000

Orléans

510 000

Paris
Poitiers
Rennes

65 000
135 000
5 000

Rouen

58 000

Toulouse

48 000 »
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REGULAMENTO (CEE) N? 1840/93 DA COMISSÃO
de 8 de Julho de 1993

relativo à suspensão da pesca da sarda por navios arvorando pavilhão de Espanha
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2241 /87 do
Conselho, de 23 de Julho de 1987, que estabelece certas
medidas de controlo em relação às actividades piscató
rias ('), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 3483/88 (2), e,
nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 11 ?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3919/92 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1992, que fixa, relativa
mente a certas unidades populacionais (stocks) ou grupos
de unidades populacionais de peixes, os totais admissíveis
de capturas para 1993 e certas condições em que podem
ser pescados (3), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 927/93 (4), estabelece as quotas de sardas para 1 993 ;
Considerando que, a fim de assegurar o respeito das
disposições relativas às limitações quantitativas das
capturas de um stock submetido a quota, é necessário que
a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por
navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são
consideradas como tendo esgotado a quota atribuída ;

pavilhão de Espanha ou registados em Espanha atingiram
a quota atribuída para 1993,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

As capturas de sardas nas águas das divisões CIEM II
(excepto zona CE), V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e,
XII, XIV efectuadas por navios arvorando pavilhão de
Espanha ou registados em Espanha são consideradas
como tendo esgotado a quota atribuída a Espanha para
1993 .

A pesca da sarda nas águas das divisões CIEM II (excepto
zona CE), V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV
efectuada por navios arvorando pavilhão de Espanha ou
registados em Espanha é proibida, assim como a conserva
ção a bordo, o transbordo e o desembarque deste stock
capturado pelos navios após a data de entrada em vigor
deste regulamento.
Artigo 2 ?

Considerando que, segundo a informação comunicada à
Comissão, as capturas de sardas nas águas das divisões
CIEM II (excepto zona CE), V b (zona CE), VI, VII,

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

VIII a, b, d, e, XII, XIV efectuadas por navios arvorando

Europeias.

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Julho de 1993.
Pela Comissão
Yannis PALEOKRASSAS

Membro da Comissão

(<) JO n? L 207 de 29. 7. 1987, p. 1 .
(2) JO n? L 306 de 11 . 11 . 1988, p. 2.
O JO n? L 397 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

b) JO n? L 96 de 22. 4. 1993, p. 1 .

N? L 168 /26

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

10 . 7 . 93

REGULAMENTO (CEE) N? 1841/93 DA COMISSÃO
de 8 de Julho de 1993

relativo à suspensão da pesca da pescada por navios arvorando pavilhão da
Bélgica
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2241 /87 do
Conselho, de 23 de Julho de 1987, que estabelece certas
medidas de controlo em relação às actividades piscató
rias ('), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 3483/88 (2), e,
nomeadamente, o n ? 3 do seu artigo 11 ?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3919/92 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1992, que fixa, relativa
mente a certas unidades populacionais (stocks) ou grupos
de unidades populacionais de peixes, os totais admissíveis
de capturas para 1993 e certas condições em que podem
ser pescados (3), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 927/93 (4), estabelece as quotas de pescadas para 1 993 ;

Considerando que, a fim de assegurar o respeito das
disposições relativas às limitações quantitativas das
capturas de um stock submetido a quota, é necessário que
a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por
navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são
consideradas como tendo esgotado a quota atribuída ;

Considerando que, segundo a informação comunicada à
Comissão, as capturas de pescadas nas águas das divisões
CIEM VIII a, b, d, e efectuadas por navios arvorando
pavilhão da Bélgica ou registados na Bélgica atingiram a

quota atribuída para 1 993 ; que a Bélgica proibira a pesca
deste stock a partir de Tl de Junho de 1993 ; que é, por
conseguinte, necessário manter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
As capturas de pescadas nas águas das divisões CIEM
VIII a, b, d, e efectuadas por navios arvorando pavilhão da
Bélgica ou registados na Bélgica são consideradas como
tendo esgotado a quota atribuída à Bélgica para 1993.

A pesca da pescada nas águas das divisões CIEM
VIII a, b, d, e efectuada por navios arvorando pavilhão da
Bélgica ou registados na Bélgica é proibida, assim como a
conservação a bordo, o transbordo e o desembarque deste
stock capturado pelos navios após a data de aplicação
deste regulamento.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

É aplicável a partir de 27 de Junho de 1993.

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Julho de 1993.
Pela Comissão
Yannis PALEOKRASSAS

Membro da Comissão

(')
(2)
O
O

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

207 de 29. 7. 1987, p. 1 .
306 de 11 . 11 . 1988, p. 2.
397 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
96 de 22. 4. 1993, p. 1 .
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N ? L 168/27

REGULAMENTO (CEE) N? 1842/93 DA COMISSÃO
de 8 de Julho de 1993
relativo à suspensão da pesca do bacalhau por navios arvorando pavilhão de
Portugal
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2241 /87 do
Conselho, de 23 de Julho de 1987, que estabelece certas
medidas de controlo em relação às actividades piscató
rias ('), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 3483/88 (2), e,
nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 11 ?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3927/92 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1992, que fixa, para
1993, as possibilidades de capturas relativamente a deter
minadas unidades populacionais ou grupos de unidades
populacionais de peixes na zona de regulamentação defi
nida pela Convenção NAFO (3), estabelece as quotas de
bacalhau para 1993 ;
Considerando que, a fim de assegurar o respeito das
disposições relativas às limitações quantitativas das
capturas de um stock submetido a quota, é necessário que
a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por
navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são
consideradas como tendo esgotado a quota atribuída ;

Considerando que, segundo a informação comunicada à
Comissão, as capturas de bacalhau nas águas da zona

NAFO 3M efectuadas por navios arvorando pavilhão de
Portugal ou registados em Portugal atingiram a quota atri
buída para 1993,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
As capturas de bacalhau nas águas da zona NAFO 3M
efectuadas por navios arvorando pavilhão de Portugal ou
registados em Portugal são consideradas como tendo esgo
tado a quota atribuída a Portugal para 1993.
A pesca do bacalhau nas águas da zona NAFO 3M efec
tuada por navios arvorando pavilhão de Portugal ou regis
tados em Portugal é proibida, assim como a conservação a
bordo, o transbordo e o desembarque deste stock captu
rado pelos navios após a data de entrada em vigor deste
regulamento.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Julho de 1993.
Pela Comissão
Yannis PALEOKRASSAS

Membro da Comissão

(') JO n? L 207 de 29. 7. 1987, p. 1 .
0 JO n? L 306 de 11 . 11 . 1988, p. 2.
0 JO n? L 397 de 31 . 12. 1992, p. 67.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1843/93 DA COMISSÃO
de 8 de Julho de 1993

relativo à suspensão da pesca do bacalhau por navios arvorando pavilhão da
Dinamarca

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2241 /87 do
Conselho, de 23 de Julho de 1987, que estabelece certas
medidas de controlo em relação às actividades piscató
rias ('), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 3483/88 (2), e,
nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 1 1 ?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3919/92 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1992, que fixa, relativa
mente a certas unidades populacionais (stocks) ou grupos
de unidades populacionais de peixes, os totais admissíveis
de capturas para 1993 e certas condições em que podem
ser pescados (3), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 927/93 (4), estabelece as quotas de bacalhau para 1993 ;

atingiram a quota atribuída para 1993 ; que a Dinamarca
proibira a pesca deste stock a partir de 23 de Junho de
1993 ; que é, por conseguinte, necessário manter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
As capturas de bacalhau nas águas das divisões CIEM
III b, c, d (zona CE) efectuadas por navios arvorando pavi
lhão da Dinamarca ou registados na Dinamarca são consi
deradas como tendo esgotado a quota atribuída à Dina
marca para 1993.

A pesca do bacalhau nas águas das divisões CIEM III b,
c, d (zona CE) efectuada por navios arvorando pavilhão da
Dinamarca ou registados na Dinamarca é proibida, assim

Considerando que, a fim de assegurar o respeito das

como a conservação a bordo, o transbordo e o desem

disposições relativas às limitações quantitativas das
capturas de um stock submetido a quota, é necessário que

barque deste stock capturado pelos navios após a data de
aplicação deste regulamento.

a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por
navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são
consideradas como tendo esgotado a quota atribuída ;

Artigo 2?

Considerando que, segundo a informação comunicada à
Comissão, as capturas de bacalhau nas águas das divisões

da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades

CIEM III b, c, d (zona CE) efectuadas por navios arvo
rando pavilhão da Dinamarca ou registados na Dinamarca

É aplicável a partir de 23 de Junho de 1993.

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao
Europeias.

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Julho de 1993.
Pela Comissão
Yannis PALEOKRASSAS

Membro da Comissão

(>)
O
O
4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

207 de 29. 7. 1987, p. 1 .
306 de 11 . 11 . 1988, p. 2.
397 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
96 de 22. 4. 1993, p. 1 .
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N ? L 168/29

REGULAMENTO (CEE) N? 1844/93 DA COMISSÃO
de 8 de Julho de 1993

relativo à suspensão da pesca de linguados legítimos por navios arvorando pavi
lhão da Bélgica
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2241 /87 do
Conselho, de 23 de Julho de 1987, que estabelece certas
medidas de controlo em relação às actividades piscató
rias ('), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 3483/88 (2), e,

lhão da Bélgica ou registados na Bélgica atingiram a quota
atribuída para 1993 ; que a Bélgica proibira a pesca deste
stock a partir de 27 de Junho de 1993 ; que é, por conse
guinte, necessário manter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 1 1 ?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3919/92 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1992, que fixa, relativa
mente a certas unidades populacionais (stocks) ou grupos
de unidades populacionais de peixes, os totais admissíveis
de capturas para 1993 e certas condições em que podem
ser pescados (3), alterado pelo Regulamento (CEE)
n ? 927/93 (4), estabelece as quotas de linguados legítimos
para 1993 ;

Considerando que, a fim de assegurar o respeito das
disposições relativas às limitações quantitativas das
capturas de um stock submetido a quota, é necessário que
a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por
navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são
consideradas como tendo esgotado a quota atribuída ;

Considerando que, segundo a informação comunicada à
Comissão, as capturas de linguados legítimos nas águas da
divisão CIEM VII e efectuadas por navios arvorando pavi

As capturas de linguados legítimos nas águas da divisão
CIEM VII e efectuadas por navios arvorando pavilhão da
Bélgica ou registados na Bélgica são consideradas como
tendo esgotado a quota atribuída à Bélgica para 1993.

A pesca do linguado legítimo nas águas da divisão CIEM
VII e efectuada por navios arvorando pavilhão da Bélgica
ou registados na Bélgica é proibida, assim como a conser
vação a bordo, o transbordo e o desembarque deste stock
capturado pelos navios após a data de aplicação deste
regulamento.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao

da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

É aplicável a partir de 27 de Junho de 1993.

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

Feito em Bruxelas, em 8 de Julho de 1993 .
Pela Comissão
Yannis PALEOKRASSAS

Membro da Comissão

(') JO n? L 207 de 29. 7. 1987, p. 1 .
(2) JO n? L 306 de 11 . 11 . 1988, p. 2.
(3) JO n? L 397 de 31 . 12. 1992, p. 1 .

b) JO n? L 96 de 22. 4. 1993, p. 1 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 1845/93 DA COMISSÃO
de 9 de Julho de 1993
que altera o Regulamento (CEE) n ? 3567/92, no que diz respeito aos limites indi

viduais de direitos ao prémio para os produtores situados nas ilhas Canárias
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo IP
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3013/89 do
Conselho, de 25 de Setembro de 1989, que estabelece a
organização comum de mercado no sector das carnes de
ovino e caprino ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 363/93 (2), e, nomeada
mente, o n? 4 do seu artigo 5?B,

Considerando que as ilhas Canárias so estão submetidas as
disposições da política agrícola comum, e, nomeadamente,
às disposições do regime de prémios por ovelha, desde 1
de Julho de 1992 ; que o n? 5 do artigo 12? do Regula
mento (CEE) n ? 3567/92 da Comissão (3), alterado pelo
Regulamento (CEE) n? 1 1 99/93 (4), prevê que os limites
individuais de direito ao prémio para os produtores
situados nas ilhas Canárias sejam estabelecidos por refe
rência aos prémios concedidos ao abrigo da campanha de
1992 ; que determinados produtores não apresentaram o

seu pedido de prémio ao abrigo da campanha de 1 992 ;
que, a fim de obviar a esta situação, é oportuno proceder à
atribuição de direitos ao prémio, até ao limite regional
fixado no n? 5, alínea a), do artigo 12? do referido regula
mento, aos produtores que tenham solicitado o prémio
pela primeira vez em 1993, desde que possam provar a
sua condição de produtores de ovinos e/ou de caprinos
no território das ilhas Canárias em 1 992 ;

Ao n? 5 do artigo 12? do Regulamento (CEE) n? 3567/92
é aditado o seguinte parágrafo :
« No decurso da campanha de 1993 e na medida em
que o número de direitos ao prémio atribuídos nos
termos do parágrafo anterior seja inferior ao limite
regional supracitado, pode ser atribuído um número
de direitos igual à diferença entre estes dois números a
produtores que, tendo pedido o prémio pela primeira
vez no âmbito da campanha de 1993, possam provar
às autoridades competentes a sua condição de produ
tores de ovinos e/ou de caprinos no território das ilhas
Canárias em 1992. Até ao limite da diferença supraci
tada, será fixado um limite individual por produtor,
tomando em consideração o número de animais elegí
veis relativamente ao qual o prémio tenha sido pedido
ao abrigo da campanha de 1993, bem como os
elementos correctores referidos no n ? 1 do artigo 5?A
do Regulamento (CEE) n? 3013/89 .».

Artigo 2?

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

É aplicável a partir do início da campanha de 1993.

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Julho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
O
(4)
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JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
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L

'289 de 7. 10. 1989, p. 1 .
42 de 19. 2. 1993, p. 1 .
362 de 10 . 12. 1992, p. 41
122 de 18 . 5. 1993, p. 26.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1846/93 DA COMISSÃO
de 9 de Julho de 1993

que determina, para os Estados-membros e em relação à campanha de 1993, a
perda estimada de rendimento e o montante estimado do prémio pagável por
ovelha e por cabra e fixa o montante do segundo pagamento por conta desse
prémio
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3013/89 do
Conselho, de 25 de Setembro de 1989, que estabelece a
organização comum de mercado no sector das carnes de
ovino e de caprino ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 363/93 (2), e, nomeada
mente, o n? 6 do seu artigo 5?,

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 (3), alterado pelo Regu
lamento (CEE) n? 3714/92 da Comissão (4), e, nomeada
mente, o seu artigo 13?,

Considerando que os n?s 1 e 5 do artigo 5? do Regula
mento (CEE) n? 3013/89 prevêem a concessão de um
prémio destinado a compensar uma eventual perda de
rendimento dos produtores de carne de ovino e, em certas
zonas, de carne de caprino ; que estas zonas são definidas
no anexo I do referido regulamento e no artigo 1 ? do
Regulamento (CEE) n? 1065/86 da Comissão, de 11
de Abril de 1986, que determina as zonas de montanha
nas quais o prémio em benefício dos produtores de carne
de caprino é concedido (5), alterado pelo Regulamento
(CEE) n? 3519/86 (6) ;

Considerando que, em aplicação do n? 6 do artigo 5? do
Regulamento (CEE) n? 3013/89 e a fim de permitir efec
tuar um pagamento por conta aos produtores de carne de
ovino e de caprino, é conveniente estimar a perda de
rendimento previsível atendendo à evolução previsível dos
preços de mercado ;
Considerando que, em conformidade com o n? 2 do
artigo 5? do Regulamento (CEE) n ? 3013/89, o montante
do prémio por ovelha para os produtores de borregos
pesados é obtido afectando a perda de rendimento referida
no n? 1 , segundo parágrafo, do mesmo artigo de um coefi
ciente que exprima a produção média anual de carne de
borrego pesado por ovelha produtora de tais borregos,
expressa por 100 quilogramas de peso-carcaça ; que, dada
a inexistência de estatísticas comunitárias completas,
ainda não foi possível fixar o coeficiente para 1993 ; que,
na pendência dessa fixação, é conveniente utilizar um
coeficiente provisório ; que o n ? 3 do artigo 5? fixa igual
mente o montante do prémio por ovelha, para os produ
(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

289 de 7. 10. 1989, p. 1 .
42 de 19 . 2. 1993, p. 1 .
173 de 27. 6. 1 992, p. 13.
378 de 23 . 12. 1992, p. 23 .

(4 JO n? L 97 de 12. 4. 1986, p. 25.

Ie) JO n? L 325 de 20 . 11 . 1986, p. 17.

tores de borregos leves e por fêmea da espécie caprina em
80 % do prémio por ovelha para os produtores de
borregos pesados ;

Considerando que, nos termos do artigo 8 ? do Regula
mento (CEE) n ? 3013/89, o montante do prémio deve ser
diminuído da incidência sobre o preço de base do coefi
ciente previsto no n ? 2 desse artigo ; que o referido coefi
ciente foi fixado em 7 % pelo n? 4 do artigo 8 ? do
mesmo regulamento ;
Considerando que, em conformidade com o n? 6 do
artigo 5° do Regulamento (CEE) n? 3013/89, o pagamento

por conta semestral é fixado em 30 % do montante do
prémio previsto ; que, nos termos do n ? 3 do artigo 4? do
Regulamento (CEE) n? 3007/84 da Comissão (7), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 3204/92 (8), o pagamento por conta só será efectuado se
o seu montante for igual ou superior a um ecu ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1601 /92
prevê a aplicação de medidas específicas relativas à produ
ção agrícola nas ilhas Canárias ; que estas incluem a
concessão de um prémio complementar aos produtores de
borregos leves e de cabras nas condições previstas para a
concessão do prémio referido no artigo 5? do Regula
mento (CEE) n? 3013/89 ; que essas condições prevêem
que a Espanha seja autorizada a proceder a um pagamento
por conta do referido prémio complementar ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos ovinos e dos caprinos,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

É estimada uma diferença entre o preço de base, dimi
nuído da incidência do coeficiente previsto no n? 2 do
artigo 8 ? do Regulamento (CEE) n? 3013/89, e o preço de
mercado previsível durante a campanha de 1993 : 139,232
ecus por 100 quilogramas.

Artigo 2?
1 . O montante estimado do prémio pagável por ovelha
é o seguinte :
— produtores de borregos pesados : 22,277 ecus,
— produtores de borregos leves : 17,822 ecus.
f) JO n? L 283 de 27. 10. 1984, p. 28.
8) JO n? L 319 de 4. 11 . 1992, p. 7.
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2. Em aplicação do disposto no n? 6 do artigo 5? do
Regulamento (CEE) n? 3013/89, o pagamento por conta
que os Estados-membros estão autorizados a fazer aos
produtores é fixado do seguinte modo :
— produtores de borregos pesados : 6,683 ecus por
ovelha,

— produtores de borregos leves : 5,347 ecus por ovelha.
Artigo 3 ?

1 . O montante estimado do prémio pagável por fêmea
da espécie caprina nas zonas referidas no anexo I do
Regulamento (CEE) n? 3013/89 e no artigo 1 ? do Regula
mento (CEE) n? 1065/86 é o seguinte : 17,822 ecus.

2. Em aplicação do disposto no n? 6 do artigo 5? do
Regulamento (CEE) n? 3013/89, o pagamento por conta
que os Estados-membros estão autorizados a fazer aos
produtores de carne de caprino que exercem a sua activi
dade nas zonas referidas no n? 1 é fixado do seguinte

modo : 5,347 ecus por fêmea de espécie caprina.
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Artigo 4?
Em aplicação do n? 3 do artigo 13 ? do Regulamento
(CEE) n? 1601 /92, o pagamento por conta do prémio
complementar para a campanha de 1992 aos produtores
de borregos leves e de cabras das Canárias, dentro dos
limites e de acordo com as taxas previstas no n? 7 e no
n? 8, segundo travessão do segundo parágrafo, do artigo 5?
do Regulamento (CEE) n? 3013/89, é fixado do seguinte
modo :

— 1,336 ecus por ovelha, para os produtores referidos
no n? 3 do artigo 5? do Regulamento (CEE)
n? 3013/89,

— 1,336 ecus por cabra, para os produtores referidos
no n? 5 do artigo 5? do mesmo regulamento.

Artigo 5 ?

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

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Julho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CEE) N? 1847/93 DA COMISSÃO
de 9 de Julho de 1993

que altera o Regulamento (CEE) n? 3201/90 que contém normas de execução
relativas à designação e à apresentação dos vinhos e dos mostos
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Ehrenfelser

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

Farana

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 822/87 do

Furmint

Conselho, de 16 de Março de 1987, que estabelece a orga
nização comum do mercado vitivinícola ('), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n ? 1 566/93 (2), e, nomeadamente, o n ? 5 do seu artigo 72?,

Garganega

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2392/89 do
Conselho (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3897/91 (4), estabelece regras gerais
para a designação e a apresentação dos vinhos e dos

Grignolino

Flora

Gouais

Goyura
Graciano
Harslevelu
Kerner

Lambrusco

mostos ;

Macabeo

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3201 /90 da
Comissão (5), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3650/92 (6), estabelece no seu

Malvasia

anexo IV a lista dos nomes de variedades de uva que

Meslier

podem ser utilizados para a designação de um vinho
importado de um país terceiro ; que se justifica dar segui
mento favorável a um pedido de adaptação do referido
anexo apresentado pela Austrália ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do vinho,

Melon

Mourvedre
Muscat

Muscat Hamburg

Black Muscat

Nebbiolo
Oeillade
Ondenc

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Petit Meslier

Morio Muscat

Irvine s White

Orange Muscat
Parellada

Artigo 1 ?

No anexo IV do Regulamento (CEE) n? 3201 /90, ao capí
tulo « 4. Austrália » são aditados os seguintes nomes de
variedades :

Pedro Ximenes
Picolit

Red Traminer

Gewürztraminer

Refosco
Roussane

« 4. AUSTRÁLIA
Albillo

Aligoté
Alvarelhao

Aubun

Counoise

Biancone

Boal
Canocazo
Carmenere

Dolcetto

Dourado

(')
(2)
0
(4)
O
(É)
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n?
n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L
L

84 de 27. 3. 1987, p. 1 .
154 de 25. 6. 1993, p. 39.
232 de 9. 8. 1989, p. 13.
368 de 31 . 12. 1991 , p. 5.
309 de 8 . 11 . 1990, p. 1 .
369 de 18 . 12. 1992, p. 25.

Sangiovese
Sauvignon Vert
Siegerrebe
Syrian
Tarrango

Sangioveto

Terret Noir
Tinta Cao
Tinta Francisca
Tinta Mole

Negra Mole

Touriga
Touriga Nacional
Ugni Blanc
Valdiguie
Viognier

Trebbiano

Xarel-lo

Zweigeltrebe »

N? L 168 /34

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Artigo 2 ?
O presente regulamento entra em vigor no sétimo dia seguinte ao da sua publicação

no Journal Oficial das Comunidades Europeias.

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Julho de 1993 .
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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N? L 168/35

REGULAMENTO (CEE) N? 1848/93 DA COMISSÃO
de 9 de Julho de 1993
que estabelece as normas de execução do Regulamento (CEE) n ? 2082/92 do
Conselho relativo aos certificados de especificidade dos produtos agrícolas e dos
generos alimentícios
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2082/92 do
Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo aos certifi
cados de especifidade dos produtos agrícolas e dos géneros
alimentícios ('), e, nomeadamente, o seu artigo 20?,
Considerando que, para garantir a aplicação uniforme do
Regulamento (CEE) n? 2082/92, é conveniente definir
com precisão os prazos aplicáveis aquando do processo de
registo ;

Considerando que, no intuito de ter em conta as situações

jurídicas diferentes dos Estados-membros, é admissível
um pedido de oposição, nos termos do artigo 8 ? do Regu
lamento (CEE) n? 2082/92, apresentado por um conjunto

Comunidades Europeias, prevista no n ? 1 , segundo pará
grafo, do artigo 8? do mesmo regulamento.
2.

O prazo e constituído por :

— um período de cinco meses durante o qual qualquer
pessoa singular ou colectiva com interesse legítimo
no registo pode fazer oposição ao registo solicitado,
em conformidade com o n? 3 do artigo 8? do Regula
mento (CEE) n? 2082/92
e

— um período de um mês, ou um prazo mais longo,
contanto que o prazo previsto no n? 1 seja respeitado,
colocado à disposição das autoridades competentes dos
Estados-membros para transmitir a referida oposição à
Comissão.

de pessoas ligadas por um interesse comum ;

Considerando que, para a Comissão poder definir o
símbolo comunitário e a menção previstos, respectiva
mente, nos artigos 12? e 15? do Regulamento (CEE)
n? 2082/92, é conveniente recolher os elementos de apre
ciação necessários ;

Considerando que se trata de um novo sistema comuni
tário que dá resposta aos pedidos de informações dos
consumidores sobre os produtos específicos tradicionais ;
que parece indispensável explicar a significação do
símbolo comunitário e da menção ao público, sem, por
esse facto, dispensar os produtores e/ou transformadores
de promoverem os seus produtos respectivos ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2082/92 não
se opõe à existência de sistemas nacionais de certificação
dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios ; que é
conveniente permitir a utilização, se for caso disso, de
símbolos nacionais conjuntamente com o símbolo comu
nitário na rotulagem, apresentação e publicidade dos refe
ridos produtos ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
dos certificados de especificidade,

Artigo 2?

Serão tomadas em consideração, para a transmissão pela
autoridade competente do Estado-membro dentro dos
prazos estipulados :
— da notificação de oposição, nos termos do n? 1 do
artigo 9? do Regulamento (CEE) n? 2082/92,
— das notificações de oposição e de declaração, nos
termos do n ? 4 do artigo 11 ? do Regulamento (CEE)
n ? 2082/92,

a data de expedição, fazendo fé o carimbo postal, ou a
data de recepção, quando os documentos sejam transmi
tidos directamente, por mensagem telex ou por telecópia
à Comissão.

Artigo 3 ?

Quando uma legislação nacional equipare um conjunto de
pessoas que não tenham personalidade jurídica a uma
pessoa colectiva, esse conjunto de pessoas é autorizado a
consultar o pedido, nos termos e nas condições do n? 2
do artigo 8 ? do Regulamento (CEE) n? 2082/92, bem
como a fazer oposição, nos termos e nas condições do
n? 3 do artigo 8? do referido regulamento.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 4?
Artigo 1 ?

1 . O prazo de seis meses previsto no n? 1 do artigo 9?
do Regulamento (CEE) n? 2082/92 começa a correr a
partir da data da sua publicação no Jornal Oficial das

1 . O símbolo comunitário previsto no artigo 12? do
Regulamento (CEE) n? 2082/92, bem como a menção
prevista no artigo 15? do mesmo regulamento serão defi
nidos com a maior brevidade possível, de acordo com o
processo previsto no artigo 19? do regulamento em ques

(') JO n? L 208 de 24. 7. 1992, p. 9.

tão .
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2. Durante um período de cinco anos a seguir a
entrada em vigor do presente regulamento, a Comissão
tomará as medidas de comunicação indispensáveis, com
exclusão de quaisquer ajudas aos produtores e/ou transfor
madores, para dar conhecimento ao público da significa
ção da menção e do símbolo comunitário.

Artigo 5?

A utilização conjunta do símbolo comunitário e de
símbolos nacionais é autorizada para os produtos agrícolas
e géneros alimentícios que satisfaçam simultaneamente as
exigências do Regulamento (CEE) n? 2082/92 e as

10. 7. 93

exigencias nacionais relativas aos referidos produtos ou
géneros alimentícios.
Artigo 6?

Depois do registo previsto no n? 1 do artigo 9° do Regu
lamento (CEE) n? 2082/92, as autoridades competentes
dos Estados-membros velarão por que qualquer pessoa
possa consultar o caderno de encargos do produto agrícola
ou do género alimentício que tenha sido objecto do
registo.
Artigo 7?

O presente regulamento entra em vigor em 26 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 9 de Julho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CEE) N? 1849/93 DA COMISSÃO
de 9 de Julho 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 ? 674/92 (2), e,
nomeadamente, o n? 2 do seu artigo 11 ?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 833/87 da
Comissão, de 23 de Março de 1987, que estabelece regras
de execução do Regulamento (CEE) n ? 3877/86 do
Conselho, relativo às importações de arroz da variedade
Basmati, aromático, de grãos longos, dos códigos
NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 (J), 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 (5), com a ultima
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)

n? 1685/93 (6l

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 10 de Julho
de 1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Julho de 1993 .
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
(3)
(4)
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166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
73 de 19. 3. 1992, p. 7.
80 de 24. 3 . 1987, p. 20 .
75 de 21 . 3. 1991 , p. 29.

(5) JO n? L 79 de 1 . 4. 1993, p. 6.
(é JO n? L 159 de 1 . 7. 1993 , p. 20 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 9 de Julho de 1993, que fixa os direitos niveladores a
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
(1) (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
1006 20 11

265,97
—

173,71
195,90

354,62
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

—

241,73

507,32

1006 30 23

—

312,91

649,60

1006 30 25

—

312,91

649,60

1006 30 27
1006 30 42

487,20
—

312,91
241,73

649,60
507,32

1006 30 44

—

312,91

649,60

1006 30 46

—

312,91

649,60

1006 30 48
1006 30 61

487,20
—

312,91
257,80

649,60
540,30

1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67

—
—
522,29

335,84
335,84
335,84

696,38
696,38
696,38

1006 30 92

—

257,80

540,30

1006 30 94

—

335,84

696,38

1006 30 96

—

335,84

696,38

1006 30 98

522,29

335,84

696,38

1006 40 00

—

79,48

164,96

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

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

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

(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 .

(*) 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? 1850/93 DA COMISSÃO
de 9 de Julho 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

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

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

Considerando que os prémios que se acrescentam aos
direitos niveladores no que respeita ao arroz e às trincas
foram fixados pelo Regulamento (CEE) n? 3862/92 da
Comissão (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1686/93 (4) ;

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 10 de Julho

se acrescentam aos direitos niveladores actualmente em

de 1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Julho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
O
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

166 de 25. 6. 1976, p. 1 .
73 de 19. 3. 1992, p. 7.
390 de 31 . 12. 1992, p. 86.
159 de 1 . 7. 1993, p. 22.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 9 de Julho de 1993, que fixa os prémios que se
acrescentam aos direitos niveladores à importação em relação ao arroz e às trincas
(Em ECU/t)

Corrente

1 ? período

2? período

3? período

7

8

9

10

1006 10 21

0

0

0

—

1006 10 23

0

0

0

—

Código NC

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

o

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? 1851 /93 DA COMISSÃO
de 9 de Julho de 1993
que altera o Regulamento (CEE) n? 1627/89 relativo à compra de carne de bovino
por concurso

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

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

lamento (CEE) n? 1 25/93 (2), e, nomeadamente, o n? 7, do
seu artigo 6?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1627/89 da
Comissão, de 9 de Junho de 1989, relativo à compra de
carne de bovino por concurso (3), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1490/93 (4),
abriu concursos para compra, em determinados Estados
-membros ou regiões de Estados-membros, de certos

venção as compras necessárias para garantir um apoio
razoável ao mercado, conduzem a alterar, com base nas

cotações de que a Comissão tem conhecimento e em
conformidade com os anexos do presente regulamento, a
lista dos Estados-membros ou regiões de Estados-mem
bros onde o concurso é aberto e dos grupos de qualidades
que podem ser objecto de compras de intervenção,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O anexo do Regulamento (CEE) n? 1627/89 é substituído
pelo anexo do presente regulamento.

grupos de qualidades ;

Artigo 2 ?

Considerando que a aplicação das disposições previstas
nos n?s 2, 3 e 4 do artigo 6? do Regulamento (CEE)

O presente regulamento entra em vigor em 12 de Julho

n? 805/68, bem como a necessidade de limitar a inter

de 1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Julho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(>)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

148 de 28. 6. 1968, p. 24.
18 de 27. 1 . 1993, p. 1 .
159 de 10. 6. 1989, p. 36.
147 de 18. 6. 1993, p. 18 .
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —

BIJLAGE — ANEXO

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado
1 dei articulo 1

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1 , stk. 1

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 genannten
Qualitätsgruppen

Κρήτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 ( 1)

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1",
paragraphe 1

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1 , paragrafo 1
In artikel 1 , lid 1 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n? 1 do
artigo 1 ?

Estados miembros o regiones
de Estados miembros

Categoría A

Categoría C

Medlemsstat eller region

Kategori A

Kategori C

Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats

Kategorie A

Kategorie C

Κράτος μέλος ή περιοχές
κράτους μέλους

Κατηγορία A

Κατηγορία Γ

Category A

Category C

Catégorie A

Catégorie C

Categoria A

Categoria C

Categorie A

Categorie C

Categoria A

Categoria C

Member States or regions
of a Member State

États membres ou régions
d'États membres

Stati membri o regioni
di Stati membri

Lid-Staat of gebied
van een Lid-Staat

Estados-membros ou regiões
de Estados-membros

Belgique

U

R

x

x
x

Denmark
Deutschland

x

x

España

x

x

France

xx

Nederland

O

U

R

O

x

x

x

Ireland

xxx

Great Britain

x

Northern Ireland

x

x
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REGULAMENTO (CEE) N? 1852/93 DA COMISSÃO
de 9 de Julho de 1993

relativo à entrega de certificados de importação para carne de bovino de alta
qualidade, fresca, refrigerada ou congelada
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3391 /92 do
Conselho, de 23 de Novembro de 1992, relativo à abertura

de um contingente pautal comunitário para a carne de
bovino de alta qualidade, fresca, refrigerada ou congelada
dos códigos NC 0201 e 0202 e para os produtos dos
códigos NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1993) ('), e, nomea
damente, o seu artigo 2?,

fresca, refrigerada ou congelada, originaria e proveniente
dos Estados Unidos da América e do Canadá, que pode
ser importada em condições especiais durante o ano de
1993 ;

Considerando que é importante lembrar que os certifi
cados previstos pelo presente regulamento só podem ser
utilizados durante todo o seu período de validade sem
prejuízo dos regimes existentes em matéria veterinária,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3633/92 da
Comissão, de 16 de Dezembro de 1992, que estabelece as
modalidades de aplicação dos regimes de importações
previstos nos Regulamentos (CEE) n? 3391 /92 e (CEE)
n? 3393/92 do Conselho no sector da carne de bovino (2)
estabelece, no seu artigo 7?, que os pedidos e a emissão
dos certificados de importação da carne referida no n? 1 ,
alínea d), do seu artigo 1 ? se realizem nos termos dos
artigos 12? e 15? do Regulamento (CEE) n? 2377/80 da
Comissão, de 4 de Setembro de 1980, que estabelece as
modalidades especiais de aplicação do regime de certifi
cados de importação e de exportação no sector da carne
de bovino (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 3662/92 (4) ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3633/92,
no n? 1 , alínea d), do seu artigo 1 ?, fixou em 10 000 tone
ladas a quantidade de carne de bovino de alta qualidade,

Artigo 1 ?

1 . Todos os pedidos de certificado de importação apre
sentados de 1 a 5 de Julho de 1993 em relação à carne de
bovino de alta qualidade, fresca, refrigerada ou congelada,
referida no n? 1 , alínea d), do artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n? 3633/92 serão satisfeitos na íntegra.
2. Os pedidos de certificados podem ser depositados
nos termos do artigo 12? do Regulamento (CEE)
n ? 2377/80 no decurso dos cinco primeiros dias do mês
de Agosto de 1993 para 5 740 toneladas.
Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 10 de Julho
de 1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Julho de 1993 .
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
R
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

346
368
241
370

de
de
de
de

27 .
17.
13 .
19 .

11 . 1992, p. 1 .
12. 1992, p. 27.
9. 1980, p. 5.
12. 1992, p. 43 .
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REGULAMENTO (CEE) N? 1853/93 DA COMISSÃO
de 9 de Julho de 1993

que fixa as restituições à exportação no sector dos frutos e produtos hortícolas
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
nização comum dos 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 ? 4 do seu artigo 30?,
Considerando que, por força do artigo 30? do Regula
mento (CEE) n? 1035/72, na medida necessária para
permitir uma exportação economicamente importante, a
diferença existente entre os preços no comércio interna
cional dos produtos referidos no citado artigo e os preços
desses produtos na Comunidade pode ser coberta por uma
restituição à exportação ;
Considerando que, por força do n? 2 do Regulamento
(CEE) n? 2518/69 do Conselho, de 9 de Dezembro de
1969 , que estabelece, no sector dos frutos e produtos
hortícolas, as regras gerais relativas à concessão de restitui
ções à exportação e aos critérios de fixação do respectivo

montante (3), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 2455/72 (4), as restituições devem ser fixadas tomando
em consideração a situação ou as perspectivas da sua
evolução, quer dos preços das frutas e produtos hortícolas
no mercado da Comunidade e das disponibilidades quer
dos preços praticados no comércio internacional ; que se
deve, igualmente, ter em consideração os custos referidos
na alínea b) do citado artigo, assim como o aspecto econó
mico das exportações previstas ;

Considerando que, de acordo com o artigo 3 ? do Regula
mento (CEE) n? 2518/69, os preços no mercado da

doas, as avelas, assim como as nozes com casca podem,
actualmente, ser objecto de exportações economicamente
importantes ;

Considerando que é conveniente alterar a restituição apli
cável à exportação de tomates para a Suécia durante o
período de 1 de Julho a 30 de Setembro de 1993, em
execução de um compromisso tomado com esse país no
âmbito do Acordo de 1980 (s) ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 990/93 do
Conselho (6) 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 taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n ? 3813/92
do Conselho (7) 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 (8);

Considerando que a aplicação das modalidades acima
referidas à situação actual do mercado ou às suas perspec
tivas de evolução, nomeadamente às cotações e aos preços
das frutas e produtos hortícolas na Comunidade e no
comércio internacional, leva a que se fixem as restituições
de acordo 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 das Frutas e Produtos Hortícolas,

Comunidade se estabelecem tendo em consideração os

preços revelados mais favoráveis com vista à exportação ;
que os preços no comércio internacional devem ser esta
belecidos tendo em conta as cotações e os preços referidos
no n ? 2 do citado artigo ;

Considerando que a situação no comércio internacional
ou as exigências específicas de certos mercados podem
justificar a diferenciação da restituição, relativamente a um
produto determinado, consoante o destino desse produto ;

Considerando que os tomates, os limões frescos, as
laranjas doces frescas, as maçãs, os pêssegos e as nectarinas
das categorias Extra, I e II das normas comuns de quali
dade, as uvas de mesa das categorias Extra e I, as amên
(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

118 de 20 . 5. 1972, p. 1 .
69 de 20 . 3 . 1993, p. 7.
318 de 18. 12. 1969, p. 17.
266 de 25. 11 . 1972, p. 7.

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Os montantes das restituições à exportação no sector das
frutas e produtos hortícolas encontram-se fixados no
anexo do presente regulamento.

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 15 de Julho
de 1993 .

O JO n ? L 194 de 28 . 7. 1980, p. 12.

(j JO n? L 102 de 28. 4. 1993, p. 14.
O JO n ? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(8) JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
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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 9 de Julho de 1993 .
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 9 de Julho de 1993, que fixa as restituições à exportação
no sector das frutas e produtos hortícolas
(Em ecus/100 kg, peso líquido)
Código
do produto

Destino
das restituições (')

Montantes
das restituições (2)

(Em ecus/100 kg, peso liquido)
Código
do produto

Destino
das restituições (')

Montantes
das restituições (2)

0702 00 10 100

04

4,50 (3)

0806 10 11 900

—

—

0702 00 10 900

—

—

0806 10 15 200

04

4,84

0702 00 90 100

04

4,50 (3)

0806 10 15 900

—

—

0702 00 90 900

—

—

0806 10 19 200

04

4,84

0802
0802
0802
0802
0805

9,67
11,30

0806 10 19 9Ò0

—

—

0808 10 31 100

—

—

22 00 000
31 00 000
10 11 200

04
04
04
04
01

21,80
14,00
11,00

0808 10 31 910

02

8,00

0808 10 31 990

—

—

0808 10 33 100

—

—

0805 10 11 900

—

—

0808 10 33 910

02

8,00

0805 10 15 200

01

11,00

0808 10 33 990

—

—

0805 10 15 900

—

—

0808 10 39 100

—

—

0805 10 19 200

01

11,00

0808 10 39 910

02

8,00
—

12 90 000
21 00 000

0805 10 19 900

—

—

0808 10 39 990

—

' 0805 10 21 200

01

11,00

0808 10 51 100

—

—

0805 10 21 900

—

—

0808 10 51 910

02

8,00

0805 10 25 200

01

11,00

0808 10 51 990

—

—

0805 10 25 900

—

—

0808 10 53 100

—

—

0805 10 29 200

01

11,00

0808 10 53 910

02

8,00

0805 10 29 900

—

—

0808 10 53 990

—

—

0805 10 31 200

01

11,00

0808 10 59 100

—

—

0805 10 31 900

—

—

Ó805 10 35 200

01

11,00

0808 10 59 910

02

8,00

0805 10 35 900

—

—

—

0805 10 39 200

01

11,00

0805 10 39 900

—

—

0805 10 41 200

01

11,00

0805 10 41 900

—

0808 10 59 990

—

0808 10 81 100

—

—

0808 10 81 910

02

8,00

0808 10 81 990

—

—

0808 10 83 100

—

—

0808 10 83 910

02

8,00

0808 10 83 990

—

—

11,00

0808 10 89 100

—

—

02

8,00

—

0805 10 45 200

01

11,00

0805 10 45 900

—

—

0805 10 49 200

01

0805 10 49 900

—

—

0808 10 89 910

0805 20 50 100

—

—

0808 10 89 990

—

—

0805 20 50 900

—

—

0809 30 10 100

03

5,00

0805 30 10 100

04

13,50

0809 30 10 900

—

—

0805 30 10 900

—

—

0809 30 90 100

03

5,00

0806 10 11 200

04

4,84

0809 30 90 900

—

—

(') Os destinos são identificados do seguinte modo :
01 Áustria, Suíça, Finlândia, Suécia, Gronelândia, Noruega, Islândia, Malta, Polónia, República Checa, República Eslovaca, Hungria, Roménia, Bulgária,
Albânia, Estónia, Letónia, Lituânia, Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguizistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão,
Usbequistão, Ucrânia, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Eslovénia e a antiga República Jugoslava da Macedónia,

02 Suécia, Noruega, Islândia, Áustria, ilhas Faroé, Finlândia, Gronelândia, Malta, Síria, Polónia, República Checa, República Eslovaca, Hungria, Roménia,
Bulgária, Albânia, Estónia, Letónia, Lituânia, Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, 'Geórgia, Cazaquistão, Quirguizistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão,
Turcomenistão, Usbequistão, Ucrânia, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Eslovénia, a antiga República Jugoslava da Macedónia, Bolívia, Brasil, Venezuela,

Peru, Panamá, Equador, Colômbia, países e territórios de África com exclusão da África do Sul, países da península Arábica [Arábia Saudita, Bahrein,

Qatar, Omã, Emirados Árabes Unidos (Abu Dabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qawain, Ras Al Khaimah e Fujairah), Kuwait e Iémene], Irão,
Jordânia, Hong Kong, Singapura, Malásia, Indonésia, Tailândia e Taiwan,
03 Todos os destinos, com exclusão da Suíça e Áustria,
04 Todos os destinos .

(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) Durante o período de 1 de Julho a 30 de Setembro de 1993, a restituição para as exportações realizadas com destino à Suécia é reduzida a 1,16 ecu/ 100 kg.
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N ? L 168 /47

REGULAMENTO (CEE) N? 1854/93 DA COMISSÃO
de 9 de Julho de 1993
que estabelece, para a campanha de comercialização de 1993/1994, um

ajustamento da ajuda de adaptação e das ajudas complementares à indústria da
refinação no sector do açúcar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

aplicável para a campanha de comercialização de 1992/
/ 1993 ;

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

Considerando, contudo, que se deve ter em conta para a
campanha de comercialização de 1993/ 1994 o ajusta
mento da ajuda em causa, já realizado para as campanhas

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? 6, sétimo travessão,

de comercialização de 1990/ 1991 , 1991 / 1992 e 1992/
/ 1993, a fim de neutralizar os efeitos das reduções suces

do seu artigo 9°.,

Considerando que o n ? 4B do artigo 9? do Regulamento
(CEE) n? 1785/81 estabelece que, durante a campanha de
comercialização de 1993/ 1994, seja concedida, a título de
medida de intervenção, uma ajuda de adaptação à
indústria da refinação do açúcar de cana bruto preferencial
na Comunidade, de 0,08 ecu por 100 quilogramas de
açúcar, expresso em açúcar branco ; que, nos termos desta
norma, é concedida uma ajuda complementar igual a este
montante, durante o mesmo período, à refinação de
açúcar de cana bruto produzido nos departamentos fran
ceses ultramarinos ;

Considerando que o n? 4B, quarto parágrafo, do artigo 9 ?
do Regulamento (CEE) n? 1785/81 prevê que a ajuda de
adaptação bem como a ajuda complementar anterior
mente mencionadas possam ser ajustadas, para uma deter
minada campanha de comercialização, tendo em conta,
em especial, o montante da quotização de armazenagem
fixada para a mesma ; que o montante da quotização de
armazenagem para a campanha de comercialização de
1993/ 1994 foi fixado pelo Regulamento (CEE)
n? 1710/93 da Comissão (3) em 3,50 ecus por 100 quilo
gramas de açúcar branco ; que este montante é superior ao

sivas anteriores das cotizações de armazenagem sobre a
margem de refinação ;
Considerando que estas disposições se devem aplicar
desde o início da campanha de comercialização de 1993/
/ 1994, a saber 1 de Julho de 1993 ;

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 ?

O montante da ajuda de adaptação e o montante da ajuda
complementar referidas, respectivamente, no n ? 4B,
segundo e terceiro parágrafos, do artigo 9? do Regula
mento (CEE) n? 1785/81 são fixados, em relação à
campanha de comercialização de 1993/ 1994, em 0,58 ecu
por 100 quilogramas de açúcar expresso em açúcar
branco .

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
Produz efeitos a partir de 1 de Julho de 1993.

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Julho 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 .

(4 JO n0. L 159 de 1 . 7. 1993, p. 83.
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REGULAMENTO (CEE) N? 1855/93 DA COMISSÃO
de 9 de Julho de 1993
que fixa os direitos niveladores à importação em relação ao açúcar branco e ao
açúcar em bruto
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n ? 1548/93 (2), e, nomeadamente, o n? 8 do seu artigo 16?,

dos direitos niveladores actualmente em vigor, em confor
midade com o anexo do presente regulamento ;
Considerando que, para permitir o funcionamento normal

do regime dos direitos niveladores, é conveniente adoptar
para o cálculo destes últimos, a taxa representativa do
mercado, verificada no decurso do período de referência
compreendido entre 8 de Julho de 1993 no que respeita
às moedas flutuantes,

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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

Artigo 1 ?

5
^ o•>

Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação de açúcar branco e de açúcar em bruto foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n? 1695/93 da Comis
são (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 1821 /93
Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CEE) n? 1695/93 aos dados
de que a Comissão tem conhecimento implica a alteração

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

Artigo 2?

O presente regulamento entra em vigor em 10 de Julho
de 1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 9 de Julho de 1993 .
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L

177
154
387
159
166

de
de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
25. 6. 1993, p. 10.
31 . 12. 1992, p. 1 .
1 . 7. 1993, p. 40 .
8. 7. 1993, p. 29 .

N? L 168 /49

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

10 . 7. 93

ANEXO

do regulamento da Comissão, de 9 de Julho 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 (-')

1701 11 10

34,27 (')

1701 11 90

34,27 (')

1701 12 10

34,27 0

1701 12 90

34,27 0

1701 91 00

43,09

1701 99 10

43,09

1701 99 90

43,09 0

(') 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 .

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

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

COMISSÃO

DECISÃO DA COMISSÃO

de 17 de Junho de 1993

respeitante a certificados de importação em relação aos produtos do sector da

carne de bovino originários do Botswana, do Quénia, de Madagáscar, da
Suazilândia, do Zimbabwe e da Namíbia

(93/390/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 715/90 do
Conselho, de 5 de Março de 1990, relativo ao regime apli
cável aos produtos agrícolas e a certas mercadorias resul
tantes da transformação de produtos agrícolas originários
dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP) ou
dos países e territórios ultramarinos (PTU)('), alterado
pelo Regulamento (CEE) n? 444/92 (2), e, nomeadamente,
o seu artigo 27?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2377/80 da
Comissão, de 4 de Setembro de 1980, relativo a modali

dades especiais de aplicação do regime dos certificados de
importação e de exportação no sector da carne de bovi
no (3), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 3662/92 (4), e, nomeadamente, o n ? 6,
alínea b), subalínea i), do seu artigo 15?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 715/90 prevê
a possibilidade de emitir certificados de importação em
relação aos produtos do sector da carne de bovino ; que,
todavia, as importações devem realizar-se nos limites das
quantidades previstas para cada um destes países terceiros
exportadores ;

Considerando que os pedidos de certificados, apresentados
de 1 a 10 de Junho de 1993, expressos em carne desos
sada, nos termos do n? 1 , alínea b), do artigo 15? do

Regulamento (CEE) n ? 2377/80, no que se refere aos
produtos originários do Botswana, do Quénia, de Mada
gáscar, da Suazilândia, do Zimbabwe e da Namíbia, não
são superiores às quantidades disponíveis para estes Esta
dos ; que, por isso, é possível emitir certificados de impor
tação para as quantidades pedidas ;
Considerando que é conveniente proceder à fixação das
restantes quantidades em relação às quais podem ser
pedidos certificados, a partir de 1 de Julho de 1993,
no âmbito da quantidade total de 52 100 toneladas ;
Considerando que parece útil recordar que esta decisão
não prejudica a Directiva 72/462/CEE do Conselho, de 1 2
de Dezembro de 1972, relativa a problemas sanitários e de
polícia sanitária na importação de animais das espécies
bovina, suína, ovina e caprina e de carnes frescas ou de
produtos à base de carne provenientes de países tercei
ros (*), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CEE) n? 1601 /92 (6),

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

Os seguintes Estados-membros emitem, em 21 de Junho
de 1993, certificados de importação respeitantes aos
produtos do sector da carne de bovino, expressos em
carne desossada, originários de determinados Estados de

África, das Caraíbas e do Pacífico, em relação às quanti
dades e aos países de origem a seguir indicados :

(')
O
O
O

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.
241 de 13. 9. 1980, p. 5.
370 de 19. 12. 1992, p. 43.

0 JO n? L 302 de 31 . 12. 1972, p. 28.
(6 JO n? L 173 de 27. 6. 1992, p. 13.
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Artigo 2?

Alemanha :

—
—

840,00 toneladas originarias do Botswana,
30,00 toneladas originárias de Madagáscar,

—
—

395,00 toneladas originárias do Zimbabwe,
340,00 toneladas originárias da Namíbia.

Os pedidos de certificados podem ser depositados, nos
termos do n? 6, alínea b), subalínea ii), do artigo 15? do
Regulamento (CEE) n? 2377/80, no decurso dos dez
primeiros dias do mês de Julho de 1993, em relação às
seguintes quantidades de carne de bovino desossada :
— Botswana :

Grécia :

10 991,00
142,00
6 861,70
2 938,00
4 161,90
9 8 1 3,00

— Quénia :

— 45,00 toneladas originárias da Madagáscar.

— Madagáscar :

Itália :

— Suazilândia :
— Zimbabwe :
— Namíbia :

toneladas,
toneladas,
toneladas,
toneladas,
toneladas,
toneladas.

— 70,00 toneladas originárias da Madagáscar.
Artigo 3 ?

Países Baixos :

Os Estados-membros são os destinatários da presente
— 602,00 toneladas originárias do Botswana,

decisão .

— 135,00 toneladas originárias de Madagáscar.
Feito em Bruxelas, em 17 de Junho de 1993 .

Reino Unido :

— 1 710,00 toneladas originárias
— 127,00 toneladas originárias
— 710,00 toneladas originárias
— 530,00 toneladas originárias

do
da
do
da

Botswana,
Suazilândia,
Zimbabwe,
Namíbia.

Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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DECISÃO DA COMISSÃO

de 9 de Julho de 1993
que ajusta, para a campanha de comercialização de 1993/ 1994, a ajuda de adapta

ção à indústria portuguesa de refinação de açúcar bruto, importado de países
terceiros, com direito nivelador reduzido em Portugal
(Apenas faz fé o texto em língua portuguesa)

(93/391 /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 do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1 548/93 (2), e, nomeadamente, o n? 6, sétimo travessão,
do seu artigo 9?,

Considerando que o n? 4C do artigo 9? do Regulamento

(CEE) n? 1785/81 estatui que, durante a campanha de

foi fixado pelo Regulamento (CEE) n? 1710/93 da Comis
são (3) em 3,50 ecus por 100 quilogramas de açúcar
branco ; que este montante é superior ao aplicável na
campanha de comercialização de 1992/ 1993 ;
Considerando, contudo, que se deve ter em conta, para a
campanha de comercialização de 1993/ 1994, o ajusta
mento da ajuda em causa, já realizado para as campanhas
de comercialização de 1990/1991 , 1991 / 1992 e 1992/
/ 1993, a fim de neutralizar os efeitos das reduções suces

sivas anteriores das cotizações de armazenagem sobre a
margem de refinação ;

comercialização de 1993/ 1994, é concedida, a título de
medida de intervenção, uma ajuda de adaptação à
indústria de refinação de açúcar bruto importado em

Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité de
gestão do açúcar,

Portugal com direito nivelador reduzido nos termos do
artigo 16?A do Regulamento (CEE) n? 1785/81 , e refi
nado em açúcar branco em Portugal ; que essa ajuda é de
0,08 ecu por 100 quilogramas de açúcar, expresso em
açúcar branco, para as quantidades desse açúcar impor

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

tadas desse modo e refinadas em Portugal ; que as quanti
dades de açúcar bruto importadas com direito nivelador
reduzido são as referidas no dito artigo 16?A, n?s 1 e 2, e
cuja importação com direito nivelador reduzido esteja
autorizada para a campanha de comercialização conside
rada ;

Considerando que o n? 4C, terceiro parágrafo, do artigo 9?
do Regulamento (CEE) n? 1785/81 prevê que a ajuda de
adaptação supracitada possa ser ajustada, para uma
campanha de comercialização determinada, tendo desi
gnadamente em conta o montante da quotização de arma
zenagem fixado para essa campanha ; que o montante
dessa quotização, embora o açúcar importado em Portugal
com direito nivelador reduzido não esteja a ela sujeito,

Artigo 1 ?
O montante da ajuda de adaptação referido no n? 4C,
segundo parágrafo, do artigo 9? do Regulamento (CEE)
n ? 1785/81 é fixado, em relação à campanha de comer
cialização de 1993/ 1994, em 0,58 ecu por 100 quilo

gramas de açúcar expresso em açúcar branco.
Artigo 2?

A República Portuguesa é a destinatária da presente deci
são .

Feito em Bruxelas, em 9 de Julho de 1993.

dado o volume desse açúcar refinado, é determinante para

os preços do conjunto do mercado do açúcar branco e,
logo, para a margem das refinarias portuguesas ;
Considerando que o montante da quotização de armaze
nagem para a campanha de comercialização de 1993/ 1994

C) JO n? L 177 de 1 . 7. 1981 , p. 4.

M JO n? L 154 de 25. 6. 1993, p. 10.

Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

P) JO n? L 159 de 1 . 7. 1993, p. 83.
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N ? L 168 /53

DECISÃO DA COMISSÃO

de 9 de Julho de 1993

que revoga a Decisão 93/358/CEE do Conselho que autoriza os Estados-membros
a estabelecer derrogações em relação a determinadas disposições da Directiva
77/93/CEE no que diz respeito às madeiras de coníferas (Coniferales), com excep

ção da de Thuja L., Pinus L. e misturas contendo Pinus L., originárias do Canadá
(93/392/CEE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta a Directiva 77/93/CEE do Conselho, de

21 de Dezembro de 1976, relativa a medidas de protecção
contra a introdução na Comunidade de organismos preju
diciais às plantas e aos produtos vegetais e contra a sua

propagação no interior da Comunidade ('), com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 93/ 19/CEE (2), e,
nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 15?,
Tendo em conta a Decisão 93 /358 /CEE do Conselho, de

26 de Maio de 1993, que autoriza os Estados-membros a
estabelecer derrogações em relação a determinadas dispo
sições da Directiva 77/93/CEE no que diz respeito às
madeiras de coníferas (Coniferales), com excepção da de
Thuja L., Pinus L. e misturas contendo Pinus L., originá
rias do Canadá (3), e, nomeadamente, a segunda frase do
seu artigo 3 ?,

Considerando que, pela Decisão 93/358/CEE, os Estados
-membros foram autorizados a prever, sob certas condi
ções, derrogações de determinadas regras gerais da Direc
tiva 77/93/CEE para a madeira de coníferas, com excep
ção da de Thuja, Pinus e misturas com Pinus, originárias
do Canadá ;

Considerando que essas condições exigem que a madeira
se apresente completamente desprovida de casca e isenta
de orifícios de larvas e seja acompanhada de um « certifi
cado de descasque e controlo de orifícios de larvas »
normalizado destinado a certificar o cumprimento das
normas previstas ;

referidos,

Considerando, porém, que parece ser possível permitir a
entrada na Comunidade de remessas que estejam já a ser
transportadas aquando da entrada em vigor da presente
decisão, desde que seja efectuada uma inspecção rigorosa
nos termos do artigo 12? da Directiva 77/93/CEE e que o
cumprimento das condições para que a autorização seja
concedida seja verificado aquando dessas inspecções ;
Considerando que as medidas previstas na presente deci
são estão em conformidade com o parecer do Comité
fitossanitário permanente,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

1.

as

duas

remessas

2. Os Estados-membros podem, porém, fazer uso da
autorização relativamente a remessas que não tenham sido
expedidas após a data de notificação da presente decisão e
que cheguem ao ponto de entrada, conforme determinado
pelos Estados-membros, da Comunidade antes de 15
de Agosto de 1993, desde que cada remessa seja cuidado
samente inspeccionada nos termos do artigo 12? da
Directiva 77/93/CEE, com o auxílio dos peritos referidos
no artigo 19?A dessa directiva, em conformidade com o
processo aí previsto e que tenha, em resultado dessas
inspecções, sido considerada como satisfazendo inteira
mente as condições relativas a essa autorização.

Considerando que pode, pois, ser estabelecido que as
condições previstas para a autorização não foram cumpri

(») JO n? L 26 de 31 . 1 . 1977, p. 20.
(2) JO n? L 96 de 22. 4. 1993, p. 33.
P) JO n? L 148 de 19. 6. 1993, p. 37.

Os pontos de entrada designados, conforme referidos

no n? 2, devem ser notificados à Comissão e a todos os
outros Estados-membros .

Artigo 2?
Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.

continham

conjuntos ou peças com orifícios de larvas, tendo uma
delas partes com pedaços de casca ;

das :

Artigo 1 ?
Fica revogada a autorização concedida no artigo 1 ?

da Decisão 93/358/CEE.

3.

Considerando que o Reino Unido informou a Comissão,
em 17 de Junho de 1993, de dois casos de detecção
recente de Monochamus (não europeias) spp. em duas
remessas de madeira de pícea e de uma mistura de pícea/
/pinheiro/abeto, respectivamente, ambas originárias do
Quebeque (Canadá) ; que, embora acompanhadas dos
certificados

Considerando que, nos termos da decisão através da qual
a autorização foi concedida, essa autorização deve ser revo
gada antes do termo da sua validade ;

Feito em Bruxelas, em 9 de Julho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

