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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE) N? 2019/93 DO CONSELHO
de 19 de Julho de 1993

que estabelece medidas específicas relativas a determinados produtos agrícolas a
favor das ilhas menores do mar Egeu
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, os seus artigos

durante cinco anos, de forma degressiva, aos produtos do
sector das frutas e produtos hortícolas ;

42? e 43 ?,

Considerando que os efeitos económicos do citado regime
devem repercutir-se no nível dos custos de produção e
reduzir os preços até ao estádio do utilizador final ; que é
conveniente prever medidas adequadas ao controlo dessa

Tendo em conta a proposta da Comissão ('),

repercussão ;

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

Considerando que, para evitar qualquer desvio de tráfego,
os produtos que beneficiam do citado regime não podem
ser reexpedidos para outras regiões da Comunidade ou
reexportados para países terceiros ;

Social (3),

Considerando que o Conselho Europeu, na sua reunião de
Rodes, em 2 e 3 de Dezembro de 1988 , reconheceu os

problemas socioeconómicos específicos que se registam
em determinadas regiões insulares da Comunidade ; que é
conveniente aplicar medidas que dêem resposta a esses

Considerando que, para a aplicação do referido regime,
deve ser instituído um sistema de gestão e de controlo
adequado e eficaz ;

problemas específicos ;

Considerando que as condições específicas da produção
agrícola nas ilhas do mar Egeu requerem especial atenção,
tornando necessária a adopção de medidas, quer
no domínio da pecuária e da produção animal quer
no das produções vegetais ;

Considerando que a situação geográfica excepcional das
ilhas do mar Egeu em matéria de fontes de abastecimento
de produtos alimentares e agrícolas essenciais ao consumo
corrente ou à produção agrícola nessas ilhas impõe a essas
regiões encargos que oneram gravemente aqueles
sectores ; que é possível atenuar esta desvantagem natural
mediante a instauração de um regime específico de abas
tecimento de produtos de base indispensáveis ;

Considerando que, a fim de contribuir para o apoio aos
produtos provenientes da pecuária tradicional naquelas
ilhas, é conveniente conceder complementos aos prémios
à engorda de bovinos machos e à manutenção do efectivo
de vacas em aleitamento e uma ajuda à armazenagem
privada de queijos de fabrico local tradicional ;
Considerando que nos sectores das frutas e produtos

Considerando que as quantidades de produtos beneficiá
rios do citado regime devem ser determinadas no âmbito
de balanços previsionais estabelecidos periodicamente e
susceptíveis de revisão durante o exercício, em função das
necessidades essenciais dos mercados destas regiões, aten
dendo às produções locais ; que, dadas as medidas toma
das, por outro lado, para incentivar o desenvolvimento das
produções locais, é conveniente aplicar este regime
(') JO nr C 56 de 26. 2. 1993 , p. 21 .
(2) Parecer emitido em 25 de Junho de 1993 (ainda não publica
do no Jornal Oficial).
(3) Parecer emitido em 26 de Maio de 1 993 (ainda não publicado
no Jornal Oficial).

hortícolas e da floricultura é conveniente tomar medidas

destinadas a apoiar e aumentar a produção e a melhorar a
produtividade das explorações e a qualidade dos produtos ;
Considerando que é igualmente conveniente tomar
medidas de apoio à produção de batata de consumo e de
batata de semente ;

Considerando que, para contribuir para o apoio à viticul
tura tradicional daquelas ilhas, é conveniente conceder
uma ajuda à cultura das vinhas orientadas para a produção
de vinhos de qualidade produzidos em regiões determi
nadas (vqprd) ;
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TÍTULO I

Considerando que, para apoiar e promover a melhoria
qualitativa da produção local de vinhos licorosos (vlqprd),
é conveniente conceder uma ajuda destinada a compensar
os custos de armazenagem destinada a envelhecer essa
produção ;

Considerando que, a fim de contribuir para o apoio à olei
cultura tradicional naquelas ilhas, manter o potencial de
produção e preservar a paisagem e o ambiente natural, é
conveniente conceder uma ajuda por hectare, desde que
os olivais sejam mantidos de forma que assegure a produ
ção regular ;
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Regime específico de abastecimento

Artigo 2?
Relativamente a cada ano civil, serão estabelecidos

balanços previsionais de abastecimento relativamente aos
produtos agrícolas essenciais ao consumo humano e aos
meios de base necessários à produção agrícola enumerados
no anexo. Estas estimativas podem ser revistas no decurso
da campanha, em função da evolução das necessidades das
ilhas menores.

Considerando que a apicultura constitui um sector ligado
à manutenção da importante e frágil flora existente nas
ilhas do mar Egeu e que, simultaneamente, fornece um
complemento de rendimento aos habitantes, sendo, por
consequência, conveniente apoiar esta actividade tradi
cional através da concessão de uma ajuda que contribua
para reduzir os elevados custos de produção ; que é conve
niente conceder esta ajuda no âmbito de iniciativas de
melhoramento das condições de comercialização do mel a

realizar por agrupamentos de produtores ; que, na
pendência da constituição dos agrupamentos de produ
tores, a ajuda deve ser concedida a todos os produtores de
mel em montante reduzido e durante um período limi
tado ;

Considerando que as estruturas das explorações agrícolas
nas ilhas em questão são gravemente insuficientes e
sujeitas a dificuldades específicas ; que importa, portanto,
prever derrogações às disposições que limitam ou proíbem
a concessão de determinadas ajudas estruturais ;
Considerando que determinadas acções estruturais essen
ciais à agricultura nas ilhas do mar Egeu são financiadas
no âmbito dos quadros comunitários de apoio destinados
a promover o desenvolvimento e o ajustamento estrutural
das regiões menos desenvolvidas (objectivo n? 1 ), em apli
cação dos artigos 130?A e 130?C do Tratado ;
Considerando que o conjunto dos problemas das ilhas do
mar Egeu é acentuado pela sua pequena dimensão ; que,
para orientar as prioridades e assegurar a eficácia das
medidas preconizadas, é necessário limitar a respectiva
aplicação às ilhas cuja população não exceda 1 00 000
habitantes permanentes, designadas « ilhas menores »,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O presente regulamento prevê medidas específicas desti
nadas a compensar as desvantagens resultantes da insulari
dade das ilhas menores do mar Egeu, a seguir designadas
por « ilhas menores », no que diz respeito a determinados
produtos e meios de produção agrícolas .

Artigo 3 ?

1 . No âmbito do regime de abastecimento previsto
no presente título, serão concedidas ajudas ao forneci
mento dos produtos enumerados no anexo às ilhas
menores, tendo especialmente em conta as necessidades
específicas dessas ilhas em matéria de produtos alimen
tares, as exigências precisas de qualidade requeridas e as
necessidades quantitativas. O regime de abastecimento
será aplicado de forma a não entravar as possibilidades de
desenvolvimento das produções locais.
2.

A ajuda será determinada de maneira uniforme para

cada grupo de ilhas, tomando como base os custos de
comercialização calculados a partir dos portos da Grécia
continental, a partir dos quais os abastecimentos habituais
são efectuados .

Relativamente às frutas e produtos hortícolas, a ajuda será
paga durante um período de cinco anos, a partir de 1993.
Durante os anos de 1994, 1995, 1996 e 1997, a ajuda será
fixada em respectivamente 80 % , 60 % , 40 % e 20 % do
montante aplicável em 1993.
A ajuda será financiada até ao limite de 90 % pela Comu
nidade e de 10 % pelo Estado-membro.
3 . O benefício do regime de abastecimento fica subor
dinado a uma repercussão efectiva da vantagem concedida
até ao utilizador final .

4.
Os produtos que beneficiem do regime específico de
abastecimento não podem ser objecto de reexportação
para países terceiros ou de reexpedição para o resto da
Comunidade .

5. Não será concedida qualquer restituição à exporta
ção, a partir das ilhas menores, dos produtos que benefi
ciem do regime de abastecimento, bem como dos
produtos obtidos por transformação daqueles.
Artigo 4?

As modalidades de aplicação do presente artigo serão
adoptadas de acordo com o procedimento previsto
no artigo 23 ? do 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 ('), ou
nos artigos correspondentes dos regulamentos que estabe
lecem a organização comum de mercado nos sectores em

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por
« ilhas menores » as ilhas do mar Egeu cuja população

causa .

permanente não exceda 100 000 habitantes.

(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
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As modalidades de aplicação compreenderão, nomeada
mente :

— a determinação das quantidades de produtos que
beneficiam do regime de abastecimento,
— os montantes da ajuda,

— as disposições destinadas a garantir um controlo eficaz
e a repercussão efectiva até ao utilizador final das
vantagens concedidas.

3 . A Comissão, de acordo com o procedimento previsto
no artigo 30? do Regulamento (CEE) n? 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do leite e dos

produtos lácteos (2), ou no artigo 27? do Regulamento
(CEE) n? 805/68, determinará as modalidades de aplica
ção do presente artigo, incluindo as disposições em
matéria de controlo.

Artigo 7?
TÍTULO II

Medidas a favor dos produtos locais

Artigo 5 ?

As ajudas previstas no presente título serão concedidas
para apoio às actividades tradicionais, ao melhoramento
qualitativo e ao desenvolvimento da produção local às
necessidades do mercado das ilhas menores, bem como à

revitalização de determinadas actividades agrícolas em
relação às quais essas ilhas apresentem uma vocação tradi
cional e natural .

1 . Será concedida uma ajuda por hectare aos produtores
e agrupamentos ou organizações de produtores reconheci
dos, em aplicação, respectivamente, do artigo 13? do
Regulamento (CEE) n ? 1035/72 do Conselho, de 18
de Maio de 1972, que estabelece a organização comum de
mercado no sector das frutas e dos produtos hortícolas (3),
e do Regulamento (CEE) n ? 1360/78 do Conselho, de 19
de Junho de 1987, relativo aos agrupamentos de produ
tores e suas uniões (4), que realizem um programa de
iniciativas aprovado pelas autoridades competentes e
destinado ao desenvolvimento e diversificação da produ
ção e/ou ao melhoramento da qualidade das frutas, dos
produtos hortícolas e das flores dos capítulos 6, 7 e 8 da
Nomenclatura Combinada .

Artigo 6?

As iniciativas apoiadas terão por especial objectivo desen
volver a produção e a qualidade dos produtos, designada

1 . O apoio ao sector da pecuária será concedido
mediante as seguintes ajudas :

das culturas e devem integrar-se em programas a realizar
num período mínimo de três anos.

mente através da reconversão varietal e de melhoramentos

— uma ajuda à engorda de bovinos machos, que constitui
um complemento de 40 ecus por cabeça ao prémio
especial previsto no artigo 4?, alínea b), do Regula
mento (CEE) n ? 805/68 do Conselho, de 27 de Junho
de 1968, que estabelece a organização comum de
mercado no sector da carne de bovino (') ; este
complemento será concedido a animais com um peso
mínimo a determinar de acordo com o procedimento
previsto no n? 3,

— um complemento ao prémio à manutenção do efec
tivo de vacas em aleitamento previsto no artigo 4?,
alínea d), do Regulamento (CEE) n? 805/68 , que será
pago aos produtores de carne de bovino ; o montante
deste complemento será de 40 ecus por vaca em alei
tamento na posse do produtor no dia de apresentação
do pedido e até ao limite de 40 vacas por exploração.
2. Será concedida uma ajuda à armazenagem privada
dos seguintes queijos de fabrico local :
—
—
—
—

feta, com pelo menos dois meses,
graviera, com pelo menos tres meses,
ladotyri, com pelo menos três meses,
kefalograviera, com pelo menos três meses.

O montante da ajuda será fixado de acordo com o proce
dimento previsto no n? 3.
(') JO n? L 148 de 28 . 6. 1968, p. 24. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 747/93
(JO n? L 77 de 31 . 3. 1993, p. 1 ).

A ajuda será concedida a programas que incidam sobre
uma superfície mínima de 0,3 hectares.
2.
O montante da ajuda será, no máximo, de 500 ecus
por hectare no caso de o financiamento público do Esta
do-membro se elevar, pelo menos, a 300 ecus por hectare
e de a contribuição dos produtores individuais ou agru
pados ser, pelo menos, de 200 ecus por hectare. Se a parti
cipação do Estado-membro e/ou a contribuição dos
produtores forem inferiores aos montantes indicados, a

ajuda comunitária será proporcionalmente reduzida.
A ajuda será paga anualmente, durante um período

máximo de três anos, enquanto decorrer o programa.
3. A ajuda será aumentada em 100 ecus por hectare
no caso de o programa de iniciativas ser apresentado e
realizado por um agrupamento ou organização de produ
tores e prever, para a sua execução, o recurso a assistência

técnica. O aumento da ajuda será concedido no âmbito de
programas relativos a uma superfície mínima de dois
hectares .

(2) JO n ? L 148 de 28 . 6 . 1968 , p. 13. Regulamento com a ultima
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2071 /
/92 (JO n? L 215 de 30. 7. 1992, p. 64).
(') JO n? L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 . Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 746/93
(JO n? L 77 de 31 . 3. 1993, p. 14).
(4) JO n? L 166 de 23. 6. 1978, p. 1 . Regulamento com a última

redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 746/93
(JO n ? L 77 de 31 . 3. 1993, p. 14).
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4. O presente artigo não e aplicavel a produção de
batata de consumo dos códigos NC 0701 90 51 ,
0701 90 59 e 0701 90 90, à produção de batata de semente
do código NC 0701 10 00 ou à produção de tomate do
código NC 0702.
5. As modalidades de aplicação do presente artigo,
incluindo as disposições em matéria de controlo, serão
adoptadas de acordo com o procedimento previsto no
artigo 33? do Regulamento (CEE) n? 1035/72.

Artigo 8?
1 . Será concedida anualmente uma ajuda por hectare à
cultura de batatas de consumo dos códigos
NC 0701 90 51 , 0701 90 59 e 0701 90 90, bem como à

cultura de batata de semente do código NC 0701 10 00.

A ajuda será concedida a uma superfície cultivada e
colhida de 3 200 hectares por ano, no máximo.
2.

O montante da ajuda anual sera de 500 ecus por

hectare.

3. As modalidades de aplicação do presente artigo,
incluindo as disposições em matéria de controlo, serão
adoptadas de acordo com o procedimento previsto no
artigo 11 ? do Regulamento (CEE) n? 2358/71 do
Conselho, de 26 de Outubro de 1971 , que estabelece a
organização comum de mercado no sector das semen
tes (').

Artigo 9?
1 . Será concedida uma ajuda fixa por hectare destinada
à manutenção da cultura da vinha orientada para a produ
ção de vinhos vqprd nas zonas de produção tradicional.
Beneficiarão desta ajuda as superfícies :
a) Plantadas com castas constantes da lista das castas aptas
para a produção de cada um dos vinhos vqprd produ
zidos e pertencentes às castas recomendadas ou autori
zadas referidas no artigo 13 ? do Regulamento (CEE)
n? 822/87 do Conselho, de 16 de Março de 1987, que
estabelece a organização comum do mercado vitiviní
cola (2), e
b) Cujo rendimento por hectare seja inferior a um
máximo fixado pelo Estado-membro, expresso em
quantidades de uvas, mostos de uva ou vinho, nas
condições previstas no artigo 1 1 ? do Regulamento
(CEE) n? 823/87 do Conselho, de 16 de Março de
1987, que estabelece disposições especiais relativas aos
vinhos de qualidade produzidos em regiões determi
nadas (3).
2. O montante da ajuda será de 400 ecus por hectare. A
partir da campanha de 1997/ 1998, esta ajuda será exclusi
(') JO n? L 246 de 5. 11 . 1971 , p. 1 . Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3695/
/92 da Comissão (JO n? L 374 de 22. 12. 1992, p. 40).
(2) JO n? L 84 de 27. 3. 1987, p. 1 . Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1566/
/93 (JO n? L 154 de 25. 6. 1993, p. 39).
(3) JO n? L 84 de 27. 3. 1987, p. 59. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3896/
/91 (JO n? L 368 de 31 . 12. 1991 , p. 3).
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vãmente concedida aos agrupamentos ou organizações de
produtores que instituam uma acção de melhoramento
qualitativo dos vinhos produzidos segundo um programa
aprovado pelas autoridades competentes ; este programa
incluirá, designadamente, meios para o melhoramento das
condições de vinificação, de armazenagem e de distribui
ção .

3.
Os artigos 32?, 34?, 38 ?, 39?, 41 ?, 42? e 46? do título
III do Regulamento (CEE) n? 822/87 e o Regulamento
(CEE) n? 1442/88 do Conselho, de 24 de Maio de 1988,
relativo à concessão, às campanhas vitícolas de 1988/ 1989
e 1995/ 1996, de prémios de abandono definitivo de
superfícies vitícolas (4), não são aplicáveis às superfícies ou
aos produtos obtidos dessas superfícies que beneficiem da
ajuda prevista no n ? 1 .

4. As modalidades de aplicação do presente artigo serão
adoptadas, na medida do necessário, de acordo com o
procedimento previsto no artigo 83? do Regulamento
(CEE) n ? 822/87 e incidirão, nomeadamente, sobre as
condições de aplicação do programa a que se refere o
n? 2, bem como às disposições em matéria de controlo.

Artigo 10?
1 . Será concedida uma ajuda ao envelhecimento da
produção local dos vinhos licorosos de qualidade elabo
rados tradicionalmente e cujo processo de envelhecimento
não seja inferior a dois anos. A ajuda será paga durante o
segundo ano de envelhecimento, até ao limite correspon
dente a uma quantidade máxima de 40 000 hectolitros
por ano.

O montante da ajuda é fixado em 0,02 ecu por hectolitro
e por dia.

2. As modalidades de aplicação do presente artigo serão
adoptadas, na medida do necessário, de acordo com o
procedimento previsto no artigo 83? do Regulamento
(CEE) n? 822/87.

Artigo 11 ?

1.

Será concedida anualmente uma ajuda fixa por

hectare destinada à manutenção dos olivais em zonas
tradicionais de cultura da oliveira, na condição de os

olivais serem mantidos em boas condições de produção.

O montante da ajuda sera de 120 ecus por hectare.

2. As modalidades de aplicação do presente artigo serão
adoptadas de acordo com o procedimento previsto no
artigo 38 ? do Regulamento (CEE) n? 136/66 do
Conselho, de 22 de Setembro de 1966, que estabelece a
organização comum de mercado no sector das matérias
gordas (% e incidirão nomeadamente sobre as condições
de aplicação do regime de ajuda a que se refere o n ? 1
bem como as condições da boa manutenção do olival e as
disposições em matéria de controlo.
(4) JO n? L 132 de 28 . 5. 1988, p. 3. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 833/92
(JO n? L 88 de 3. 4. 1992, p. 16).
(5) JO n? L 172 de 30. 9. 1966, p. 3025/66. Regulamento com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n?
2046/92 (JO n? L 215 de 30. 7. 1992, p. 1 ).
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mas obtenham pelo menos 25 % do seu rendimento
global da actividade agrícola na exploração e, por outro
lado, cuja exploração não necessite de mais do que o
equivalente a uma unidade de trabalho por homem

Artigo 12?

1 . Será concedida uma ajuda à produção de mel de
qualidade específica das ilhas do mar Egeu que contenha
uma grande parte de mel de tomilho.
A ajuda será paga em função do número de colmeias em
produção registadas aos agrupamentos de produtores de
mel reconhecidos de acordo com o Regulamento (CEE)
n? 1360/78, que realizem programas de iniciativas anuais

(UTH), e desde que os investimentos previstos não
excedam 25 000 ecus. Com excepção das especiali
dades locais, toda a produção alimentar deve ser limi
tada ao consumo local ;

b) É aplicável a autorização relativa à manutenção de uma
contabilidade simplificada, prevista no n ? 1 , alínea d),
do artigo 5? ;

destinadas ao melhoramento das condições da comerciali

zação e à promoção do mel de qualidade.
O montante da ajuda será fixado em 10 ecus por colmeia
em produção registada e por ano.
2. Durante um período transitório de, no máximo, dois
anos na perspectiva da constituição e do reconhecimento
dos agrupamentos referidos no n? 1 , a ajuda será paga a
qualquer apicultor que tenha em produção pelo menos
dez colmeias.

O montante da ajuda será fixado, neste caso específico,
em 7 ecus por colmeia em produção registada.
3.

As ajudas a que se referem os n ?s 1 e 2 serão conce

didas a um

número máximo de

50 000 e

100 000

colmeias por ano, respectivamente.
4. As modalidades de aplicação do presente artigo,
incluindo as disposições de controlo, serão adoptadas, na
medida do necessário, de acordo com o procedimento

previsto no artigo 17? do Regulamento (CEE) n ? 2771 /75
do Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que estabelece a

organização comum de mercado no sector dos ovos (').

N ? L 184/5

c) No que respeita à produção de suínos nas explorações
familiares, não são exigidas as condições previstas no
n? 4 do artigo 6? ; todavia, a condição prevista no
último parágrafo desse número, que institui a possibili
dade de, no final do plano, pelo menos o equivalente a
35 % da quantidade de alimentos consumidos pelos
suínos ser produzido pela exploração, esta percentagem
é substituída pela percentagem de 10 % ;
d) No que respeita à produção de ovos e aves de capoeira,
a proibição referida no n ? 6 do artigo 6? não é apli
cável às explorações agrícolas de carácter familiar ;

e) Em derrogação ao n? 2, alíneas a) e b), do artigo 7?, o
valor da ajuda máxima elegível para os investimentos
passa para 55 % , quer se trate de investimentos imobi
liários ou outros.

O disposto nas alíneas c), d) e e) do presente artigo apenas
será aplicável se a produção animal respeitar as exigências
do bem-estar animal e da protecção do ambiente e sob
reserva de a produção se destinar ao mercado interno das
ilhas menores .

TÍTULO III

2.

Relativamente à instalação de jovens agricultores,

não é exigida a condição prevista no n ? 1 , último traves
são, do artigo 10? do Regulamento (CEE) n ? 2328/91 .

Medidas derrogatórias de caracter estrutural
Artigo 13 ?

1 . Em derrogação aos artigos 5?, 6?, 7?, 10? e 19 ? do
Regulamento (CEE) n? 2328/91 do Conselho, de 15 de
Julho de 1991 , relativo à melhoria da eficácia das estru
turas agrícolas (2), as ajudas ao investimento em benefício
das explorações agrícolas situadas nas ilhas menores são
atribuídas nas seguintes condições :

a) Em derrogação ao n ? 1 , alínea a), do artigo 5?, o
regime de ajudas aos investimentos previstos nos
artigos 5? a 9? do citado regulamento pode ser aplicado
nas ilhas menores aos agricultores que, por um lado,
não exerçam a actividade agrícola a título principal,
(') JO n? L 282 de 1 . 11 . 1975, p. 49 . Regulamento com a ultima
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 1235/

/89 (JO n? L 128 de 11 . 5. 1989, p. 29).
(2) JO n ? L 218 de 6. 8. 1991 , p. 1 . Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 870/93
(JO n? L 91 de 15. 4. 1993, p. 1 ).

3 . Em derrogação ao n? 1 , alínea a), do artigo 19? do
Regulamento (CEE) n ? 2328 /91 , quando se trate de cria
ção de gado bovino, o montante da indemnização
compensatória prevista no artigo 17? desse regulamento
pode ser aumentado para 1 80,5 ecus por CN, até ao limite
de um montante máximo de 3 540 ecus por exploração
para 1993, a actualizar segundo o procedimento previsto
no artigo 29? do Regulamento (CEE) n ? 4253/88 (3).
4. Em derrogação ao n? 1 , alínea b), subalínea iii), do
artigo 19? do Regulamento (CEE) n? 2328/91 , a indemni
zação compensatória prevista no artigo 17? do mesmo
regulamento pode ser concedida nas ilhas menores em
relação a todas as culturas vegetais, desde que estas sejam
(') Regulamento (CEE) n? 4253/88 do Conselho, de 19 de De
zembro de 1988, que estabelece as disposições de aplicação do
Regulamento (CEE) n ? 2052/88 no que respeita à coordena

ção entre as intervenções dos diferentes fundos estruturais, por
um lado, e entre estas e as do Banco Europeu de Investimento
e dos outros instrumentos financeiros existentes, por outro.
(JO n? L 374 de 31 . 12. 1988, p. 1 ).
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produzidas de modo compatível com as
protecção do ambiente e até ao limite de
máximo de 3 540 ecus por exploração para
lizar segundo o procedimento previsto no
Regulamento (CEE) n? 4253/88 .

exigencias da
um montante
1993, a actua
artigo 29? do

Além disso, as vacas cujo leite se destine ao mercado
interno dessa região podem ser tomadas em consideração
para o cálculo da indemnização compensatória no
conjunto das zonas das regiões definidas nos n?s 4 e 5 do
artigo 3? da Directiva 75/268/CEE do Conselho, de 28 de
Abril de 1975, sobre a agricultura de montanha e de certas
zonas desfavorecidas ('), até ao limite de 20 unidades.
5. A Comissão, actuando de acordo com o procedi
mento previsto no artigo 29? do Regulamento (CEE)
n ? 4253/88 :

1 . Adoptará as modalidades de aplicação do presente
artigo ;

2. Decidirá da possibilidade, relativamente às ilhas
menores, mediante pedido fundamentado das autori
dades competentes, de derrogação ao n? 3, segundo
travessão, do artigo 17? do referido regulamento, a fim
de autorizar um aumento da taxa de participação
comunitária para além do limite previsto para os inves
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dos mercados agrícolas, na acepção do n? 1 do artigo 3 ?
do Regulamento (CEE) n? 729/70 do Conselho, de 21 de
Abril de 1970, relativo ao financiamento da política agrí
cola comum (2).

Artigo 15 ?

1 . A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e ao
Conselho um relatório anual sobre a aplicação das
medidas previstas no presente regulamento, eventual
mente acompanhado de propostas relativas às medidas de
adaptação que se revelarem necessárias para atingir os
objectivos do presente regulamento.
2. No termo do terceiro ano de aplicação do regime
específico de abastecimento, a Comissão apresentará ao
Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório geral
sobre a situação económica das ilhas menores, em que
será analisado o impacte das acções realizadas em execu
ção do presente regulamento.

timentos relativos a determinados sectores de transfor

À luz das conclusões deste relatório, a Comissão proporá,

mação e comercialização de produtos agrícolas desti

sempre que necessário, os ajustamentos adequados,

nados a melhorar as condições de vida dos habitantes.

incluindo eventualmente a degressividade do nível de
certas ajudas e/ou a fixação de limites temporais.

TÍTULO IV

Disposições finais

Artigo 14?
As medidas previstas nos títulos I e II do presente regula
mento constituem intervenções destinadas à regularização

Artigo 16?

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

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

Feito em Bruxelas, em 19 de Julho de 1993 .
Pelo Conselho
0 Presidente
A. BOURGEOIS

(') JO n? L 128 de 19. 5. 1975, p. 1 . Directiva com a última re
dacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 797/85
(JO n? L 93 de 30. 3. 1985, p. 1 ).

(2) JO n? L 94 de 28 . 4. 1970, p. 13. Regulamento com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2048/
/88 (JO n? L 185 de 15. 7. 1988, p. 1 ).
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ANEXO

Lista das mercadorias que são objecto do regime especifico de abastecimento previsto no titulo I
para as ilhas menores do mar Egeu

Designação das mercadorias

Código NC

Produtos lácteos

— Iogurte

0403 10

Açúcar

1701

Farinhas de trigo

1101 e 1102

Produtos hortícolas

(de 1993 a 1997)

0701 a 0709

Frutos

(de 1993 a 1997)
— Citrinos frescos
— Uvas

ex 0805
0806 10

— Maçãs

0808 10 91 a 0808 10 99

— Peras

0808 20 31 a 0808 20 39

— Damascos, cerejas, pêssegos (incluindo as nectarinas), ameixas
e abrunhos frescos

— Morangos

0809

0810 10

— Melões, melancias

0807 10

— Figos frescos

0804 20 1 0

— Kiwis

081090 10

Alimentos para animais
— Cereais

— trigo

1 00 1

— centeio

1002

— cevada

1003

— aveia

1004

— milho

1005

— Luzerna e forragens

1214

— Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares

2302 a 2308

— Preparações dos tipos utilizados na alimentação dos animais

2309 90
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REGULAMENTO (CEE) N? 2020/93 DA COMISSÃO
de 26 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 23 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 27 de Julho
de 1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(») JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
O JO n ? L 159 de 1 . 7. 1993, p. 8 .
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 26 de Julho de 1993, que fixa os direitos niveladores à
importação aplicáveis aos cereais, às farinhas e às sêmolas de trigo ou de centeio
(Em ECU/t)

Código NC

Países terceiros (s)

0709 90 60
071290 19

1 29,58 (2)0
1 29,58 (2)0

1001 90 91

127,64

1001 90 99

127,64 (9)

1003 00 10
1003 00 20

126,07
126,07

1003 00 80

1 26,07 0

1001 10 00

1002 00 00

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

152,73 (')Ó

135,78 0

77,55

1 29,58 (2)(3)
1 29,58 (2)(3)
142,36 (4)
29,16 0
80,65 0
33,09 0
O
33,09

1101 00 00

205,44 0

1102
1103
1103
1103
1107
1107
1107
1107
1107

219,09
241,95
241,95
232,41
238,08
180,64
235,28
178,55
206,29

10
11
11
11
10
10
10
10
20

00
30
50
90
11
19
91
99
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.

(5) 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).
O Aquando da importação do produto do código NC 1008 90 10 (triticale), é cobrado o direito nivelador aplicável
ao centeio.

(s) 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? 2021/93 DA COMISSÃO
de 26 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 23 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),

Artigo 1 ?

fixados pelo Regulamento (CEE) n ? 1681 /93 da Comis
são (3) e pelos regulamentos posteriores que o alteraram ;

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.

Considerando que, para permitir o funcionamento normal

Artigo 2?

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

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

O presente regulamento entra em vigor em 27 de Julho
de 1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
0 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 26 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

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 20

0

0

0

0

Código NC

1003 00 80

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 30

0

0

0

0

1103 11 50

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

B. Malte

(Em ECUs/t)

Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

7

8

9

10

11

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Código NC
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REGULAMENTO (CEE) N? 2022/93 DA COMISSÃO
de 23 de Julho de 1993

relativo à suspensão da pesca do bacalhau 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 bacalhau 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 bacalhau nas águas da divisião
CIEM III a Skagerrak, efectuadas por navios arvorando
pavilhão da Bélgica ou registados na Bélgica, atingiram a

quota atribuída para 1993 ; que a Bélgica proibira a pesca
deste stock a partir de 16 de Julho de 1993 ; que é, por
conseguinte, necessário manter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

As capturas de bacalhau nas águas da divisão CIEM III a
Skagerrak, 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 bacalhau nas águas da divisão CIEM III a
Skagerrak, 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 16 de Julho de 1993.

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

Feito em Bruxelas, em 23 de Julho de 1993 .
Pela Comissão
Yannis PALEOKRASSAS

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CEE) N? 2023/93 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1993

que altera, em relação ao período compreendido entre 1 de Julho de 1993 e 30 de
Junho de 1994, o Regulamento (CEE) n? 2175/92, que estabelece normas de
execução do regime específico de abastecimento das ilhas Canárias em produtos
do sector dos produtos transformados à base de frutas e produtos hortícolas e
determinando, nomeadamente, a estimativa de abastecimento
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1601 /92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor das ilhas Canárias ('), alterado pelo Regu
lamento (CEE) n? 3714/92 da Comissão (2), e, nomeada
mente, o n? 4 do seu artigo 3 ?,

e Junho de 1993, se verifica que e conveniente alargar o
seu período de eficácia e reduzir sensivelmente o
montante da garantia ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos produtos transformados à base de frutas e de
produtos hortícolas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que a quantidade de produtos que benefi
ciam do regime específico de abastecimento é determi

Artigo 1 ?

nada no âmbito de estimativas estabelecidas periodica

mente, passíveis de revisão em função das necessidades
essenciais dos mercados e à luz da produção local e dos
fluxos de trocas tradicionais ; que, a fim de garantir a
satisfação das necessidades em termos de quantidades,
preço e qualidade e com a preocupação de preservar a

parte do abastecimento proveniente da Comunidade, a
ajuda a conceder aos produtos originários do resto da
Comunidade é determinada em condições que resultem,

para o utilizador final, num benefício equivalente ao da
isenção dos direitos de importação aplicáveis aos produtos
originários de países terceiros ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2175/92 da
Comissão (3), alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 1432/93 (4), adoptou as normas de execução do regime
de abastecimento das ilhas Canárias em produtos transfor
mados à base de frutas e produtos hortícolas e, nomeada
mente, o montante das garantias a constituir para a
concessão dos certificados, o período de eficácia desses
certificados e a estimativa que fixa as quantidades que
podem beneficiar do regime específico de abastecimento
durante o período compreendido entre 1 de Julho de
1992 e 30 de Junho de 1993 ;

O Regulamento (CEE) n? 2175/92 é alterado do seguinte
modo :

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

« Artigo 2?

Em aplicação do n? 2 do artigo 3? do Regulamento
(CEE) n ? 1601 /92, são fixadas no anexo II ajudas para
os produtos e quantidades estabelecidas na estimativa
das necessidades de abastecimento. Os montantes são

fixados de modo a preservar a parte do abastecimento a
partir da Comunidade, atendendo aos fluxos de trocas
tradicionais . ».

2. No n ? 1 do artigo 5?, a alínea b) passa a ter a seguinte
redacção :

« b) Antes do termo do prazo previsto para apresenta
ção dos pedidos de certificados, tiver sido apresen
tada prova de que o interessado constituiu uma
garantia de 5 ecus por 1 00 quilogramas. ».
3 . O artigo 6? passa a ter a seguinte redacção :

« Artigo 6?

Considerando que o estudo das necessidades do mercado
canarino para o período compreendido entre 1 de Julho
de 1993 e 30 de Junho de 1994 leva ao estabelecimento
de uma estimativa das necessidades de abastecimento do

O período de eficácia dos certificados termina
no último dia do terceiro mês seguinte ao da sua emis
são . ».

arquipélago das Canárias que atribui aos produtos trans
formados à base de frutas e produtos hortícolas em causa
as mesmas quantidades fixadas para o período anterior ;

4. O anexo I é substituído pelo anexo do presente regula

Considerando que, na sequência do exame do funciona
mento do regime dos certificados entre Julho de 1992

Artigo 2?
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6. 1993, p . 29.

mento .

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

É aplicável com efeitos a partir de 1 de Julho de 1993.
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O presente regulamento e obrigatόrio em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO

« ANEXO I

Estimativa das necessidades de abastecimento das ilhas Canarias em produtos do sector

dos produtos transformados à base de frutas e de produtos hortícolas, para o período
compreendido entre 1 de Julho de 1993 e 30 de Junho de 1994
(em toneladas)

Código NC

Designação das mercadorias

Quantidades

Preparações não homogeneizadas, que incluam frutas, com exclusão

1 750

Parte I

2007 99

dos citrinos

Parte II

2008

Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conser
vadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros
edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas

noutras posições :
2008 20

— Ananases (abacaxis)

2008 30

— Citrinos

2008 40

- Peras

2008 50

— Damascos

2008 70

— Pêssegos

2008 80

— Morangos

2 400
500

1 600
220

7 600
100

— Outras, incluindo as misturas, com exclusão das da subposição
2008 19 :

2008 92

— — Misturas

2008 99

— — Outras, com exclusão dos palmitos e das misturas

1 650

650
14 720 »
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REGULAMENTO (CEE) N? 2024/93 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1993

que rectifica o Regulamento (CEE) n? 1752/93 que altera o Regulamento (CEE)
n? 1107/68 , relativo às modalidades de aplicação das intervenções no mercado
dos queijos Grana Padano e Parmigiano Reggiano
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

pois, rectificar o regulamento em causa, a fim de o tornar
conforme ao parecer do referido comité de gestão,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do leite e dos

produtos lácteos ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 2071 /92 (2), e, nomeada
mente, o n ? 5 do seu artigo 8 ?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n°. 1752/93 da
Comissão (3) alterou o Regulamento (CEE) n? 1107/68 da
Comissão (4), relativo às modalidades de aplicação das
intervenções no mercado dos queijos Grana Padano e
Parmigiano Reggiano ;
Considerando que uma verificação revelou que o artigo 2?
desse regulamento não corresponde às medidas apresen
tadas para parecer do comité de gestão ; que é necessário,

O artigo 2? do Regulamento (CEE) n ? 1752/93 passa a ter
a seguinte redacção :
« Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.
On! 3 do artigo 1 ? é aplicável aos contratos de arma
zenagem celebrados a partir da data da sua entrada em
vigor. ».
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

É aplicável a partir de 2 de Julho de 1993.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CEE) N? 2025/93 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1993

que fixa os preços de referência válidos para a campanha de 1993/1994 no sector
vitivinícola

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 822/87 do
Conselho, de 16 de Março de 1987, que estabelece a orga
nização comum de mercado vitivinícola ('), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1 566/93 (2), e, nomeadamente, o n? 6 do seu artigo
53 ?,

Considerando que o n? 1 do artigo 53? do Regulamento
(CEE) n? 822/87 prevê a fixação anual de um preço de
referência para os vinhos tintos e um preço de referência
para os vinhos brancos ; que esses preços de referência
devem ser estabelecidos a partir dos preços de orientação
dos tipos de vinhos de mesa tintos e brancos mais repre
sentativos da produção comunitária, majorados dos custos
provocados pela colocação dos vinhos comunitários no
mesmo estádio de comercialização dos vinhos importa
dos ;

Considerando que os tipos de vinhos de mesa mais repre
sentativos da produção comunitária são os tipos RI e AI
definidos no anexo III do Regulamento (CEE) n ? 822/87 ;
que os preços de orientação que lhes são aplicáveis foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n ? 1569/93 do Conse
lho (3) ao mesmo nível do que foi estabelecido para a
campanha precedente ;

Considerando que, nos termos do n? 1 , terceiro parágrafo,
do artigo 53? do Regulamento (CEE) n ? 822/87, os preços
de referência são igualmente fixados para os sumos
(incluindo os mostos) de uvas dos códigos NC 2009 60 e
2204 30 91 , para os sumos de uvas (incluindo os mostos
de uvas) concentrados dos códigos NC 2009 60,
2204 30 91 e 2204 30 99, para os mostos de uvas frescas
amuados com álcool, na acepção da nota complementar 4,
alínea a), do capítulo 22 da Nomenclatura Combinada e
para os vinhos licorosos na acepção da nota comple
mentar 4, alínea c), do capítulo 22 da Nomenclatura

custos normais de acondicionamento devem ser estabele

cidos de modo a que os preços de referência dos dife
rentes produtos sejam majorados nos casos de esses
produtos serem acondicionados, quer em recipientes de
capacidade igual ou inferior a dois litros quer em reci
pientes de capacidade superior a dois litros e que não
exceda os 20 litros ;

Considerando que os preços de referência dos vinhos lico
rosos fixados por hectolitro devem ser estabelecidos tendo
em conta o nível dos preços praticados no interior da
Comunidade para o produto em causa ; que certos vinhos
licorosos dos códigos NC 2204 21 35, 2204 21 39,
2204 29 35 e 2204 29 39 se caracterizam por um teor de
extractos secos total que excede os limites considerados
normais ; que, em aplicação das regras da nota comple
mentar 3, alínea b), do capítulo 22 da Nomenclatura
Combinada, esses vinhos licorosos não foram classificados

na categoria correspondente à do seu grau alcoométrico,
mas na categoria mais elevada e estão, portanto, sujeitos à
observância de um preço de referência superior ao fixado
para a categoria correspondente à do seu grau alcoomé
trico ; que, por outro lado, esse mecanismo não se aplica a
certos vinhos licorosos concorrenciais classificados nos

códigos NC 2204 21 e 2204 29 ; que convém, tendo em
conta o volume de importações desses vinhos, fixar-lhes
preços de referência que assegurem igualdade de trata
mento entre os diferentes vinhos licorosos ;

Considerando que o n? 1 , quinto parágrafo, do artigo 53?
do Regulamento (CEE) n ? 822/87 prevê que o preço de
referência possa ser adaptado para os locais geográficos
não europeus da Comunidade ; que a situação do mercado
só exige actualmente essa adaptação no departamento
francês ultramarino da Reunião ;

Considerando que os custos decorrentes da colocação dos
vinhos comunitários no mesmo estádio de comercializa

ção dos vinhos importados e estabelecidos nos termos do
disposto no artigo 4? do Regulamento (CEE) n? 344/79 do
Conselho (4) podem ser avaliados forfetariamente ;

Combinada ;

Considerando que, por outro lado, devendo ser fixados os
preços de referência especiais para os produtos em função
das suas características especiais ou das utilizações espe
ciais, convém fixar os preços de referência para os vinhos
provenientes das cepas Riesling ou Sylvaner, bem como
para os vinhos licorosos destinados à elaboração de
produtos que não sejam os do código NC 2204 ; que,
finalmente, os montantes unitários correspondentes aos

Considerando que, na fixação dos preços de referência, se
devem ter em conta os critérios previstos pelo Regula
mento (CEE) n? 344/79 ; que, tendo em conta os objec
tivos da política vitivinícola comunitária, bem como a
contribuição que a Comunidade entende dar ao desenvol

vimento harmonioso do comércio mundial, é oportuno
fixar os preços de referência para a campanha de 1993/
/ 1994, bem como os montantes unitários, aos mesmos

níveis dos tomados em consideração para a campanha
anterior ;

O JO n? L 84 de 27. 3 . 1987, p. 1 .
0 JO n? L 154 de 25. 6. 1993, p. 39.
O JO n? L 154 de 25. 6. 1993, p. 43.

(4) JO n? L 84 de 5. 3. 1979, p. 67.
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extracto seco total por litro : 68,1 1 ecus por

Considerando que o artigo 9? do Regulamento (CEE)
n? 3813/92 do Conselho (') prevê a diminuição dos

preços em ecus no início da campanha de comercialização
que se segue a um realinhamento monetário ; que, para
efeitos dessa diminuição, é conveniente aplicar o coefi
ciente redutor previsto no Regulamento (CEE) n? 537/93
da Comissão (2), alterado pelo Regulamento (CEE)

hectolitro :

bb) Outros : 74,23 ecus por hectolitro ;
c) ex 2204 21 51 , ex 2204 21 59, ex 2204 29 51 e
ex 2204 29 59 : 90,81 ecus por hectolitro ;
d) ex 2204 21 90 e ex 2204 29 90 : 98,02 ecus por
hectolitro .

n? 1331 /93 (3);

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

Artigo 1 ?

Para a campanha de 1993/ 1994, os preços de referência
são fixados do seguinte modo :

A. Produtos dos códigos NC 2204 21 e 2204 29 :

7. Vinho licoroso na acepção da nota complementar
4, alínea c), do capítulo 22 da Nomenclatura
Combinada destinado à transformação em produtos
que não os do código NC 2204 :
a) ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 29 35 e

ex 2204 29 39 : 59,82 ecus por hectolitro ;
b) ex
ex
c) ex
ex
d) ex

1 . Vinho tinto e rosado :

4,31 ecus por % de álcool adquirido por hectolitro.
2. Vinho branco que não o referido no ponto 3 :
4,31 ecus por % de álcool adquirido por hectolitro.
3. Vinho branco apresentado para importação sob o
nome da casta Riesling ou Sylvaner :
87,61 ecus por hectolitro.
4. Vinho aguardentado na acepção da nota comple
mentar 4, alínea b), do capítulo 22 da Nomencla
tura Combinada :

2,56 ecus por % de vol de álcool adquirido por
hectolitro.

5. Mostos de uvas frescas amuados com álcool, na

acepção da nota complementar 4, alínea a), do capí
tulo 22 da Nomenclatura Combinada : 2,74 ecus

por % vol de álcool total por hectolitro.
6. Vinho licoroso na acepção da nota complementar
4, alínea c), do capítulo 22 da Nomenclatura
Combinada, dos seguintes códigos NC :
a) ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 29 35 e

ex 2204 29 39 : 59,22 ecus por hectolitro ;
b) ex 2204 21 41 , ex 2204 21 49, ex 2204 29 41 e
ex 2204 29 49 :

aa) Com 1 5 % vol e que apresente mais de 1 30
gramas e, no máximo, 330 gramas de

2204 21 41 , ex 2204 21 49, ex 2204 29 41 e
2204 29 49 : 63,96 ecus por hectolitro ;
2204 21 51 , ex 2204 21 59, ex 2204 29 51 e
2204 29 59 : 77,39 ecus por hectolitro ;
2204 21 90 e ex 2204 29 90 : 85,58 ecus por

hectolitro.

B. Os preços de referencia para os produtos referidos em
A, pontos 1 e 2, são aumentados de um ecu por % de
vol de álcool adquirido por hectolitro, se o vinho for
importado pelo departamento francês ultramarino da
Reunião .

C. Produtos dos códigos NC 2009 60, 2204 30 91 e
2204 30 99, sumos (incluindo os mostos) e uvas,
concentrados ou não :

a) Branco : 3,93 ecus por % de vol de álcool em
potência por hectolitro ;
b) Outros : 3,93 ecus por % de vol de álcool em
potência por hectolitro.
D. O montante forfetário por hectolitro a acrescentar
relativamente aos produtos referidos em A, pontos 1 ,
2, 3 e 6, é fixado em :

— 41,75 ecus por hectolitro, sempre que acondicio
nados em recipientes de capacidade igual ou infe
rior a dois litros,

— 20,88 ecus por hectolitro, sempre que acondicio
nados em recipientes de capacidade superior a dois
litros e que não exceda os 20 litros.
Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 1 de Setembro
de 1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
(2) JO n? L 57 de 10. 3 . 1993, p. 18 .
(3) JO n? L 132 de 29. 5. 1993, p. 114.

27 . 7. 93

27. 7. 93

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 184/ 19

REGULAMENTO (CEE) N? 2026/93 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1993

que fixa o teor máximo de humidade dos cereais propostos à intervenção em
determinados Estados-membros durante a campanha de 1993/1994
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector dos cereais ('), e,
nomeadamente, o seu artigo 5?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2731 /75 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975, que fixa as qualida
des-tipo do trigo mole, do centeio, da cevada, do milho,
do sorgo e do trigo duro (2), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 2094/87 (3), fixou
em 14 % o teor máximo de humidade dos cereais, à

excepção do trigo duro ; que, no âmbito do Regulamento
(CEE) n? 689/92 da Comissão, de 19 de Março de 1992,
que fixa os procedimentos e condições da tomada a cargo
dos cereais pelos organismos de intervenção (4), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1715/93 (*), o teor máximo de humidade foi fixado em
14,5 % ; que o referido regulamento previu igualmente,
no n? 4 do seu artigo 2?, que os Estados-membros possam
ser autorizados a aplicar, a seu pedido e em determinadas
condições, um teor de humidade de 15 % para todos os

Considerando que determinados Estados-membros apre
sentaram pedidos nesse sentido ;

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

Os Estados-membros que constam do anexo do presente
regulamento ficam autorizados a fixar em 1 5 % o teor
máximo de humidade para os cereais referidos no mesmo
anexo e propostos à intervenção durante a campanha de
1993/ 1994.

Artigo 2?

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

É aplicável a partir de 1 de Julho de 1993.

cereais :

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1993 .
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO

Teor máximo de humidade para os cereais propostos a intervenção durante a campanha de
1993 / 1994

Estado-membro

Cereais

Bélgica

Todos os cereais, excepto o trigo duro

Dinamarca

Todos os cereais, excepto o trigo duro e o centeio

França

Todos os cereais, excepto o trigo duro

Irlanda

Todos os cereais, excepto o trigo duro

Luxemburgo

Todos os cereais, excepto o trigo duro

Países Baixos

Todos os cereais, excepto o trigo duro

Portugal
República Federal da Alemanha

Todos os cereais, excepto o trigo duro
Todos os cereais, excepto o trigo duro

27. 7. 93

N? L 184/21

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

27. 7. 93

REGULAMENTO (CEE) N? 2027/93 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1993

que altera, em relação ao período compreendido entre 1 de Julho de 1993 e 30 de
Junho de 1994, o Regulamento (CEE) n ? 2999/92 que estabelece normas de
execução do regime específico de abastecimento da ilha da Madeira em produtos
do sector dos produtos transformados à base de frutas e produtos hortícolas e
determinando , nomeadamente , a estimativa de abastecimento
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1600/92 do
Conselho, de 15 de Junho de 1992, que estabelece
medidas específicas relativas a determinados produtos
agrícolas a favor das ilhas dos Açores e da Madeira ('), alte
rado pelo Regulamento (CEE) n? 3714/92 da Comis
são ^), e, nomeadamente, o n? 4 do seu artigo 10?,

Considerando que a quantidade de produtos que benefi
ciam do regime específico de abastecimento é determi
nada no âmbito de estimativas estabelecidas periodica
mente, passíveis de revisão em função das necessidades
essenciais dos mercados e à luz da produção local e dos
fluxos de trocas tradicionais ; que, a fim de garantir a
satisfação das necessidades em termos de quantidades,
preço e qualidade e com a preocupação de preservar a
parte do abastecimento proveniente da Comunidade, a
ajuda a conceder aos produtos originários do resto da
Comunidade é determinada em condições que resultem,
para o utilizador final, num benefício equivalente ao da
isenção dos direitos de importação aplicáveis aos produtos
originários de países terceiros ;

Considerando que, na sequencia do exame do funciona
mento do regime dos certificados entre Julho de 1992
e Junho de 1993, se verifica que é conveniente alargar o
seu período de eficácia de dois meses em relação à situa
ção actual ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos produtos transformados à base de frutas e de
produtos hortícolas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

O Regulamento (CEE) n ? 2999/92 é alterado do seguinte
modo :

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

« Artigo 2 ?

Em aplicação do n? 2
(CEE) n ? 1600/92, é
montante de 10 ecus
produtos e quantidades

do artigo 3? do Regulamento
fixada uma ajuda de um
por 100 quilogramas para os
estabelecidas na estimativa das

necessidades de abastecimento. Os montantes são

fixados de modo a preservar a parte do abastecimento a
partir da Comunidade, atendendo aos fluxos de trocas

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2999/92 da
Comissão (3) adoptou as normas de execução do regime de
abastecimento da ilha da Madeira em produtos transfor
mados à base de frutas e produtos hortícolas e a estimativa
que fixa as quantidades que podem beneficiar do regime
específico de abastecimento durante o período compreen
dido entre 1 de Julho de 1992 e 30 de Junho de 1993 ;

tradicionais. ».

2. O artigo 6? passa a ter a seguinte redacção :

« Artigo 6?
O período de eficácia dos certificados termina
no último dia do terceiro mês seguinte ao da sua emis
são . ».

Considerando que o estudo das necessidades do mercado
madeirense para o período compreendido entre 1
de Julho de 1993 e 30 de Junho de 1994 leva ao estabele

3 . O anexo é substituído pelo anexo do presente regula
mento .

cimento de uma estimativa das necessidades de abasteci

mento para o arquipélago da Madeira que atribui aos
produtos transformados à base de frutas e produtos hortí
colas em causa as mesmas quantidades fixadas para o
período anterior ;
(') JO n? L 173 de 27. 6. 1992, p. 1 .
(2) JO n? L 378 de 23. 12. 1992, p. 23 .
(3) JO n? L 301 de 17. 10. 1992, p. 7.

Artigo 2?

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

É aplicável com efeitos a partir de 1 de Julho de 1993.

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicavel
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

ANEXO

Estimativa das necessidades de abastecimento da Madeira em produtos do sector dos produtos
transformados à base de frutas e de produtos hortícolas, para o período compreendido entre 1 de
Julho de 1993 e 30 de Junho de 1994
(em toneladas)

Código NC

2008

Designação das mercadorias

Quantidades

Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas
de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes

ou de álcool, não especificadas nem compreendidas noutras posições :
2008 20

— Ananases (abacaxis)

2008 30

— Citrinos

300
40

2008 40

- Peras

80

2008 60

— Cerejas

60

2008 70

— Pêssegos
— Outras, incluídas as misturas, com exclusão das da subposição

120

2008 19

2008 92

— — Misturas

50

2008 99

— — Outras, com exclusão dos palmitos e das misturas

30
Total

680
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REGULAMENTO (CEE) N? 2028/93 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1993

que altera o Regulamento (CEE) n? 1609/88 no que diz respeito a data limite de
entrada em armazém da manteiga vendida a título dos Regulamentos (CEE)
n ? 3143/85 e (CEE) n ? 570/88
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do leite e dos

produtos lácteos ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 2071 /92 (2), e, nomeada
mente, o n? 7 do seu artigo 6?,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 985/68 do
Conselho, de 15 de Julho de 1968 , que estabelece as
regras gerais que regem as medidas de intervenção
no mercado da manteiga e da nata (■'), com a última redac
ção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n ? 2045/
/91 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 7?A,

Considerando que, nos termos do artigo 1 ? do Regula
mento (CEE) n? 3143/85 da Comissão, de 11
de Novembro de 1985, relativo ao escoamento a preço

reduzido da manteiga de intervenção destinada ao
consumo directo sob a forma de manteiga concentrada C%
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento

(CEE) n? 1756/93 (6), a manteiga colocada à venda deve
entrar em armazém antes de uma data a determinar ; que

é adoptado o mesmo procedimento relativamente à venda
de manteiga no âmbito do regime previsto pelo Regula
mento (CEE) n ? 570/88 da Comissão, de 16 de Fevereiro
de 1988, relativo à venda a preço reduzido da manteiga e à
concessão de uma ajuda para a nata, a manteiga e a
manteiga concentrada destinadas ao fabrico de produtos
de pastelaria, de gelados alimentares e de outros produtos
alimentares Q, com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CEE) n? 1813/93 (8) ;

Considerando que o artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n ? 1609/88 da Comissão (9), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1761 /93 ( l0), fixa
as datas limite de entrada em armazém da manteiga
vendida a título dos Regulamentos (CEE) n ? 3143/85 e
(CEE) n? 570/88 ;
Considerando que o organismo de intervenção alemão
possui uma quantidade de manteiga que deu entrada em
armazém durante o período de Abril a Julho de 1991 e
que foi fabricada no território da antiga República Demo
crática Alemã e que se apurou que esta quantidade pode
vir a degradar-se consideravelmente se se prolongar a
armazenagem ; que é, por conseguinte, necessário colocar
à venda prioritariamente estas quantidades e, com este
intuito, derrogar as datas de entrada em armazém previstas
no Regulamento (CEE) n? 1609/88 ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão do leite e dos produtos lácteos,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

É aditado o seguinte parágrafo ao artigo 1 ? do Regula
mento (CEE) n? 1609/88 :
« Em derrogação das datas supracitadas, a manteiga alemã
classificada como "Export-Qualitãt" deve ter entrado em
armazém antes de 1 de Agosto de 1991 .».

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

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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148 de 28 . 6. 1968, p. 13.
215 de 30. 7. 1992, p. 64.
169 de 18 . 7. 1968, p. 1 .
187 de 13 . 7. 1991 , p. 1 .
298 de 12. 11 . 1985, p . 9 .
161 de 2. 7. 1993, p. 48.
55 de 1 . 3. 1988 , p. 31 .
166 de 8. 7. 1993, p. 16.

O JO n? L 143 de 10. 6. 1988, p. 23.
(,0) JO n ? L 161 de 2. 7. 1993, p. 63.
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REGULAMENTO (CEE) N? 2029/93 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1993

relativo à abertura de um concurso permanente para o fornecimento à Albânia
de 60 000 toneladas de trigo mole panificável armazenadas pelo organismo de
intervenção alemão
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 3106/92 do
Conselho, de 26 de Outubro de 1992, relativo a uma

acção de emergência para o fornecimento de produtos
agrícolas destinados às populações da Albânia ('),
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 (2), e,
nomeadamente, o seu artigo 5?,

Artigo 2?
O concurso refere-se a uma quantidade de 60 000 tone
ladas de trigo mole panificável a granel a fornecer a partir

dum porto nas regiões mencionadas no artigo 1 ? ao porto
marítimo albanês de desembarque Durres, no estádio CIF,
não descarregado (ex-ship).
Artigo 3 ?
1.

As propostas a apresentar devem referir-se à totali

dade do lote de 60 000 toneladas, conforme às especifica
ções de entrega previstas no anexo II .

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 309/93 da
Comissão (3) prevê que a adjudicação do fornecimento dos
cereais, no âmbito do Regulamento (CEE) n ? 3106/92, se
efectue por meio de concurso ;

2. O disposto no n ? 4 do artigo 13 ? do Regulamento
(CEE) n? 309/93 é válido para efeitos de atrasos de

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 689/92 da
Comissão (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 171 5/93 (5), fixa, nomeadamente,
os critérios de qualidade para o trigo mole panificável
aceite para intervenção ;

Artigo 4?

1 . O prazo da apresentação das propostas para o
primeiro concurso parcial é fixado em 29 Julho de 1993,
às 11 horas (hora de Bruxelas).

Considerando que é oportuno abrir um concurso perma
nente para o fornecimento de uma fracção de trigo mole
panificável na posse do organismo de intervenção alemão ;

2. O prazo de apresentação das propostas para o último
concurso parcial termina em 12 de Agosto de 1993, às 11
horas (hora de Bruxelas).

Considerando que, à luz da experiência adquirida, se
revela necessário garantir o respeito do ritmo das entre
gas ; que, por conseguinte, é necessário prever, relativa
mente às entregas em atraso, a retenção de um montante
a deduzir da garantia de fornecimento ;

3. O organismo de intervenção em causa publicará,
pelo menos três dias antes da data fixada para o primeiro

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

entrega.

concurso parcial, um anúncio de concurso.

Artigo 5 ?
As propostas devem ser apresentadas ao organismo de
intervenção alemão.

O organismo de intervenção alemão transmitirá as
propostas à Comissão, em conformidade com o esquema
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

indicado no anexo I.

Artigo 1 ?

Artigo 6?

O organismo de intervenção alemão procede, nas condi
ções fixadas pelo Regulamento (CEE) n? 309/93, à aber
tura de um concurso permanente para o fornecimento à
Albânia de trigo mole panificável em sua posse nas
regiões de Schleswig-Holstein/Hamburg de Niedersach

O certificado de tomada a cargo, referido no n? 2 do
artigo 10? do Regulamento (CEE) n? 309/93, é emitido
após o descarregamento da mercadoria.
Artigo 7?

sen/Bremen.
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312 de 29. 10. 1992, p. 2.
181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
36 de 12. 2. 1993, p. 30.
74 de 20. 3. 1992, p. 18.
159 de 1 . 7. 1993, p. 100.

1 . O adjudicatário compromete-se a apresentar às auto
ridades albanesas os documentos exigidos no âmbito do
fornecimento, os quais são indicados no anúncio de
concurso estabelecido pelo organismo de intervenção
alemão.
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2.

O adjudicatario informa regularmente as autoridades

N? L 184/25

Artigo 9?

albanesas, o organismo de intervenção em posse dos
produtos em causa e os serviços da Comissão sobre o

Para efeitos da contabilização das despesas pelo Fundo
Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA),
o valor contabilístico do produto referido no artigo 1 ? é
fixado em 52 ecus por tonelada.

decurso das entregas até ao estádio de tomada a cargo.
Artigo 8?

Os Estados-membros em causa adoptarão todas as
medidas adequadas para garantir que não seja aplicada
qualquer restituição no âmbito do fornecimento, designa
damente através de uma menção especial nos certificados
de exportação.

Artigo 10?
O presente regulamento entra em vigor na data da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro
peias.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

ANEXO 1

Concurso permanente para o fornecimento a Albânia de 60 000 toneladas de trigo mole

panificável armazenadas nas regiões de Schleswig-Holstein/Hamburg e Niedersachsen/
/Bremen pelo organismo de intervenção alemão

[Regulamento (CEE) n ? 2029/93]

Numeração

Quantidade

dos proponentes
r

em toneladas

1

2

1

2

3

4

etc .

,

Despesas de

fornecimento pedidas

(em ecus por tonelada)
3
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ANEXO II

Especificações de entrega
Entrega a granel, CIF não descarregado (ex-ship), no porto albanês de Durres.
Um lote de 60 000 toneladas em seis entregas :
—
—
—
—
—
—

10 000
10 000
1 0 000
10 000
10 000
10 000

toneladas :
toneladas :
toneladas :
toneladas :
toneladas :
toneladas :

chegada
chegada
chegada
chegada
chegada
chegada

entre
entre
entre
entre
entre
entre

14 e 15 de Agosto de 1993,
25 e 26 de Agosto de 1993,
5 e 6 de Setembro de 1 993,
22 e 23 de Outubro de 1993,
3 e 4 de Novembro de 1993,
15 e 16 de Novembro de 1993 .

As entregas podem ser feitas mais rapidamente, de acordo com a iniciativa do adjudicatário e sob a
sua própria responsabilidade, se as condições de descarga e levantamento portuário em Durres o
permitirem .

No caso de não aceitação de uma proposta em 29 de Julho de 1993, todas as datas atrás indicadas são
adiadas de sete dias .

O mesmo adiamento será aplicável no caso de não aceitação em 5 de Agosto de 1993.
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REGULAMENTO (CEE) N? 2030/93 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1993

que altera o Regulamento (CEE) n? 1198/93 e eleva a 2 000 000 de 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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

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 (3),

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1198/93 da
Comissão (4), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1862/93 Q, abriu um concurso
permanente para a exportação de 1 500 000 toneladas de
trigo mole panificável detido pelo organismo de interven
ção francês ; que, pela sua comunicação de 1 5 de Julho de
1993, a França informou a Comissão da intenção do seu

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 2 000 000 de 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 31 de Outubro de 1993.
2. As regiões nas quais os 2 000 000 de toneladas
de trigo mole panificável estão armazenadas são as
mencionadas no anexo I. »

organismo de intervenção de proceder a um aumento de
500 000 toneladas da quantidade posta em concurso com
vista à exportação ; que é conveniente elevar a 2 000 000
de toneladas a quantidade global posta em concurso
permanente para a exportação de trigo mole panificável
detido pelo organismo 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 ;

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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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.
170 de 13. 7. 1993, p. 15.
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ANEXO
« ANEXO I

(Em toneladas)
Local de armazenagem

Amiens
Bordeaux

Clermont-Ferrand

Châlons-sur-Marne

Quantidades

160 000
35 000

9 000

304 000

Dijon

71 000

Lille

237 000

Lyon
Nancy

1 8 000
20 000

Nantes

55 000

Orléans

640 000

Paris

105 000

Poitiers

175 000

Rennes

25 000

Rouen

98 000

Toulouse

48 000 »
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REGULAMENTO (CEE) N? 2031/93 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1993
que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de
importação de determinados produtos dos sectores dos ovos e da carne de aves
de capoeira apresentados em Julho de 1993 ao abrigo do regime previsto nos

acordos provisórios concluídos pela Comunidade com a República da Polónia, a
República da Hungria e a República Federativa Checa e Eslovaca
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 579/92 da
Comissão, de 5 de Março de 1 992, que estabelece as regras
de execução, nos sectores de carne de aves de capoeira e
dos ovos, do regime previsto nos acordos provisórios de
associação concluídos pela Comunidade com a República
da Polónia, a República da Hungria e a República Federa
tiva Checa e Eslovaca ('), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3730/92 (2), e,
nomeadamente, o n? 5 do seu artigo 4?,

Considerando que os pedidos de certificados de importa
ção apresentados para o terceiro trimestre de 1993 totali
zam, em relação a certos produtos, quantidades inferiores
ou iguais às disponíveis, podendo, em consequência, ser
inteiramente satisfeitos, e, em relação a outros produtos,
quantidades superiores às quantidades disponíveis,
devendo, por conseguinte, ser reduzidos numa percen
tagem fixa para se garantir uma repartição equitativa ;

Considerando que, em relação à primeira categoria de

produtos, não é necessário determinar o excedente que
acresce à quantidade disponível para o período seguinte,
na medida em que o mesmo será tido em conta nas quan
tidades revistas, a prever para o período compreendido
entre 1 de Julho de 1993 e 30 de Junho de 1994, à luz

das concessões agrícolas decididas pelo Conselho Europeu
de Copenhaga ;
Considerando que foram apresentadas declarações da
República Checa e da República Eslovaca informando as
Comunidades de que tanto a República Checa como a
República Eslovaca continuarão a assumir todas as obriga
ções decorrentes, inter alia, do acordo provisório entre as
Comunidades e a República Federativa Checa e Eslovaca,
relativamente à dissolução, em 31 de Dezembro de 1992,

desta última, e que, por conseguinte, as concessões fixadas
no acordo provisório deveriam ser acordadas, sem distin
ção, para os produtos oriundos da República Checa e da
República Eslovaca,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
Os pedidos de certificados de importação, relativos ao
período de 1 de Julho a 30 de Setembro de 1993, apre
sentados ao abrigo do Regulamento (CEE) n? 579/92, são
aceites como referido no anexo.

Artigo 2 ?

O presente regulamento entra em vigor em 27 de Julho
de 1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

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

-

"

Percentagem de aceitação dos certificados

de importação apresentados

1

3,15

2

22,84

4
5
6

100,00
100,00
100,00

7

8
9
10
11
12
14
15
16

10,77
100,00
100,00
100,00
100,00
3,69
100,00
100,00
100,00

17

100,00

18
19

100,00
7,02

21

100,00

22

100,00

23

100,00

24

100,00

25
26

100,00
100,00

27

100,00
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REGULAMENTO (CEE) N? 2032/93 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1993

que determina em que medida podem ser aceites os pedidos de certificados de
importação de determinados produtos do sector da carne de suíno apresentados
em Julho de 1993 ao abrigo do regime previsto nos acordos provisórios

concluídos pela Comunidade com a República da Polónia, a República da
Hungria e a República Federativa Checa e Eslovaca
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 564/92 da
Comissão, de 5 de Março de 1992, que estabelece as
normas de execução do regime aplicável no sector da
carne de suíno, previsto nos acordos provisórios
concluídos pela Comunidade com a República da Polónia,
a República da Hungria e a República Federativa Checa e
Eslovaca ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 1 826/93 (2), e, nomeadamente, o
n? 5 do seu artigo 4?,

Considerando que os pedidos de certificados de importa
ção apresentados para o terceiro trimestre de 1993 totali
zam, em relação a certos produtos, quantidades inferiores
ou iguais às disponíveis, podendo, em consequência, ser
inteiramente satisfeitos, e, em relação a outros produtos,
quantidades superiores às quantidades disponíveis,
devendo, por conseguinte, ser reduzidos numa percen
tagem fixa para se garantir uma repartição equitativa ;

Republica Eslovaca continuarão a assumir todas as obriga
ções decorrentes, inter alia, do acordo provisório entre as
Comunidades e a República Federativa Checa e Eslovaca,
relativamente à dissolução, em 31 de Dezembro de 1992,

desta última, e que, por conseguinte, as concessões fixadas
no acordo provisório deveriam ser acordadas, sem distin
ção, para os produtos oriundos da República Checa e da
República Eslovaca ;

Considerando que é oportuno chamar a atenção dos
operadores sobre o facto de as licenças só poderem ser
utilizadas para produtos que estejam em regra com todas
as disposições veterinárias actualmente em vigor na
Comunidade,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
1.

Os pedidos de certificados de importação, relativos

ao período de 1 de Julho a 30 de Setembro de 1993, apre
Considerando que, em relação à primeira categoria de
produtos, não é necessário determinar o excedente que
acresce à quantidade disponível para o período seguinte,
na medida em que o mesmo será tido em conta nas quan
tidades revistas, a prever para o período compreendido
entre 1 de Julho de 1993 e 30 de Junho de 1994, à luz

sentados ao abrigo do Regulamento (CEE) n? 564/92 são
aceites como referido no anexo.

As licenças só podem ser utilizadas para produtos que
estejam em regra com todas as disposições veterinárias
actualmente em vigor na Comunidade.

das concessões agrícolas decididas pelo Conselho Europeu
de Copenhaga ;
Artigo 2?

Considerando que foram apresentadas declarações da
República Checa e da República Eslovaca informando as
Comunidades de que tanto a República Checa como a

O presente regulamento entra em vigor em 27 de Julho
de 1993.

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1993 .
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n° L 61 de 6. 3. 1992, p. 9.
(2) JO n? L 167 de 9. 7. 1993, p. 10.
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,

Numero do grupo

6 r

Percentagem de aceitação dos certificados
,

.

.

.

,

de ímportaçao apresentados

1

25,2

2

100,0

3

100,0

4

100,0

5

100,0

6

100,0

7

100,0

8

100,0

9

100,0

10

100,0

11

100,0
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REGULAMENTO (CEE) N? 2033/93 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1993

que institui uma taxa compensatória na importação de maçãs originárias da
Austrália

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Considerando que, por força do disposto no n? 1 do artigo
3? do Regulamento (CEE) n? 2118/74 da Comissão (4),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 249/93 (5), as cotações a tomar em consideração
devem verificar-se nos mercados representativos ou, sob
certas condições, noutros mercados ;

Considerando que o preço de entrada assim calculado
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 1035/72 do
Conselho, de 18 de Maio de 1972, que estabelece a orga
nização comum de mercados no sector das frutas e

produtos hortícolas ('), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 638/93 (2), e, nomeada
mente, o segundo parágrafo do n ? 2 do artigo 27?,

Considerando que no n? 1 do artigo 25? do Regulamento
(CEE) n? 1035/72 se prevê que, se o preço de entrada de
um produto importado proveniente de um país terceiro se
mantém durante dois dias de mercado sucessivos a um

nível inferior ao do preço de referência, em, pelo menos,
0,6 ecu, se institui, salvo motivo excepcional, uma taxa
compensatória relativamente à proveniência em causa ;
que essa taxa deve ser igual à diferença entre o preço de
referência e a média aritmética dos dois últimos preços de
entrada disponíveis em relação a essa proveniência ;

relativamente às maçãs originárias da Austrália se manteve
durante dois dias de mercado sucessivos em nível inferior

ao preço de referência em pelo menos 0,6 ecu ; que, por
isso, deve ser instituída uma taxa compensatória relativa
mente às maçãs originárias da Polónia ;
Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (6), 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? 1 068/93 da Comissão Q ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Considerando que, no Regulamento (CEE) n? 1640/93
da Comissão, de 28 de Junho de 1993, que fixa os preços
de referência das maçãs relativamente à campanha de
1993/ 1994 (3), se determina em relação a esses produtos da
categoria de qualidade I o preço de referência de 46,25
ecus por 100 quilogramas de peso líquido, no que respeita
ao mês de Julho de 1993 ;

Considerando que o preço de entrada em relação a uma
determinada proveniência é igual à cotação representativa
inferior ou igual à média das cotações representativas infe
riores verificadas relativamente, pelo menos, a 30 % das
quantidades da proveniência em causa, comercializadas no
conjunto dos mercados representativos em relação aos
quais haja cotações disponíveis, sendo essa ou essas cota

Artigo IP
Na importação de maçãs (códigos NC 0808 10 31 ,
0808 10 33 ,

0808 10 39,

0808 10 51 ,

0808 10 53,

0808 10 59, 0808 10 81 , 0808 10 83 e 0808 10 89) originá
rias da Austrália será cobrado um direito compensatório
cujo montante é fixado em 0,94 ecu por 100 quilogramas
de peso líquido.

Artigo 2?

ções diminuídas dos direitos e taxas referidos no n? 3 do

artigo 24? do Regulamento (CEE) n? 1035/72 ; que a
noção de cotação representativa está definida no n? 2 do
artigo 24? do Regulamento (CEE) n? 1035/72 ;
(') JO n? L 118 de 20. 5. 1972, p. 1 .
(2) JO n ? L 69 de 20. 3. 1993, p. 7.
(3) JO n? L 157 de 29. 6. 1993, p. 8 .

O presente regulamento entra em vigor em 28 de Julho
de 1993 .

(«)
(5)
(6)
P)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

220
249
387
108

de
de
de
de

10 . 8 . 1974, p. 20 .
5. 2. 1993, p. 45.
31 . 12. 1992, p. 1 .
1 . 5. 1993, p. 106.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (CEE) N? 2034/93 DA COMISSÃO
de 26 de Julho de 1993

relativo à emissão de certificados de importação para determinados produtos
transformados à base de cogumelos originários dos países terceiros à excepção
da Polónia

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

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

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1796/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , relativo às medidas
aplicáveis à importação de cogumelos da espécie Agaricus
spp. dos códigos NC 0711 90 40, 2003 10 20 e
2003 10 30 0, alterado pelo Regulamento (CEE)
n? 1122/92 (2),

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1707/90 da
Comissão, de 22 de Junho de 1990, que estabelece
normas de execução do Regulamento (CEE) n? 1796/81
no que diz respeito às importações de cogumelos originá
rios de países terceiros (3), com a última redacção que lhe
foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 3516/92 (4), e,
nomeadamente, o n? 8 do seu artigo 5°,
Considerando que as quantidades para as quais já foram
emitidos certificados correspondem ao volume anual
concedido aos países terceiros à excepção da Polónia ; que
é, por conseguinte, necessário suspender a emissão de
certificados susceptíveis de beneficiar da isenção do
montante suplementar previsto no artigo 2? do Regula
mento (CEE) n? 1796/81 ;

Considerando que estas medidas devem ser adoptadas
dentro do prazo fixado no n? 9 do artigo 5? do Regula
mento (CEE) n? 1707/90,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
No que se refere aos de cogumelos da espécie Agaricus
spp. dos códigos NC 071 1 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30
originários das países terceiros à excepção da Polónia, a
emissão de certificados susceptíveis de beneficiar da isen
ção do montante suplementar previsto no artigo 2? do
Regulamento (CEE) n ? 1796/81 é suspensa, para os
pedidos apresentados a título da alínea a) do n ? 4 do
artigo 5? do Regulamento (CEE) n? 1707/90, a partir de
21 de Julho de 1993.

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

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

Feito em Bruxelas, em 26 de Julho de 1993 .
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
0
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

183
117
158
355

de
de
de
de

4. 7. 1981 , p. 1 .
1 . 5. 1992, p. 98 .
23. 6. 1990, p. 34.
4. 12. 1992, p. 18.
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II

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

CONSELHO

DIRECTIVA 93/66/CEE DO CONSELHO

de 19 de Julho de 1993
que altera a Directiva 81/645/CEE relativa à lista comunitária das zonas agrícolas
desfavorecidas na acepção da Directiva 75/268/CEE (Grécia)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia,
Tendo em conta a Directiva 75/268 /CEE do Conselho, de

28 de Abril de 1975, sobre a agricultura de montanha e de
certas zonas desfavorecidas ('), e, nomeadamente, o n? 2
do seu artigo 2?,
Tendo em conta a proposta da Comissão (2),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu ('),

sificadas na acepção do n? 4 do artigo 3?, como zonas na
acepção do n ? 5, a fim de constituir territórios agrícolas
homogéneos fronteiriços ;
Considerando que a superfície do conjunto destas zonas
não ultrapassa 4 % da superfície do Estado-membro em
causa ;

Considerando que a alteração solicitada pelo Governo
grego representa 2,5 % da superfície agrícola útil da
Grécia ; que, na sequência deste pedido, a alteração da
Directiva 81 /645/CEE leva a um aumento que representa
mais dè 1,5 % da superfície agrícola útil da Grécia,

Considerando que a Directiva 81 /645/CEE (4) indica quais
são, na Grécia, as zonas mencionadas na lista comunitária

das zonas desfavorecidas na acepção dos n?s 3, 4 e 5 do
artigo 3 ? da Directiva 75/268/CEE ;

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Artigo 1 ?

Considerando que o Governo grego solicitou, de acordo
com o n? 2 do artigo 2? da Directiva 75/268/CEE, que
seja alterada a lista comunitária das zonas desfavorecidas
que figura no anexo da Directiva 81 /645/CEE ;

A lista das zonas desfavorecidas na Grécia, constante do

Considerando que as novas zonas a incluir na referida
lista correspondem aos critérios e dados quantitativos apli
cados por força da Directiva 85/ 148/CEE (■*) para a deter
minação das zonas em causa na acepção dos n?s 3, 4 e 5
do artigo 3? da Directiva 75/268/CEE ;

Artigo 2 ?

Considerando que, quanto às zonas afectadas pelas
desvantagens específicas a que se refere o n ? 5 do
artigo 3? da Directiva 75/268/CEE, foram incluídas zonas
fronteiriças como novas zonas na acepção da Directiva
81 /645/CEE, o que exige a reclassificação de zonas já cias

(') JO n ? L 128 de 19. 5. 1975, p. 1 . Directiva com a última re

O
(')

(4)
{s)

dacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 797/85
(JO n? L 93 de 30. 3. 1985, p. 1 ).
JO n? C 136 de 15. 5. 1993, p. 6.
Parecer emitido em 25 de Junho de 1993 (ainda não publica
do no Jornal Oficial).
JO n? L 238 de 24. 8 . 1981 , p. 1 . Directiva alterada pela Di
rectiva 85/ 148/CEE (JO n? L 56 de 25. 2. 1985, p. 1 ).
JO n? L 56 de 25. 2. 1985, p. 1 .

anexo da Directiva 81 /645/CEE, é completada e alterada
pela lista constante do anexo da presente directiva.

A República Helénica é a destinatária da presente direc
tiva.

Feito em Bruxelas, em 19 de Julho de 1993 .
Pelo Conselho
0 Presidente
A. BOURGEOIS
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Μειονεκτικές περιοχές κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 75/268/EOK

Περιφέρεια

Νομός

Κεντρική

Δήμος ri Κοινότητα

Πέλλας

'Έκταση

Αξιοποιούμενη

(h8)

(ha)

,, , 1

έκταση

'Έδεσσας: Οικισμός Εκκλησοχωρίου

1 360

1 320

Κορινθίας

Mεγάλου

1 150

1 020

Μεσσηνίας
Ευθοίας

Kαλίρες f\ Βατσέικα)
Σπιταλίου
Aγίου Ιωάννου

300
4 800

280
4 730

Μακεδονία

n£Xo7iówr|aoç
rieXo7tówr|(Toç
Στερεά Eλλάδα

Bάλτου :

(εκτός

οικισμού

Μειονεκτικές περιοχές κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 75/268/EOK
Περιφέρεια

Νομός

Ήπειρος

nps6éÇr|ç

Ήπειρος
Ήπειρος
Kρήτη
Κρήτη
Κρήτη
Κρήτη
Kρήτη
Κρήτη
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική

npe6É^t)ç
npc6éÇr|ç
Ηρακλείου
Ηρακλείου)
Ηρακλείου
Xανίων
Xανίων
Xανίων
Καδάλας
Καδάλας
Καδάλας
Καδάλας
Καδάλας
Καδάλας
Κιλκίς

Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική

Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία

Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία

Κεντρική
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Ελλάδα
Πελοπόννησος

Πέλλας
Πέλλας
Πέλλας
Πέλλας
Πέλλας

Πέλλας
Πιερίας
Πιερίας
Πιερίας
A%ataç
Αρκαδίας

Δήμος f) Κοινότητα

Bou6o7totá(iou
— (εκτός 0iKia|i0ú Τσεκούρι, ταξινομημένου σε 3.3)
Στεφάνης
Θεσπρωτικού
Kουσέ
Πιτσιδίων
Ií6a
Βοταλάκου
Fpa(x6oú<xr|ç
Πλατάνου
Γέροντα
Πέρνης
Πετροπηγής
riovTo\í6aÔou (Nέας Κώμης)
Πλατανοτόπου
Ζαρκαδιάς
Κιλκίς :
— οικισμός Σεβαστό
— οικισμός Αργυρούπολη
— οικισμός Κολχίδα

— οικισμός ET|po6púcni
— οικισμός Ζαχαράτο
Ανύδρου
Δροσερού
Μανδάλου
Πλαγιαρίου
Εδέσσης:
— οικισμός Καισαριανά

— οικισμός Προάστιον
Πλατάνης
Aρωνά

Λαγορράχης
Σκοτίνης
Καγκαδίου)
Τριπόλεως: οικισμός Mηλέα
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Περιφέρεια

rieÀ.07tóvvr|ooç

Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
n8>v07:ówr|ooç
Πελοπόννησος
Δυτική Ελλάδα
Δυτική Eλλάδα
Δυτική Eλλάδα
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
neXo7iówr|aoç
neX07iówr|CT0ç
rie^07tówT]aoç
rMo7iówr]aoç
neX07cówr|CT0ç
neA.07iówr|aoç
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
rie^07iówr|aoç
neXo7ióvvr|aoç
rifAo7tóvvr|aoç
Πελοπόννησος
Πελοπόννησος
rie>.07ióvvT|a0ç
Πελοπόννησος
, Πελοπόννησος
riEÀ07tóvvT)aoç
Πελοπόννησος
Στερεά Ελλάδα
Δυτική Eλλάδα
Δυτική Eλλάδα
Δυτική Eλλάδα
Στερεά Ελλάδα
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία

Nομός

Αρκαδίας

Αρκαδίας
Αργολίδος
Κορινθίας
Κορινθίας
Hλεíaç
Hλεíaç
Ηλείας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Mεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Βοιωτίας
Αιτωλοακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
Αιτωλοακαρνανίας
Eu6oíaç
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης

A%oç F| Κοινότητα

A. Ανδρέου
— ( εκτός οικισμού Άγιος Γεώργιος, ταξινομημένου oc 3.3)
— (εκτός οικισμού Κορακοθούνι, ταξινομημένου σε 3.3)
Θεσπρωτίας
Ελληνοχωρίου
Ζευγολατίου : οικισμός Καλέτζι
Κάστρου
Λυγιάς
KaÀ.u6í(ov Μυρτουντίων
Kόκλα
Χρυσοχωρίου
<Φαρίου
Av9oúar|ç
Ηλέκτρας
Καλυθίων
Kάτω Μελπείας
Κωνσταντίνων
Μάνδρας
Mίλα
Νεοχωρίου 19ó|it|ç
Παραπουγκίου
Σιάμου
Στενυκλάρου
Aγίου Φλώρου
Δροσιάς
Πελεκανάδας
Αγριλοθούνου
Διοδίων
Ανδανίας
Δεσύλλα
Kαλλιρρόης
Κατσαροί
Λουτρού
no/á%vr|ç
Σκάλας
Τσουκαλαίικων
Φίλια
Λαφυστίου
Δρυμού
Κατούνας
Στάνου
Μαντουδίου
Aγίου Δημητρίου
Πετρίνου
Συκεών
Δαφνοσπηλιάς
Γερακίου
Δήμητρας
Μαρμαρίνης
Ελατείας
Ευαγγελισμού
Τεμπών
Ιτέας
Αγνατερής
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Περιφέρεια

Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Θεσσαλία
Ανατολική Μακεδονία
Kai Θράκη
Ανατολική Μακεδονία
Kai 0páKT|
Ανατολική Μακεδονία
Kai 0páKT|
Ανατολική Μακεδονία
Kai 0páKT|

Νομός

N? L 184/39

Δήμος f| Κοινότηα

Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Λαρίσης
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Μαγνησίας
Eáv9r|ç

Αχιλλείου
Διλόφου
Ερετρίας
Ναθρακίου
Nεράϊδας
Γόννων
MiKpo3r|6(óv
Ριζομύλου
Ixe<pavo6iK£Íou
Mαγγάνων

Ξάνθης

Nέας Κεσσάνης

Ξάνθης

Σελίνου

Ξάνθης

Τοξοτών

Μειονεκτικές περιοχές κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 75/268/EOK

Περιφέρεια

Ήπειρος

Nομός

Θεσπρωτίας

Δήμος f) Κοινότητα

Ηγουμενίτους

Συνολική
έκταση

Αξιοποιούμενη
έκταση

(ha)

(ha)

1 900

1 350

Συνοριακή ζώνη (*)

2 620
4 380
2 600

1 570
1 650
2 300

Συνοριακή ζώνη (*)
Συνοριακή ζώνη (*)
Συνοριακή ζώνη (*)

2 480
1 540
3 700
2 150
2 590
870
2 190
1 370
800
1 500
1 600
1 100
1 400
1 690
1180

1 930
1 300
2 870
1 960
2 160
820
1 800
1 100
730
1 240
1 520
780
1 330
1 570
660

Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή
Συνοριακή

37 660

28 640

Ειδικό μειονέκτημα

(εκτός οικισμού, TaÇi
V0|1T|(XÉV0U OE 3.3 )

Δυτική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία

Φλωρίνης
Καστοριάς
Καστοριάς

Φλωρίνης
Καστοριάς
Άργους Ορεστικού
(εκτός οικισμού, ταζι
νομημένου OE 3.3)

Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική
Κεντρική

Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία

Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Κιλκίς
Πέλλης
Πέλλης
Πέλλης
Πέλλης
Πέλλης
Σερρών
Σερρών

Γοργόπης
Λιμνοτόπου
Πολυκάστρου
Aγίου Πέτρου
Ευρωπού
Μεσιάς
Pυζιών
Τούμπας
Ξιφιανής
Αρκαδίας
Εξαπλατάνου
Σωσάνδρας
Tσάκων
Ban60K0<pÚTOU
Στρυμονοχωρίου
Σύνολο

( ) Ταξινομηθείσα με σύσταση «ομοιογενών συνοριακών γεωργικών ζωνών».

ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
ζώνη (*)
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N? L 184/40

Πίνακας Δήμων/Κοινοτήτων για επαναταξινόμηση απο 3.4 σε 3.5

Νομός

Θεσπρωτίας

Πέλλης

Κιλκίς

Καστοριάς

Ομοιογενής ζώνη

Ηγουμενίτσης

Αρκαδίας

Πολυκάστρου

Καστοριάς

Συνολική|

Açio7toioú|j.Evr|

έκταση|

έκταση

(ha)

(ha)

Σαγιάδας

3 340

3 240

Ασπροκκλησίου
Κεντρίνης
Σμέρτου ( Mήλων)
Pαγιού
Aγίου Βλασίου
Καστρίου
Nέας Σελευκείας

1 990
1 910
910
640
1 300
830
830

1 810
1 750
880
580
1 160
790
800

Θηριόπετρας

1 920

1 070

Φούστανης
Φιλωτείας
Νερομύλων
Ιδάς
Μηλέας
Κωνσταντίας
Δωροθέας
Χρυσής
Aλώρου
Αφάλου
Πολυκαρπίου
Μεγαπλατάνου
Πιπεριών

980
1 110
1 140
690
1 610
1 560
870
1 480
1 470
2 770
1 830
1 550
1 110

870
910
570
520
1 490
1 510
580
1 240
1 340
2 480 í
1 360
1 280
930

Αξιουπόλεως

Δήμος f) Koivóxriia

7 040

3 430

Ακρίτα
4 140
Ευζώνων
5 910
EtÔ0|iévr|ç
2 690
Πλαγιών
1 370
Mικρού Δάσους
1 580
Πευκοδάσους
1 410
Ποντοηρακλείας 610
Mεγάλης Στέρνας
4 570
Βαφιοχωρίου
8 540
'Άσρου
2 310

3 540
5 600
1 310
870
1 530
1 290
1 450
4 240
7 450
1 750

Τοιχείου
Μεταμορφώσεως
Πολυκάρπης
Μαυροχωρίου
A)i7icA.OK:fi7icov
Δισπηλίου
Χιλιοδένδρου
Aυγής
Τσάκονης
Μεσοποταμίας
Καλοχωρίου

660
1 560
600
1 260
1 400
730
1 560
660
660
1 970
1 220

1 350
2 350.
970
1 840
1 500
960
1 710
720
740
2 280
1 610
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Νομός

Φλωρίνης

Ομοιογενής ζώνη

Φλωρίνης

Δήμος f) Κοινότητα

Βαμβακοφύτου

Συνολική

Αξιοποιούμενη|

έκταση

έκταση

(Ha)

(ha)

Aγίας Παρασκευής
Νίκης

730
1 990

650
980

Nέου Καυκάσου

1 380

1 300

MeaoKá|i7tou
Αχλάδας

940
2 060

880
1 960

no/.u7tXaxávou

1 000

950

Kάτω Καλλινίκης
Μεσοχωρίου
Άνω Καλλινίκης

470
1 160
1 050

440
1 120
960

Kάτω Κλινών

1 150

1 120

Κλαδορράχης
Πρώτης
Αρμενοχρίου
Παπαγιάννη
Τριποτάμου
Ιτέας
Νεοχωρακίου
Mελίτης
Μεσονησίου
Παλαίστρας
Λόφων
Σκοπιάς
Αμμοχωρίου
Σιταριάς
Τροπαιούχου
Περάσματος
Υδρούσης
Κολχικής
Λεπτοκαρυών
Aγίου Bap3oA.on.aiou
Bεύης
Μαρίνης

Σερρών

N? L 184/41

1
1
1
1

000
380
550
070
590
980
850
3 720
740
770
2 050
1 890
1 290
1110
1180
570
720
1 100
1 240
2 100
3 170
1 000

470
460
1 400
1 020
540
930
820
3 520
660
720
1 910
1 260
1 240
1030
1010
530
660
860
700
1 360
2 580
380

Πολυκάστρου

1 860

1 280

Μελενικιτσίου

2 730

2 300

Λευκώνος
Kάτω Xριστού

2 430
1 550

2 260
1 170

138 710

113 290
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N ? L 184/42

RECTIFICAÇÕES

Rectificação ao Regulamento (CEE) n? 1600/92 do Conselho, de 15 de Junho de 1992, que
estabelece medidas específicas relativas a determinados produtos agrícolas a favor dos
arquipélagos dos Açores e da Madeira

(« Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n ? L 173 de 27 de Junho de 1992)
Na pagina 8 , artigo 24? :

O primeiro parágrafo desse artigo passa a ser o n? 1 . Os actuais n?s 1 , 2, 3, 4 e 5 passam a ser os
n?s 2, 3, 4, 5 e 6.

Rectificação ao Regulamento (CEE) n ? 1794/93 da Comissão, de 30 de Junho de 1993 , que

estabelece as regras de execução relativas à ajuda à produção de produtos transformados à
base de tomate

(<> Jornal Oficial das Comunidades Europeias » n ? L 163 de 6 de Julho de 1993)
Na pagina 24, artigo 6?, primeira linha :

em vez de : « A empresa não pode exceder ... »,
deve ler-se : « A empresa só pode exceder ... ».
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