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I

(Actos cuja publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CE) N? 3627/93 DA COMISSÃO
de 28 de Dezembro de 1993

relativo à suspensão da pesca do cantarilho por navios arvorando pavilhão de um
Estado-membro

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

um Estado-membro ou registados num Estado-membro,

atingiram a quota atribuída para 1993,

Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n ? 2241 /87 do
Conselho, de 23 de Julho de 1987, que estabelece certas
medidas de controlo em relação às actividades piscató
rias ('), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 3483/88 (2), e,
nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 11 ?,

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3927/92 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1 992, que fixa, para
1993, as possibilidades de capturas relativamente a deter
minadas unidades populacionais ou grupos de unidades
populacionais de peixes na zona de regulamentação defi
nida pela Convenção NAFO (3), estabelece as quotas de
cantarilho para 1993 ;
Considerando que, a fim de assegurar o respeito das
disposições relativas às limitações quantitativas das
capturas de um stock submetido a quota, é necessário que
a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por
navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são
consideradas como tendo esgotado a quota atribuída ;

Considerando que, segundo a informação comunicada à
Comissão, as capturas de cantarilho nas águas da zona
NAFO 3M efectuadas por navios arvorando pavilhão de

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

As capturas de cantarilho nas águas da zona NAFO 3M
efectuadas por navios arvorando pavilhão de um Estado
-membro ou registados num Estado-membro são conside
radas como tendo esgotado a quota atribuída à Comuni
dade para 1993.

A pesca de cantarilho nas águas da zona NAFO 3M efec
tuada por navios arvorando pavilhão de um Estado
-membro ou registados num Estado-membro é proibida,
assim como a conservação a bordo, o transbordo e o

desembarque deste stock capturado pelos navios após a
data de entrada em vigor deste regulamento.
Artigo 2?

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

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Dezembro de 1993 .
Pela Comissão
Karel VAN MIERT

Membro da Comissão

(') JO n? L 207 de 29. 7. 1987, p. 1 .
(J) JO n? L 306 de 11 . 11 . 1988, p. 2.
(3) JO n? L 397 de 31 . 12. 1992, p. 67.
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REGULAMENTO (CE) N? 3628/93 DA COMISSÃO
de 28 de Dezembro de 1993

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

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2241 /87 do
Conselho, de 23 de Julho de 1987, que estabelece certas
medidas de controlo em relação às actividades piscató
rias ('), alterado pelo Regulamento (CEE) n? 3483/88 (2), e,
nomeadamente, o n? 3 do seu artigo 11 ?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 3927/92 do
Conselho, de 20 de Dezembro de 1992, que fixa, para
1993, as possibilidades de capturas relativamente a deter
minadas unidades populacionais ou grupos de unidades
populacionais de peixes na zona de regulamentação defi

nida pela Convenção NAFO (3), estabelece as quotas de
bacalhau para 1993 ;
Considerando que, a fim de assegurar o respeito das
disposições relativas às limitações quantitativas das
capturas de um stock submetido a quota, é necessário que
a Comissão fixe a data na qual as capturas efectuadas por
navios arvorando pavilhão de um Estado-membro são
consideradas como tendo esgotado a quota atribuída ;
Considerando que, segundo a informação comunicada à
Comissão, as capturas de bacalhau nas águas da zona
NAFO 3NO efectuadas por navios arvorando pavilhão de
Espanha ou registados em Espanha atingiram a quota atri

buída para 1993 ; que a Espanha proibira a pesca deste

stock a partir de 17 de Dezembro de 1993 ; que é, por
conseguinte, necessário manter essa data,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?
As capturas de bacalhau nas águas da zona NAFO 3NO
efectuadas por navios arvorando pavilhão de Espanha ou
registados em Espanha são consideradas como tendo esgo
tado a quota atribuída a Espanha para 1993 .

A pesca do bacalhau nas águas da zona NAFO 3NO efec
tuada por navios arvorando pavilhão de Espanha ou regis
tados em Espanha é proibida, assim como a conservação a
bordo, o transbordo e o desembarque deste stock captu
rado pelos navios após a data de aplicação deste regula
mento .

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 17 de Dezembro de 1993.

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Dezembro de 1993.
Pela Comissão
Karel VAN MIERT

Membro da Comissão

(') JO n? L 207 de 29 . 7. 1987, p. 1 .
O JO n? L 306 de 11 . 11 . 1988, p. 2.
(J) JO n ? L 397 de 31 . 12. 1992, p. 67.
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REGULAMENTO (CE) N? 3629/93 DA COMISSÃO
de 28 de Dezembro de 1993

relativo ao fornecimento de sardinhas a título de ajuda alimentar
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

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

Considerando que, após várias decisões relativas à distri
buição da ajuda alimentar, a Comissão concedeu a certos
beneficiários 935 toneladas de sardinhas ;

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

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

concurso, convém estabelecer um terceiro prazo para
apresentação de propostas,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

Artigo 1 ?

A título da ajuda alimentar comunitária realiza-se na
Comunidade a mobilização de sardinhas tendo em vista
fornecimentos ao beneficiário indicado no anexo, em

conformidade com o disposto no Regulamento (CEE)
n? 2200/87 e com as condições constantes do anexo. A

atribuição dos fornecimentos é efectuada por via de
concurso .

Considera-se que o adjudicatário tomou conhecimento da
totalidade das condições gerais e especiais aplicáveis e as
aceitou. Qualquer outra condição ou reserva contida na
sua proposta é considerada como não escrita.

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

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

Feito em Bruxelas, em 28 de Dezembro de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 370 de 30. 12. 1986, p. 1 .
Ç) JO n°. L 174 de 7. 7. 1990, p. 6.

j3) JO n? L 136 de 26. 5. 1987, p. 1 .
(4) JO n? L 204 de 25. 7. 1987, p. 1 .
4 JO n? L 81 de 28. 3. 1991 , p. 108.
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ANEXO

LOTES A, B, C e D

1 . Acções n?" (') : 1008/93 (A), 1009/93 (B), 1010/93 (C), 1011 /93 (D)
2. Programa : 1993

3. Beneficiario (2) : UNRWA Headquarters, Supply Division, Vienna International Center, PO Box 700,
A-1400 Vienna [telex : 135310 UNRWA A ; telefax (1) 230 75 29]
4. Representante do beneficiário : UNRWA Field Supply and Transport Officer
Ashdod : West Bank, PO Box 19149, Jerusalem [tel. : 972 (2) 89 05 55 ; telex : 26194 unrwa il ; telefax :
972(2) 81 65 64]

Lattakia : PO Box 4313, Damascus, SAR [tel.: 963 (11 ) 66 02 17 ; telex : 412006 unrwa sy ; telefax :
Beirute :

963(11 ) 24 75 13]
PO Box 947, Beirut, Lebanon [tel. : 86 31 32 ; telex : 2 14 30 unrwa le ; telefax : 87 1 1 45 02 32
thru Satellite]

Amman : PO Box 484, Amman, Jordan [tel. 962 (6) 74 19 14, 77 22 26 ; telex : 2 34 02 unrwajfo jo ;
telefax : 962 (6) 68 54 76]

5. Local ou pais de destino (*) :
— lote A : Israel

— lote B : Síria
— lote C : Líbano

— lote D : Jordânia
6. Produto a mobilizar : sardinhas

7. Características e qualidade da mercadoria (3) (6) : sardinhas em conserva, descabeçadas, em óleo
vegetal (pesca de 1993, código NC 1604 13 19)
8 . Quantidade total : 935 toneladas

9. Numero de lotes : 4 (A : 490 toneladas ; B : 84 toneladas ; C : 150 toneladas ; D : 211 toneladas)
10. Acondicionamento e marcação f7) (8) : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 1 (pontos VIIIA.2 e
VIIIA3)
— latas do tipo « easy open »

Inscrições em língua inglesa (substituir « mackerel » por « sardine »)
Inscrições complementares à
— nas caixas de cartão : « UNRWA »

— nas latas e nas taixas de cartão : « EXPIRY DATE :
» (data de fabrico mais quatro anos)
Caso as menções exigidas não possam ser impressas nas latas, devem sê-la quer numa embalagem exte
rior que envolva cada lata separadamente quer na(s) etiqueta(s) autocolante(s) nas latas.
A data de produção e a data de perempção devem ser impressas nas latas e não nas etiquetas autoco
lantes.

1 1 . Modo de mobilização do produto : mercado da Comunidade

1 2. Estádio de entrega :
— lotes A, B : entregue no porto de desembarque — desembarcado
— lotes C, D : entregue no destino
13 . Porto de embarque : —

14. Porto de desembarque indicado pelo beneficiario : —
1 5. Porto de desembarque : lote A : Ashdod ; lote B : Lattakia

1 6. Endereço do armazém e, se for caso disso, porto de desembarque : lote C : entrepôts UNRWA à
Beirute, Líbano ; lote D : entrepôts UNRWA à Amman, Jordânia

17. Período de colocação à disposição no porto de embarque em caso de atribuição do
fornecimento no estádio porto de embarque : de 21 . 2 a 6. 3. 1994
18 . Data limite para o fornecimento : lotes A, B : 27. 3. 1994 ; lotes C, D : 10. 4. 1994
1 9. Processo para determinar as despesas de fornecimento : concurso

20. Data do final do termo do prazo para apresentação das propostas : 17. 1 . 1994, às 12 horas
(hora de Bruxelas)
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21 . A. Em caso de segundo concurso :

a) Data limite do prazo de submissão : 31 . 1 . 1994, às 12 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque, no caso da atribuição se efectuar no
estádio de porto de embarque : de 7 a 20. 3. 1994
c) Data limite para o fornecimento : lotes A, B : 10. 4. 1994 ; lotes C, D : 24. 4. 1994
B. Em caso de terceiro concurso :

a) Data limite do prazo de submissão : 1 4. 2. 1 994, às 1 2 horas (hora de Bruxelas)
b) Período de colocação à disposição no porto de embarque, no caso da atribuição se efectuar no
estádio de porto de embarque : de 21 . 3 a 3. 4. 1994
c) Data limite para o fornecimento : lotes A, B : 24. 4. 1994 ; lotes C, D : 8. 5. 1994
22. Montante da garantia do concurso : 1 5 ecus por tonelada

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

[telex : 22037 AGREC B ou 25670 AGREC B ; telefax : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 /
295 01 30 / 296 33 041

25. Restituição aplicável a pedido do adjudicatário (4) : —

N? L 329 /5
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Notas :

(') O número de acção deve ser incluído em toda a correspondência.
(2) O adjudicatário contactará o beneficiário, o mais rapidamente possível, com vista a determinar os docu
mentos de expedição necessários.
(3) O adjudicatário apresentará ao beneficiário um certificado passado por uma instância oficial e que
comprove que, para o produto a entregar, não foram ultrapassadas, no Estado-membro em causa, as
normas em vigor relativas à radiação nuclear.
O certificado de radioactividade deve indicar o teor de césio 134 e 137 e de iodo 131 .

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

(4) O disposto no n? 3, alínea g), do artigo 7? do Regulamento (CEE) n? 2200/87 não se aplica à apresenta
ção das propostas.

(*) Delegação da Comissão a contactar pelo adjudicatário : ver JO n? C 114 de 29. 4. 1991 , p. 33.
(*) Os certificados sanitário e de origem devem ser visados por um consulado sírio. O visto deve mencionar
que os encargos e taxas consulares foram pagos (acção n? 1009/93, lote B).

Ç) Lotes A, C, D : a entregar em contentores de 20 pés.
Lote A : as cáusulas contratuais de transporte marítimo das expedições serão as aplicáveis aos navios de
carreira (entrada/saída dos navios) franco porto de desembarque na área reservada aos contentores,
incluindo uma isenção de encargos relativos à permanência dos contentores no porto de desembarque
durante 15 dias — excluindo sábados, domingos e feriados oficiais, nomeadamente religiosos — a partir
do dia/hora de chegada do navio. A isenção de encargos relativos à permanência dos contentores durante
15 dias deverá estar claramente assinalada no conhecimento. O UNRWA suportará os encargos correspon
dentes à permanência bona fide em relação à permanência dos contentores para além dos supracitados 1 5
dias. Não pode ser imputado ao UNRWA qualquer imposição relativa ao depósito dos contentores.
Após a tomada a cargo das mercadorias no estádio de entrega, o beneficiário fica responsável pelos custos
relativos ao transporte dos contentores para a área triagem situada fora da zona portuária e ao respectivo
reencaminhamento para a área reservada aos contentores.

Ashdod : a remessa será acondicionado em contentores de 20 pés cuja capacidade não pode ser superior a
17 toneladas métricas.

(8) Em derrogação do JO n? C 1 14, o ponto VIIIJ\.3.C) passa a ter a seguinte redacção : « A menção "Comu
nidade Europeia" ».
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REGULAMENTO (CE) N? 3630/93 DA COMISSÃO
de 29 de Dezembro de 1993

que fixa as restituições aplicáveis à exportação dos cereais, das farinhas, dos
grumos e das sêmolas de trigo ou de centeio
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

3528/93 O, são utilizadas para converter o montante

expresso em moedas nos países terceiros e estão na base
de determinação das taxas de conversão agrícolas das
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

moedas dos Estados-membros ; que as regras de aplicação
e determinação relativas a essas conversões foram estabele

cidas no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão (6) ;
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a orga
nização comum dos mercados no sector dos cereais ('),
alterado pelo Regulamento (CEE) n? 2193/93 (2), e,
nomeadamente, o n? 2, terceiro parágrafo, do seu artigo

Considerando que a aplicação dessas modalidades à situa
ção actual do mercado no sector dos cereais e, nomeada
mente, as cotações ou preços desses produtos na Comuni
dade e mercado mundial, implica a fixação da restituição

13 ,

ao nivel dos montantes constantes do anexo ;

Considerando que, nos termos do artigo 13? do Regula
mento (CEE) n? 1766/92, a diferença entre as cotações ou
os preços referidos no artigo 1 ? deste regulamento e os

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 990/93 do
Conselho f7) proíbe o comércio entre a Comunidade Euro
peia e a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e
Montenegro) ; que esta proibição não se aplica a determi

preços desses produtos na Comunidade pode ser coberta
por uma restituição à exportação ;
Considerando que as restituições devem ser fixadas aten
dendo aos elementos referidos no artigo 2? do Regula
mento (CEE) n? 1 533/93 da Comissão (3), que estabelece
as normas de execução relativas à concessão de restitui
ções, bem como as medidas a tomar em caso de perturba
ção, no sector dos cereais ;

nadas situações, enumeradas de forma limitativa nos

artigos 2?, 4?, 5? e 7? do mesmo regulamento ; que este
facto deve ser tomado em consideração na fixação das
restituições ;

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

Considerando que, no que respeita as farinhas, as sêmolas

de trigo ou de centeio, a restituição aplicável a esses
produtos deve ser calculada tendo em conta a quantidade

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

de cereais necessária ao fabrico dos produtos considera
dos ; que essas quantidades foram fixadas no Regulamento
(CEE) n? 1533/93 ;

Artigo 1 ?
Considerando que a situação do mercado mundial ou as
exigências específicas de certos mercados podem tornar
necessária a diferenciação da restituição para certos produ
tos, conforme o seu destino ;

As restituições à exportação dos produtos referidos nas
alíneas a), b) e c) do artigo 1 ? do Regulamento (CEE)
n? 1766/92, com excepção do malte, são fixadas no nível
dos montantes constantes do anexo.

Considerando que a restituição deve ser fixada uma vez
por mês ; que ela pode ser alterada ;
Artigo 2?
Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (4), alterado pelo Regulamento (CE) n?
(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

181
196
151
387

de
de
de
de

1 . 7. 1992, p. 21 .
5. 8. 1993, p. 22.
23. 6. 1993, p. 15.
31 . 12. 1992, p. 1 .

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1994.

O JO n ? L 320 de 22. 12. 1993, p. 32.
(4) JO n ? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
O JO n? L 102 de 28 . 4. 1993, p. 14.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas, em 29 de Dezembro de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 de Dezembro de 1993, que fixa as restituições aplicáveis à
exportação dos cereais, das farinhas, dos grumos e das sêmolas de trigo ou de centeio
(Em ecus/t)

(Em ecus/t)
Montante das

Código do produto

Destino (')

0709 90 60 000

—

—

0712 90 19 000

—

—

1001 10 00 200

—

—

1001 10 00 400

—

—

1001 90 91 000

—

—

1001 90 99 000

03

33,00

02

15,00

03

25,00

02

15,00

1002 00 00 000

restituições (2)

1003 00 10 000 -

—

—

1003 00 90 000

03

58,00

1004 00 00 200

02

15,00

—

—

1004 00 00 400

—

—

1005 10 90 000

—

—

1005 90 00 000

(') Os
01
02
03
04

Montante das

Código do produto

Destino (')

1007 00 90 000

—

1008 20 00 000

—

—

1101 00 00 100

01

58,00

1101 00 00 130

01

55,00

1101 00 00 150

01

50,00

1101 0000 170

01

47,00

1101 00 00 180

01

44,00

1101 00 00 190

—

—

1101 00 00 900

—

—

1102 10 00 500

01

58,00

1102 10 00 700

—

—

restituições (2)

—

1102 10 00 900

—

—

1103 11 10 200

01

—O

1103 11 10 400

—

—

1103 11 10 900

—

—

03

29,00

04

15,00

1103 11 90 200

01

— (3)

02

0

1103 11 90 800

—

—

destinos são identificados do seguinte modo :
todos os países terceiros,

outros países terceiros,
Suíça, Áustria, Liechtenstein, Ceuta e Melilha,
a zona I, a zona III b), a zona Vili a), Cuba e Hungria.

(2) As restituições à exportação para a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro) so podem ser concedidas no respeito das condições previstas
no Regulamento (CEE) n ? 990/93.
(3) Se este produto contiver sêmolas aglomeradas, não será concedida nenhuma restituição.

NB : As zonas são delimitadas pelo Regulamento (CEE) n? 2145/92 da Comissão (JO n? L 214 de 30. 7. 1992, p. 20).
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REGULAMENTO (CE) N? 3631/93 DA COMISSÃO
de 29 de Dezembro de 1993

que fixa a correcção aplicável à restituição em relação aos cereais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, relativo à organização
comum dos mercados no sector dos cereais ('), alterado
pelo Regulamento (CEE) nr. 2193/93 (2), e, nomeada
mente, o n? 4 do seu artigo 13 ?,
Considerando que, por força do n? 4 do artigo 13 ? do
Regulamento (CEE) n? 1766/92 a restituição aplicável às
exportações de cereais no dia do depósito do pedido de
certificado, ajustada em função do preço limiar que estará
em vigor durante o mês de exportação, deve ser aplicada, a
pedido, a uma exportação a realizar durante o prazo de
validade do certificado ; que, neste caso, deve ser aplicada
uma correcção à restituição ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 1533/93 da
Comissão, de 22 de Junho de 1993, que estabelece as
normas de execução relativas à concessão de restituições à
exportação, bem como as medidas a tomar em caso de

perturbação, no sector dos cereais (3), permitiu a fixação de
uma correcção para os produtos constantes do n? 1 , alínea
c), do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1766/92 ; que
esta correcção deve ser calculada atendendo aos elemtos

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

Considerando que a correcção deve ser fixada simultanea
mente à restituição e segundo o mesmo processo ; que
pode ser alterada no intervalo de duas fixações ;
Considerando que as taxas representativas de mercado,
definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (4), alterado pelo Regulamento (CE) n?
3528/93 (^, são utilizadas para converter o montante

expresso em moedas dos países terceiros e estão na base
de determinação das taxas de conversão agrícolas das
moedas dos Estados-membros ; que as regras de aplicação
e determinação relativas a essas conversões foram estabele

cidas no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão (6);

Considerando que, das disposições anteriormente referi
das, resulta que a correcção deve ser fixada em conformi
dade com o anexo do presente regulamento ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Comité
de gestão dos cereais,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

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

Considerando que a situação do mercado mundial ou as
exigências específicas de determinados mercados podem
tornar necessária a diferenciação da correcção segundo o

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro

destino :

de 1994.

Artigo 2?

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

Feito em Bruxelas, em 29 de Dezembro de 1993 .
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(') JO n? L 181 de 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) JO n? L 196 de 5. 8. 1993, p. 22.
3) JO n°. L 151 de 23 . 6. 1993, p. 15.

O JO n? L 387 de 31 . 12. 1992, p. 1 .
O JO n ? L 320 de 22. 12. 1993, p. 32.
(6) JO n? L 108 de 1 . 5. 1993, p. 106.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 de Dezembro de 1993, que fixa a correcção aplicável à
restituição em relação aos cereais
(Em ECU/t)

Código do produto

Corrente

1 ? período

2? período

3? período

4? período

5° período

6? período

1

2

3

4

5

6

7

—

—

—

—

—

—

Destino (')

0709 90 60 000

—

—

0712 90 19 000

—

_______

1001 10 00 200

—

_______

1001 10 00 400

—

________

1001 90 91 000

01

0

0

0

0

0

—

—

1001 90 99 000

01

0

0

0

0

0

—

—

1002 00 00 000

01

00000

—

—

1003 00 10 000

01

0

o

—

—

1003 00 90 000

01

00000

—

—

1004 00 00 200

01

0

—

—

1004 00 00 400

—

_______

1005 10 90 000

—

_______

1005 90 00 000

01

1007 00 90 000

—

_______

1008 20 00 000

—

_______

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 00 100

01

00000

—

—

1101 00 00 130

01

0

0

—

—

1101 00 00 150

01

00000

—

—

1101 00 00 170

01

o

o

o

0

0

—

—

1101 00 00 180

01

o

o

o

o

o

__

1101 00 00 190

—

—

—

—

—

—

—

—

1101 00 00 900

—

—

—

—

—

—

—

—

1102 10 00 500

01

0

0

0

0

0

—

—

1102 10 00 700

—

_______

110210 00 900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 11 10 200

01

0

0

0

0

0

0

0

1103 11 10 400

01

0

0

0

0

0

0

0

1103 11 10 900

—

_______

1103 11 90 200

01

0000000

1103 11 90 800

—

_______

0

0

0

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

Nota : As zonas são as delimitadas pelo Regulamento (CEE) n? 2145/92 da Comissão (JO n? L 214 de 30. 7. 1992, p. 20).
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DECISÃO N? 3632/93/CECA DA COMISSÃO
de 28 de Dezembro de 1993

relativa ao regime comunitário das intervenções dos Estados-membros a favor da
indústria do carvão

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço, e, nomeadamente, o
primeiro parágrafo do seu artigo 95?,
Após consulta ao Comité consultivo e ao Parlamento
Europeu e mediante parecer favorável do Conselho deli
berando por unanimidade,

I

comunitário das intervenções dos Estados-membros a

favor da indústria do carvão ('), tenha permitido a diversos
níveis prosseguir o processo de reestruturação, moderniza
ção e racionalização da indústria carbonífera comunitária

tendente à sua maior competitividade, a maior parte da
produção comunitária de carvão continua a não ser
concorrencial em relação às importações provenientes de
países terceiros, apesar do significativo aumento da produ
tividade e de uma importante redução do pessoal empre
gado neste sector ;

Considerando que as possibilidades de racionalização da
indústria carbonífera da Comunidade são escassas devido

Considerando que, em virtude da alínea c) do artigo 4? do
Tratado, é proibida qualquer forma de auxílio, específico
ou não, dos Estados-membros à indústria do carvão ;

a um contexto geológico desfavorável, e que portanto é
necessário completar estas medidas de racionalização com

medidas de reestruturação para melhorar a capacidade
concorrencial da indústria comunitária :

Considerando que as transformações estruturais do
mercado internacional e do mercado comum da energia
obrigam desde o início dos anos 60 a indústria carbonífera
comunitária a importantes esforços de modernização,
racionalização e reestruturação ; que à concorrência do
petróleo e do gás natural se veio juntar a crescente pressão
do carvão importado de países terceiros ; que, por esse
motivo, muitas empresas da Comunidade deparam com
dificuldades financeiras e requerem auxílios dos Estados

Considerando que a realização deste objectivo requer
recursos financeiros superiores aos que as empresas

podem por si próprias reunir ; que a Comunidade
também não dispõe dos recursos necessários ao financia
mento deste processo e que a manutenção de um regime
comunitário de auxílios se afigura indispensável ;

-membros ;

Considerando que, desde 1965, a Alta Autoridade e segui
damente a Comissão aprovaram por várias vezes regula
mentação tendente a harmonizar as intervenções finan
ceiras dos Estados-membros a favor da indústria do carvão

com os objectivos do Tratado ; que as regulamentações
sucessivas em matéria de auxílios foram adaptadas à
evolução económica geral e, em especial, à evolução do
mercado energético e do mercado carbonífero da Comu

Considerando que, em conformidade com as disposições
do Tratado CECA, as medidas a tomar se podem inserir
num conceito de diversificação das fontes de energia e dos
fornecedores, incluindo os recursos energéticos nacionais,
no âmbito dos conceitos energéticos existentes ;

nidade ;

Considerando que o mercado mundial do carvão e um

Considerando que as referidas decisões tinham em
comum definir objectivos e princípios para tornar os auxí

mercado estável caracterizado por uma abundância de
recursos e uma grande diversidade geopolítica da oferta,
de tal forma que, mesmo a longo prazo, e na eventuali
dade de um aumento da procura de carvão, o risco de
ruptura prolongada de abastecimento é mínimo, embora

lios dos Estados-membros conformes com o interesse da

Comunidade ; que a sua dimensão e duração continuam
limitadas ao necessário e que estes auxílios não perturbam
o funcionamento do mercado comum ; que, além do
mais, os Estados-membros se comprometeram a sujeitar a
concessão de auxílios à autorização prévia da Alta Autori
dade e da Comissão ;

II

não possa ser completamente posto de parte ;

Considerando que os fluxos de importação de carvão pela
Comunidade provêm maioritariamente dos seus parceiros
na Agência Internacional da Energie (AIE) ou de Estados
com os quais a Comunidade ou os Estados-membros assi
naram acordos comerciais, não podendo tais parceiros ser
considerados fornecedores de risco :

Considerando que, embora a Decisão n? 2064/86/CECA
da Comissão, de 30 de Junho de 1986, relativa ao regime

(') JO n? L 177 de 1 . 7. 1986, p. 1 .
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Considerando que o prosseguimento da politica da
Comunidade neste sector deve ter em conta a situação

social frágil das regiões mineiras, nomeadamente no
âmbito do princípio de coesão económica e social, e que é
por conseguinte necessário assegurar que, apesar das

N? L 329/ 13

incompatível com o carácter transitorio e excepcional dos
regimes dos auxílios comunitários ; que, por conseguinte,
se impõe o princípio de uma redução de custos e capaci
dades de produção da indústria do carvão para realizar a
degressividade desses auxílios ;

inevitáveis medidas de reestruturação e de encerramento,

se tomem medidas para minimizar as consequências
sociais e regionais desta evolução ;
Considerando que a Comunidade se encontra por este
motivo confrontada com uma situação não prevista no
Tratado, mas que não a dispensa da obrigação de actuar ;
que, nestas circunstâncias, é conveniente invocar o
primeiro parágrafo do artigo 95? do Tratado para colocar a
Comunidade na situação de prosseguir a realização dos
objectivos enunciados nos primeiros artigos do Tratado ;
que esta preocupação justifica a criação de um novo
sistema comunitário de auxílios a favor da indústria do
carvão ;

III

Considerando que a Comunidade deve realizar o estabele
cimento progressivo de condições que por si assegurem a
repartição mais racional da produção de carvão ;

Considerando que, em contrapartida, uma política de
repartição mais racional da produção requer que as redu
ções de custos e das capacidades se centrem prioritaria
mente nas produções que recebem os auxílios mais avul
tados ;

Considerando que, havendo empresas ou unidades de

produção comunitárias que não possam esperar progredir
no sentido de uma maior viabilidade económica em

função dos preços do carvão nos mercados internacionais,
os sistemas de auxílios deverão permitir atenuar as conse

quências sociais e regionais dos encerramentos ; que, à luz
das experiências de reconversão em determinadas regiões
carboníferas da Comunidade, foi reconhecido que, em
caso de encerramento antecipado de instalações despro
vidas de qualquer viabilidade no futuro, devem ser conce
didos auxílios à reconversão industrial regional, desde que
julgados necessários pelo Estado-membro interessado e
compatíveis com os Tratados ;
Considerando que é conveniente não só criar condições

Considerando que, para o efeito, a Comunidade deve
nomeadamente promover uma política de exploração
racional dos recursos naturais, em condições que excluam
qualquer protecção contra as indústrias concorrentes ;
Considerando que a Comunidade deve promover o desen
volvimento das trocas comerciais internacionais ;

para uma concorrência mais sã, mas também melhorar a
prazo, a nível comunitário, a competitividade deste sector
relativamente ao mercado mundial ;

Considerando que as empresas da indústria comunitária
do carvão devem poder contar com perspectivas precisas a
médio e longo prazo para levar a cabo as alterações estru
turais ;

Considerando que, para cumprir a sua missão, a Comuni
dade deve assegurar o estabelecimento, a manutenção e o
respeito das condições normais de concorrência ;

Considerando que, atendendo às disposições já referidas,
importa que os auxílios estatais não introduzam distorções
de concorrência nem criem discriminações entre produ
tores de carvão, entre compradores ou entre utilizadores
na Comunidade ;

Considerando que é portanto necessário que os auxílios
estatais sejam concedidos em condições de transparência
para melhor avaliar o seu impacte nas condições de
concorrência ;

Considerando que a orçamentação dos auxílios, ou a sua
inserção em mecanismos rigorosamente equivalentes, a
sua simplificação e a apresentação adequada dos
montantes recebidos pelas empresas beneficiárias nas suas
contas anuais são as melhores garantias da transparência
dos sistemas de auxílios ;

Considerando além disso que a tendência para o aumento
do montante dos auxílios verificada nos últimos anos é

Considerando que, devido ao contínuo decréscimo da

produção do carvão durante as últimas décadas, certas
empresas podem ser confrontadas com encargos anormais
ou excepcionalmente elevados, podendo revelar-se
compatíveis com o mercado comum subvenções públicas
destinadas a compensar parcial ou totalmente esses encar
gos, desde que seja garantido um controlo rigoroso por
parte da Comissão e que a estes encargos do passado não
correspondam receitas latentes do passado ;
Considerando que é necessário assegurar, entre a indústria
do carvão e os outros sectores, uma igualdade de acesso
aos auxílios à investigação e ao desenvolvimento e aos
auxílios à protecção do ambiente e que é portanto conve
niente que a compatibilidade destes auxílios seja apreciada
relativamente aos enquadramentos comunitários criados
para o efeito ;
Considerando, em especial, que a indústria do carvão se
caracteriza por um recurso cada vez maior a tecnologias
de ponta e desempenha deste modo um papel importante
na investigação, desenvolvimento, demonstração e explo
ração do potencial industrial dessas tecnologias ;

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N? L 329/ 14

IV

30 . 12. 93

mercado comum se satisfizerem o disposto nos artigos 2?
a 9? da presente decisão.

Considerando que os esforços de redução dos custos de
produção se devem inserir num plano de reestruturação,
racionalização e modernização da indústria, distinguindo
entre as unidades de produção em condições de participar
na realização deste objectivo e as que não poderão alcan
çá-lo ; que estas últimas se deverão inscrever num plano
de redução de actividade conducente ao encerramento das

instalações no termo do presente regime ; que só razões
sociais e regionais excepcionais poderão justificar um
adiamento do encerramento para além do prazo fixado ;
Considerando que o poder de autorização da Comissão se
deve exercer com base num conhecimento preciso e
completo de cada medida que os governos pretendam
tomar, bem como da sua relação com os objectivos da
presente decisão ; que, por conseguinte, é conveniente que
os Estados-membros notifiquem regularmente e de

2. A noção de auxílio abrange todas as medidas ou
intervenções, directas ou indirectas, dos poderes públicos
ligadas à produção, à comercialização e ao comércio
externo que, mesmo não onerando os orçamentos públi

cos, proporcionem uma vantagem económica às empresas
da indústria do carvão por um desagravamento dos
encargos que as mesmas deveriam, em princípio, suportar.
3. A noção de auxílio cobre igualmente a afectação, em
benefício directo ou indirecto da indústria do carvão, das
imposições tornadas obrigatórias pela intervenção dos
poderes públicos, sem distinção entre o auxílio concedido
pelo Estado e o concedido por organismos públicos ou
privados designados por esse mesmo Estado para o gerir.

maneira agrupada à Comissão todos os dados relativos às
intervenções que se propõem efectuar, directa ou indirec

4.

tamente, a favor da indústria comunitária do carvão,

mento tomadas pelos Estados-membros em relação às
empresas carboníferas não considerados capital de risco
fornecido a uma sociedade de acordo com as práticas

expondo os motivos e o alcance das intervenções previs
tas, bem como, eventualmente, a sua relação com um

plano de modernização, racionalização e reestruturação
apresentado a outra instância ;

Considerando que, atendendo à especificidade de certos
regimes de auxílio vigentes, poderá vir a ser necessário
prever um período transitório de três anos destinado a
permitir torán-los compatíveis com o disposto na presente
decisão ;

Considerando que é imperativo que nenhum pagamento
total ou parcial seja efectuado antes da autorização explí
cita da Comissão,

A noção de auxílio abrange ainda os elementos de

auxílio eventualmente incluídos nas medidas de financia

normais da economia de mercado.

Artigo 2?

1 . Os auxílios concedidos à indústria do carvão podem
ser considerados compatíveis com o bom funcionamento
do mercado comum se concorrerem para a realização de,
pelo menos, um dos seguintes objectivos :

— em função dos preços do carvão nos mercados interna
cionais, realizar novos progressos no sentido da viabili
dade económica, a fim de realizar a degressividade dos
auxílios,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

— resolver os problemas sociais e regionais ligados à
redução de actividade, total ou parcial, de unidades de
produção,

SECÇÃO I

Âmbito e objectivos gerais

Artigo 1 ?

1 . Quaisquer auxílios à indústria do carvão, específicos
ou gerais, concedidos pelos Estados-membros ou através
de recursos estatais, independentemente da sua forma, só
poderão ser considerados auxílios comunitários e,
portanto, compatíveis com o bom funcionamento do

— facilitar a adaptação da indústria do carvão às normas
de protecção do ambiente.

2. Expirado um período transitório máximo de três
anos a contar da data de entrada em vigor da presente
decisão, com vista a conseguir uma maior transparência,
só poderão ser autorizados os auxílios inscritos nos orça
mentos públicos, nacionais, regionais ou locais dos Esta
dos-membros ou os incluídos em mecanismos rigorosa
mente equivalentes.

3. A contar do primeiro exercício carbonífero abran
gido pela presente decisão, todo o auxílio recebido pelas
empresas será indicado juntamente com as contas de
ganhos e perdas como uma receita distinta do volume de
negócios.
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4. Para efeitos da presente decisão, a noção de custo de
produção designa o custo ligado à produção corrente por

empresas carboníferas auxílios ao funcionamento referidos
no n? 1 comunicarão previamente à Comissão um plano

tonelada equivalente carvão.

de modernização, racionalização e reestruturação desti

5.

Todas as medidas destinadas à concessão dos auxílios

que será conseguida pela redução dos custos de produção.

referidos nos artigos 3? a 7?, sem prejuízo das condições
específicas definidas nesses mesmos artigos, serão igual
mente examinadas no que diz respeito à sua conformi

O plano deverá prever as medidas adequadas e esforços

nado a aumentar a viabilidade económica dessas empresas,

dade com os objectivos enunciados no n? 1 do presente
artigo.

sustentados, a fim de conseguir uma redução tendencial
dos custos de produção, aos preços de 1992, no período
compreendido entre 1994 e 2002.
A execução deste plano será regularmente acompanhada
e, em 1997, a Comissão procederá a uma análise da situa

SECÇÃO II

Auxílios dos Estados-membros

Artigo 3 ?
Auxílios ao funcionamento

1.

ção.

3. Se, numa mesma empresa, determinadas unidades de
produção beneficiarem de auxílios à redução de actividade
nos termos do artigo 4?, enquanto outras beneficiam de
auxílios ao funcionamento, o custo de produção dessas
unidades de produção em redução de actividade não será
incluído no cálculo do custo médio de produção da
empresa para efeitos de avaliação da realização, pela
empresa, do objectivo definido no n? 2 do presente
artigo.

Os auxílios ao funcionamento destinados a cobertura

da diferença entre o custo de produção e o preço de venda
resultante do livre consentimento das partes contratantes

perante as condições existentes no mercado muncial só
podem considerar-se compatíveis com o mercado comum

Artigo 4?

se respeitarem todas as condições a seguir enunciadas :

Auxílios à redução de actividade

— o auxílio notificado por tonelada não deve exceder
para cada empresa ou unidade de produção a diferença
entre o custo de produção e a receita previsível para o
exercício carbonífero seguinte,

Poderão ser considerados compatíveis com o mercado
comum, sob reserva de respeitarem o disposto no n? 2 do
artigo 3?, os auxílios destinados a cobrir os custos de
produção das empresas ou unidades de produção que não

— o auxílio efectivamente pago deve ser sujeito a uma
regularização anual com base nos custos e receitas

possam preencher as condições fixadas no n? 2 do artigo
3?, desde que esses auxílios se integrem num plano de
encerramento cujo fim esteja fixado para antes do termo
da vigência da presente decisão.

reais o mais tardar até ao final do exercício carbonífero

que se seguir ao exercício para o qual o auxílio tiver
sido concedido. Na medida em que os auxílios sejam
concedidos no âmbito de um limite máximo de finan

ciamento plurianual, a regularização definitiva terá
lugar no fim do ano seguinte ao exercício de financia
mento plurianual atrás referido,
— o montante do auxílio ao funcionamento por tonelada
não poderá ocasionar preços para o carvão comuni
tário inferiores aos praticados para os carvões de quali
dade similar dos países terceiros,

— sem prejuízo do disposto nos artigos 8? e 9?, os Esta
dos-membros devem fornecer à Comissão todas as

Caso o referido encerramento se vier a verificar após o
termo da vigência da presente decisão, os auxílios desti
nados a cobrir os custos de produção só serão autorizados
se se justificarem por razões sociais e regionais excepcio
nais e se integrarem num plano de redução progressiva e
contínua de actividade que preveja uma diminuição signi
ficativa de capacidade antes do termo da vigência da
presente decisão.

Artigo 5 ?

informações relativas ao cálculo das previsões dos
custos de produção e das receitas por tonelada numa
primeira fase, e ao cálculo da regularização efectuada

Auxílios à cobertura de encargos excepcionais

com base nos custos de produção e receitas reais numa
segunda fase,

1 . Os auxílios estatais concedidos às empresas para lhes
permitir cobrir os custos resultantes ou que resultaram da

— os auxílios não deverão dar origem a qualquer distor
ção da concorrência entre os utentes de carvão.

indústria do carvão não relacionados com a produção
corrente (encargos herdados do passado) poderão ser
considerados compatíveis com o mercado comum se o
seu montante não ultrapassar esses custos. Podem ser
cobertos por esses auxílios :

modernização, da racionalização e da reestruturação da

2. Os Estados-membros que, durante os exercícios
carboníferos de 1994 a 2002, prevejam conceder a
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— os custos a suportar apenas pelas empresas que
procedem ou procederam a reestruturações,
— os custos a suportar por várias empresas.
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4? da presente decisão apresentarão a Comissão, o mais
tardar até 31 de Março de 1994, um plano de moderniza
ção, racionalização e reestruturação da indústria, nos

termos do disposto no n? 2 do artigo 3? e/ou um plano
de redução de actividade em conformidade com o

As categorias de custos resultantes da modernização, racio

disposto no artigo 4? da presente decisão.

nalização e reestruturação da indústria do carvão encon

tram-se definidas no anexo da presente decisão.
2.

2. Os auxílios estatais ao financiamento dos regimes
específicos das prestações sociais à indústria do carvão
poderão ser considerados compatíveis com o mercado
comum se tiverem por efeito, para as empresas da
indústria do carvão, fazer passar a relação entre o encargo
por mineiro no activo e a prestação por beneficiário para
o nível da relação correspondente nas outras indústrias. Os
governos dos Estados-membros devem, sem prejuízo das
disposições do artigo 9?, submeter à apreciação da Comis
são os elementos factuais necessários e os cálculos porme
norizados das relações entre os encargos e as prestações
acima referidas.

Artigo 6?
Auxílios à investigação e ao desenvolvimento

A Comissão examinará a conformidade do ou dos

referidos planos com os objectivos gerais fixados no n? 1
do artigo 2? e com os critérios e objectivos específicos
fixados nos artigos 3? e 4? da presente decisão.
3.

Num prazo de três meses a contar da notificação dos

referidos planos, a Comissão dará parecer sobre a confor
midade dos mesmos com os objectivos gerais e específi
cos, sem com isso condicionar a sua avaliação da capaci
dade das medidas previstas para atingirem esses objectivos.
Se as informações fornecidas nos referidos planos forem
insuficientes, a Comissão pode, no prazo de um mês,
pedir informações complementares, subentendendo-se
que será iniciado um novo prazo de três meses a contar da
apresentação das informações complementares.
4.

Se um Estado-membro decidir introduzir modifica

ções no plano que alterem as suas orientações relativa

Os auxílios destinados a cobrir os gastos das empresas
carboníferas com projectos de investigação e desenvolvi
mento poderão ser considerados compatíveis com o
mercado comum, desde que respeitem as regras estabele

mente aos objectivos referidos na presente decisão, deverá
informar a Comissão, a fim de que esta última possa
pronunciar-se a seu respeito, em conformidade com os
processos definidos no presente artigo.

cidas no enquadramente comunitário dos auxílios estatais
à investigação e ao desenvolvimento.
Artigo 9?

Artigo 7?
Auxílios a favor da protecção do ambiente
Os auxílios destinados a facilitar a adaptação a novas

normas jurídicas de protecção do ambiente das instalações
em serviço pelo menos dois anos antes de estes normas
entrarem em vigor poderão ser considerados compatíveis
com o mercado comum, desde que respeitem as regras
estabelecidas no enquadramento comunitário dos auxílios
estatais destinados àquele efeite.

1.

Os Estados-membros notificarão todos os anos, o

mais tardar até 30 de Setembro (ou três meses antes da
respectiva entrada em vigor), todas as medidas financeiras
que tencionem tomar a favor da indústria do carvão

durante o ano seguinte e especificarão a natureza dessas
medidas, fazendo referência aos objectivos e critérios
gerais estabelecidos no artigo 2? e às diversas formas de
auxílio previstas nos artigos 3 ? a 7? da presente decisão.
Estabelecerão igualmente um nexo com os planos notifi
cados à Comissão nos termos do artigo 8? da presente
decisão .

SECÇÃO III

Processos de notificação, de analise e de autorização

Artigo 8?
1 . Os Estados-membros que, nos exercícios carboní
feros de 1994 a 2002, pretendam conceder auxílios ao
funcionamento, contemplados no n? 2 do artigo 3?, e/ou
auxílios à redução de actividade contemplados no artigo

2.

Os Estados-membros notificarão todos os anos, o

mais tardar até 30 de Setembro, o montante dos auxílios
efectivamente pagos durante o exercício carbonífero ante
rior e comunicarão as regularizações eventualmente efec
tuadas em relação aos montantes inicialmente notificados.

3. Os Estados-membros fornecerão, por ocasião da
notificação dos auxílios referidos nos artigos 3? e 4? da
presente decisão e por ocasião da relação anual dos auxí
lios efectivamente pagos, todas as informações necessárias
à verificação dos critérios estabelecidos nos artigos em
questão.
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4. Os Estados-membros so poderão dar inicio a execu
ção dos auxílios previstos após aprovação da Comissão,
que deliberará nomeadamente em função dos objectivos e
critérios gerais enunciados no artigo 2? e dos critérios
específicos estabelecidos nos artigos 3? a 7? da presente
decisão. Se, a contar da data de recepção da notificação
das medidas projectadas, tiver decorrido um prazo de três
meses sem que a Comissão tenha deliberado, tais medidas
podem ser executadas 15 dias úteis após o envio à Comis
são de um pré-aviso a comunicar a intenção de as pôr em
prática. Todo o pedido de informação complementar por
parte da Comissão que resulte de uma notificação insufi
ciente terá por efeito adiar para a data em que a Comissão
receba as requeridas informações o início da contagem do
prazo de três meses.
5.

por forma a torna-los compatíveis com o disposto na
presente decisão.

O disposto no parágrafo anterior em nada altera a aplica
ção do artigo 2? da presente decisão nem â obrigatorie
dade da notificação por parte dos Estados-membros de
acordo com o processo previsto nos artigos 8? e 9? da
presente decisão. Todas as eventuais alterações aos refe
ridos regimes devem ser igualmente notificadas à Comis
são .

SECÇÃO IV

Disposições gerais e finais

Todos os pagamentos efectuados previamente a uma

autorização da Comissão deverão, em caso de decisão

negativa, ser integralmente reembolsados pela empresa
beneficiária ; serão sempre considerados como concessão
de um benefício anormal sob a forma de um adianta

mento de tesouraria injustificado e, como tal, deverão ser

remunerados pelo beneficiário à taxa do mercado.
6.
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Na análise das medidas assim notificadas, a Comis

são avaliará da conformidade das medidas previstas com
os planos comunicados em conformidade com o artigo 8 ?
e com os objectivos enunciados no artigo 2?, podendo
solicitar aos Estados-membros que justifiquem qualquer
desvio relativamente aos planos inicialmente apresentados

Artigo 10?

1 . A Comissão apresentará anualmente um relatório ao
Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Comité consultivo
sobre a aplicação da presente decisão.
2. Até 30 de Junho de 1997, o mais tardar, a Comissão
apresentará ao Conselho um relatório que refira as expe
riências e os problemas surgidos na aplicação da presente
decisão. A Comissão pode propor, nas condições proces
suais previstas no primeiro parágrafo do artigo 95? do
Tratado CECA, todas as alterações adequadas.

e proponham as medidas de correcção necessárias.
7. Os regimes vigentes em 3 1 de Dezembro de 1 993 ao
abrigo dos quais tenham sido concedidos auxílios em
conformidade com o disposto na Decisão n? 2064/86/
/CECA e que se encontrem ligados a acordos entre
produtores e consumidores que sejam objecto de uma
isenção ao abrigo do n? 3 do artigo 58 ? do Tratado CE
e/ou de uma isenção ao abrigo do artigo 65? do Tratado
CECA deverão ser adaptados até 31 de Dezembro de 1996

Artigo 11 ?

Após consulta ao Conselho, a Comissão tomará todas as
medidas necessárias à aplicação da presente decisão.

Artigo 12?

A presente decisão entra em vigor em 1 de Janeiro de
1994 e expira em 23 de Julho de 2002.

A presente decisão é obrigatória em todos os seus elementos e directamente aplicavel em
todos os Estados membros.

Feito em Bruxelas, em 28 de Dezembro de 1993.
Pela Comissão
Karel VAN MIERT

Membro da Comissão
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ANEXO

DEFINIÇÃO DOS CUSTOS PREVISTOS NO N? 1 DO ARTIGO 5? DA DECISÃO
N? 3632/93/CECA

I. Custos a suportar apenas pelas empresas que procedem ou procederam a reestruturações e racionalização
Exclusivamente :

a) Encargos de pagamento de prestações sociais decorrentes da passagem à reforma de trabalhadores antes
de atingida a idade legal de passagem a reforma ;

b) Outras despesas excepcionais relativas aos trabalhadores privados do seu emprego na sequência de
reestruturações e de racionalização ;

c) Pagamento de pensões e indemnizações fora do sistema legal aos trabalhadores privados do seu
emprego na sequência de reestruturações e de racionalização e aos que já tinham direito às mesmas
antes das reestruturações ;

d) Fornecimento gratuito de carvão aos trabalhadores privados do seu emprego na sequência de reestrutu
rações e de racionalização e aos que já tinham direito ao mesmo antes das reestruturações ;
e) Encargos residuais resultantes de disposições fiscais, legais ou administrativas ;
f) Trabalhos suplementares de segurança no fundo provocados por reestruturações ;
g) Prejuízos relativos a minas, desde que imputáveis a zonas de extracção anteriormente em serviço ;
h) Encargos residuais resultantes de pagamentos a organismos encarregados do abastecimento de água e
da evacuação de águas residuais ;
i) Outros encargos residuais resultantes do abastecimento de água e da evacuação de águas residuais ;
j) Encargos residuais decorrentes da cobertura do regime de seguro de doença de antigos mineiros ;
k) Depreciações intrínsecas excepcionais, desde que resultem da reestruturação da indústria (não tendo
em conta qualquer reavaliação feita desde 1 de Janeiro de 1986 que ultrapasse a taxa de inflação) ;
1) Custos ligados à manutenção da acessibilidade às reservas de carvão na sequência da paragem da
exploração.
II. Custos a suportar por várias empresas
a) Aumento das contribuições relativas à cobertura dos encargos sociais fora do sistema legal em resultado
da diminuição do número de contribuintes decorrente das reestruturações ;

b) Despesas provocadas pelas reestruturações em matéria de abastecimento de água e de evacuação de
águas residuais ;

c) Aumento das contribuições para organismos encarregados do abastecimento de água e da evacuação de
águas residuais, desde que esse aumento resulte de uma diminuição da produção carbonífera sujeita a
contribuição após a reestruturação.
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REGULAMENTO (CE) N? 3633/93 DA COMISSÃO
de 29 de Dezembro de 1993

que fixa as restituições à exportação no sector do leite e dos produtos lácteos
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

sejam mais favoraveis tendo em vista a exportação, sendo
os preços no comércio internacional estabelecidos tendo

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

em conta nomeadamente :

a) Os preços praticados no mercado de países terceiros ;
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 804/68 do
Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece uma
organização 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 ? 4 do seu artigo 17?,

Considerando que, por força do Regulamento (CEE)
n? 804/68, a diferença entre os preços no comércio inter
nacional dos produtos referidos no artigo 1 ? daquele regu
lamento e os preços destes produtos na Comunidade pode
ser coberta por uma restituição à exportação ;

b) Os preços mais favoráveis, à importação proveniente de
países terceiros, nos países terceiros de destino ;

c) Os preços ao produtor verificados nos países terceiros
exportadores tendo em conta, se for caso disso, os
subsídios concedidos por esses países ;

d) Os preços de oferta franco-fronteira da Comunidade ;
Considerando que, ao abrigo do artigo 4? do Regulamento
(CEE) n? 876/68 , a situação do mercado mundial ou as
exigências específicas de certos mercados podem tornar
necessária a diferenciação da restituição em relação aos

Considerando que, nos termos do Regulamento (CEE)

produtos referidos no artigo 1 ? do Regulamento (CEE)

n? 876/68 do Conselho, de 28 de Junho de 1968, que
estabelece, no sector do leite e dos produtos lácteos, as
regras gerais relativas à concessão das restituições à expor
tação e aos critérios de fixação dos seus montantes (3), com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1 344/86 (4), as restituições à exportação em rela

Considerando que o n? 1 do artigo 5? do Regulamento
(CEE) n? 876/68 prevê que seja fixada pelo menos uma
vez, de quatro em quatro semanas, a lista dos produtos em
relação aos quais seja concedida uma restituição à exporta

ção aos produtos referidos no artigo 1 ? do Regulamento
(CEE) n? 804/68, exportados no seu estado natural, devem
ser fixadas tomando-se em consideração :

— a situação e as perspectivas de evolução no que
respeita aos preços e às disponibilidades de leite e de
produtos lácteos, no mercado da Comunidade, e os
preços do leite e dos produtos lácteos no comércio
internacional ,

— os custos de comercialização e os custos de transporte

mais favoráveis a partir do mercado da Comunidade
até aos portos ou outros locais de exportação da
Comunidade, bem como os custos de chegada até aos
países de destino,
— os objectivos da organização comum de mercado no
sector do leite e dos produtos lácteos, que vão asse
gurar a este mercado uma situação equilibrada e um
desenvolvimento natural no plano dos preços e das
trocas comerciais,

— o interesse em evitar perturbações no mercado da
Comunidade,

— o aspecto económico das exportações previstas ;

Considerando que, nos termos do n? 1 do artigo 3? do
Regulamento (CEE) n? 876/68 , os preços na Comunidade
são estabelecidos tendo em conta os preços praticados que
(')
(2)
(J)
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

148
215
155
119

de
de
de
de

28 . 6. 1968 , p. 13.
30. 7. 1992, p. 64.
3. 7. 1968, p. 1 .
8 . 5. 1986, p. 36.

n? 804/68 , consoante o seu destino ;

ção bem como o montante desta restituição ; que, no

entanto, o montante da restituição pode ser mantido ao
mesmo nível durante mais de quatro semanas ;

Considerando que, nos termos do artigo 2? do Regula
mento (CEE) n? 1098/68 da Comissão, de 27 de Julho de
1968, que estabelece as modalidades de aplicação relativa
mente às restituições à exportação no sector do leite e dos
produtos lácteos (*), com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 2767/90 (% a restituição
concedida em relação aos produtos lácteos açucarados é
igual à soma de dois elementos, um para ter em conta a
quantitade de produtos lácteos e o outro para ter em conta
a quantidade de sacarose adicionada ; que, todavia, este
último elemento só é tomado em consideração se a saca

rose adicionada tiver sido produzida a partir de beterrabas
ou de cana-de-açúcar colhidas na Comunidade ; que, em

relação aos produtos dos códigos NC ex 0402 99 11 , ex
0402 99 19, ex 0404 90 51 , ex 0404 90 53, ex 0404 90 91

e ex 0404 90 93, de teor, em peso, de matérias gordas
inferior ou igual a 9,5 % e de teor de matéria seca láctica
não gorda igual ou superior a 15 % , em peso, o primeiro
elemento acima referido é fixado em relação a 100 kg de
produto inteiro ; que, em relação aos outros produtos
açucarados das posições 0402 e 0404, este elemento é
calculado multiplicando o montante de base pelo teor de
produtos lácteos do produto em causa ; que este montante
de base é igual à restituição a fixar em relação a 1 kg de
produtos lácteos contidos no produto inteiro ;
O JO n? L 184 de 29. 7. 1968, p. 10.
(«) JO n? L 267 de 29. 9. 1990, p . 14.
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Considerando que o segundo elemento e calculado multi
plicando, pelo teor em sacarose do produto inteiro, o
montante de base da restituição em vigor no dia da expor
tação em relação aos produtos referidos no n? 1 , alínea d),
do artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n ? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece uma
organização comum de mercado no sector do açúcar ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 1 548/93 (2) ;

Considerando que as taxas representativas de mercado,

definidas no artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 3813/92
do Conselho (3), alterado pelo Regulamento (CE) n?
3528/93 (4), são utilizadas para converter o montante
expresso em moedas dos países terceiros e estão na base

de determinação das taxas de conversão agrícolas das
moedas dos Estados-membros ; que as regras de aplicação
e determinação relativas a essas conversões foram estabele

cidas no Regulamento (CEE) n? 1068/93 da Comissão Q ;
Considerando que o nível da restituição em relação aos
queijos é calculado relativamente a produtos destinados ao
consumo directo ; que as cascas e os desperdícios de
queijos não têm tal finalidade ; que, para evitar qualquer
confusão de interpretação, é necessário precisar que os
queijos com um valor franco fronteira inferior a 150
ecus/ 100 kg não beneficiam de qualquer restituição ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 896/84 da
Comissão (fi), alterado com a última redacção que lhe foi
dada pelo Regulamento (CEE) n? 222/88 Ç), previu dispo
sições complementares no que respeita à concessão das
restituições aquando das mudanças de campanha ; que
estas disposições prevêem a possibilidade de diferenciação
das restituições em função da data de fabrico dos produ
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caso de serem adicionados caseína e/ou caseinatos, essa

quantidade não deve ser tomada em consideração *,
Considerando que a aplicação destas modalidades à situa
ção actual dos mercados no sector do leite e dos produtos

lácteos e, nomeadamente, aos preços destes produtos na
Comunidade e no mercado mundial implica a fixação da
restituição em relação aos produtos e aos montantes cons
tantes do anexo do presente regulamento ;

Considerando que o Regulamento (CEE) n? 990/93 do
Conselho (8) proíbe o comércio entre a Comunidade Euro
peia e a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e
Montenegro) ; que esta proibição não se aplica a determi
nadas situações, enumeradas de forma limitativa nos

artigos 2?, 4?, 5? e 7? do mesmo regulamento ; que este
facto deve ser tomado em consideração na fixação das
restituições ;

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

Artigo 1 ?

1.

As restituições à exportação referidas no artigo 17?

do Regulamento (CEE) n? 804/68 em relação aos produtos
exportados são fixadas nos montantes do anexo.
2. Não é fixada qualquer restituição relativamente às
exportações para a zona E em relação aos produtos dos
códigos NC 0401 , 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
Artigo 2?

tos ;

Considerando que, para o cálculo do montante da restitui
ção para os queijos fundidos, é necessário prever que, no

O presente regulamento entra em vigor em 1 de Janeiro
de 1994.

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

Feito em Bruxelas, em 29 de Dezembro de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 de Dezembro de 1993, que íixa as restituições à expor
tação no sector do leite e dos produtos lácteos
(Em ECU/100 kg peso líquido, salvo indicação em contrário)
Código
do produto

Destino (")

Montante das

restituições (")

Código
do produto

Destino (*)

Montante das

restituições (*")

0401 10 10 000

5,45

0402 21 91 500

124,32

0401 10 90 000

5,45

0402 21 91 600

135,31

0401 20 11 100

5,45

0402 21 91 700

141,84

0401 20 11 500

8,42

0402 21 91 900

149,14

0401 20 19 100

5,45

0402 21 99 100

110,85

0401 20 19 500

8,42

0402 21 99 200

111,66

0401 20 91 100

11,21

0402 21 99 300

113,12

0401 20 91 500

13,06

0402 21 99 400

121,46

0401 20 99 100

11,21

0402 21 99 500

124,32

0401 20 99 500

13,06

0402 21 99 600

135,31

0401 30 11 100

16,78

0402 21 99 700

141,84

0401 30 11 400

25,87

0402 21 99 900

149,14

0401 30 11 700

38,87

0402 29 15 200

0,6000

0401 30 19 100

16,78

0402 29 15 300

0,9640

0401 30 19 400

25,87

0402 29 15 500

1,0192

0401 30 19 700

38,87

0402 29 15 900

1,1000

0401 30 31 100

46,29

0402 29 19 200

0,6000

0401 30 31 400

72,28

0402 29 19 300

0,9640

0401 30 31 700

79,70

0402 29 19 500

1,0192

46,29

0402 29 19 900

1,1000

0401 30 39 400

72,28

0402 29 91 100

1,1085

0401 30 39 700

79,70

0402 29 91 500

1,2146

0401 30 91 100

90,84

0402 29 99 100

1,1085

0401 30 91 400

133,53

0402 29 99 500

1,2146

0401 30 91 700

155,81

0402 91 11 110

5,45

0401 30 99 100

90,84

0402 91 11 120

11,21

0401 30 99 400

133,53

0402 91 11 310

19,10

0401 30 99 700

155,81

0402 91 11 350

23,60

0402 10 11 000

60,00

0402 91 1 1 370

28,92

60,00

0402 91 19 110

5,45

11,21

0401 30 39 100

0402 10 19 000
0402 10 91 000

0,6000

0402 91 19 120

0402 10 99 000

0,6000

0402 91 19 310

19,10

0402 21 1 1 200

60,00

0402 91 19 350

23,60

0402 21 1 1 300

96,40

0402 91 19 370

28,92

0402 21 11 500

101,92

0402 91 31 100

22,16

0402 21 11 900

110,00

0402 91 31 300

34,18

0402 21 17 000

60,00

0402 91 39 100

22,16

0402 21 19 300

96,40

0402 91 39 300

34,18

0402 21 19 500

101,92

0402 91 51 000

25,87

0402 21 19 900

110,00

0402 91 59 000

25,87

0402 21 91 100

110,85

0402 91 91 000

90,84

0402 21 91 200

111,66

0402 91 99 000

90,84

0402 21 91 300

113,12

0402 99 11 110

0,0545

0402 21 91 400

121.46

0402 99 11 130

0.1121

N? L 329/22

Código

do produto

0402 99 11 150
0402 99 11 310
0402 99 1 1 330
0402 99 11 350
0402 99 19 110
0402 99 19 130
0402 99 19 150
0402 99 19 310
0402 99 19 330
0402 99 19 350
0402 99 31 110
0402 99 31 150
0402 99 31 300
0402 99 31 500

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Destino 0

Montante das

restituições ( )

0,1862
22,04
26,63
35,68

0,0545
0,1121
0,1862
22,04

0402 99 39 150
0402 99 39 300
0402 99 39 500
0402 99 91 000
0402 99 99 000
0403 10 22 100
0403 10 22 300
0403 10 24 000
0403 10 26 000
0403 10 32 100
0403 10 32 300
0403 10 34 000
0403 10 36 000
0403 90 1 1 000
0403 90 13 200
0403 90 13 300
0403 90 13 500
0403 90 13 900
0403 90 19 000
0403 90 31 000
0403 90 33 200
0403 90 33 300

26,63
35,68
0,2402
37,17
0,4629
0,7970
0,2402
37,17
0,4629
0,7970
0,9084
0,9084
5,45
8,42
11,21
16,78
0,0545
0,0842
0,1121
0,1678
60,00
60,00
96,40
101,92
110,00
110,85
0,6000
0,6000
0,9640

0403 90 33 500

1,0192

0403 90 33 900

1,1000

0403 90 39 000
0403 90 51 100

5,45

0402 99 39 110

1,1085

Código
do produto

0403 90 61 100
0403 90 61 300
0403 90 63 000
0403 90 69 000

0404 90 11 100
0404 90 11 910
0404 90 11 950

0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90
0404 90

13 120
13 130
13 140
13 150
13 911
13 913

30. 12. 93

Destino (*)

Montante das

restituições (") ,

0,0545
0,0842
0,1121
0,1678

60,00
5,45
19,10

60,00
96,40
101,92
110,00
5,45
11,21

0404 90 13 915

16,78

0404 90 13 917

25,87

0404 90 13 91 9

38,87

0404 90 13 931

19,10

0404 90 13 933

23,60

0404 90 13 935

28,92

0404 90 13 937

34,18

0404 90 13 939

35,74

0404 90 19 110

110,85

0404 90 19 115

111,66

0404 90 19 120
0404 90 19 130

113,12
121,46

0404 90 19 13 5

124,32

0404 90 19 150

135,31

0404 90 19 160

141,84

0404 90 19 180

149,14

0404 90 31 100

60,00

0404 90 31 910

5,45

0404 90 31 950

19,10

0404 90 33 120

60,00

0404 90 33 130

96,40

0404 90 33 140

101,92

0404 90 33 150

110,00

0404 90 33 91 1

5,45

0404 90 33 913

11,21

0404 90 33 915

16,78

0404 90 33 917

25,87

0404 90 33 919

38,87

0403 90 51 300

8,42

0403 90 53 000

11,21

0403 90 59 110

16,78

0404 90 33 931

19,10

25,87

0404 90 33 933

23,60

38,87

0404 90 33 935

28,92

0403 90 59 140
0403 90 59 170
0403 90 59 310

46,29

0404 90 33 937

34,18

0403 90 59 340

72,28

0404 90 33 939

35,74

0403 90 59 370

79,70

0404 90 39 110

110,85

0403 90 59 510

90,84

0404 90 39 115

111,66

0403 90 59 540

133,53

0404 90 39 120

113,12

0403 90 59 570

155,81

0404 90 39 130

121,46

Código
do produto
0404 90 39 150

N? L 329/23

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

30 . 12. 93

Destino

Montante das

restituições (*")

Código
do produto

124,32

0405 00 19 500

156,10

Montante das

Destino (*)

restituições (")

0404 90 51 100

0,6000

0405 00 19 700

160,00

0404 90 51 910

0,0545

0405 00 90 100

160,00

0405 00 90 900

206,00

0404 90 51 950

22,04

0404 90 53 110

0,6000

0406 10 20 100

0404 90 53 130

0,9640

0406 10 20 230

—
028

—
—

35,23

0404 90 53 150

1,0192

032

0404 90 53 170

1,1000

400

0,0545

404

0404 90 53 911
0404 90 53 913

0,1121

0404 90 53 915

0,1678

0404 90 53 917
0404 90 53 919
0404 90 53 931

35,68

0404 90 53 937

37,17

1,2146

0404 90 59 930

0,5557

0,9084

0404 90 91 100

0,6000

0404 90 91 910

0,0545

0406 10 20 610

0,6000

0404 90 93 130

0,9640

0404 90 93 150

1,0192

—

35,23
—

028

12,19

032

12,19

036

—

038

—

400
404

78,73
—

80,77
0406 10 20 620

22,04

0404 90 93 110

—

43,29

0,7970

0404 90 59 990

0404 90 91 950

404

1,1085

0404 90 59 150
0404 90 59 950

400

22,04

26,63

028
032

0,3887

0404 90 53 935
0404 90 59 130

0406 10 20 290

0,2587

0404 90 53 933

—

43,29

028

18,05

032

18,05

036

—

038

—

400
404

86,80
—

88,56

0404 90 93 170

1,1000

0404 90 93 911

0,0545

0404 90 93 913

0,1121

036

—

0404 90 93 915

0,1678

038

—

0404 90 93 917

0,2587

400

0404 90 93 919

0,3887

404

0406 10 20 630

028

21,66

032

21,66

98,65
—

0404 90 93 931

22,04

0404 90 93 933

26,63

028

—

0404 90 93 935

35,68

032

—

0404 90 93 937

37,17

036

—

99,99
0406 10 20 640

0404 90 99 130

1,1085

038

—

0404 90 99 150

1,2146

400

117,33

0404 90 99 930

0,5557

404

0404 90 99 950

0,7970

0404 90 99 990

0,9084

—

117,33
028

24,82

0405 00 11 200

120,98

0406 10 20 650

032

24,82

0405 00 11 300

152,20

036

—

0405 00 11 500

156,10

038

—

0405 00 11 700

160,00

400

0405 00 19 200

120,98

404

0405 00 19 300

152,20

58,66
—

122,15

N? L 329/24

Código
do produto

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Destino (*)

0406 10 20 660
0406 10 20 810

restituições (")

Código
do produto

Destino (*)

—

0406 30 10 200

Montante das

028

—

—

032

—

032

—

036

—

036

—

038

038

—

400

404

028
032

—

—
—

404

0406 30 10 250

—

036

—

038

—

400

0406 30 10 300

028

—

032

—
—

032

—

038

—

036

—

400

038

—

404

—-

0406 30 10 350

—

0406 10 20 900

032

400
404

—

036

—

404

—
—

—

032

400

—

028

0406 30 10 400

76,66
—

—

028

—

032

—

036

' —

038

—

028

—

400

032

—

404

400

102,21
—

—

39,27
43,94

76,66

404

—

028

038

—

0406 20 90 100

57,66
64,46

39,37

39,37

57,66
—

64,46
0406 30 10 450

028

—

102,21

032

—

028

—

036

—

032

—

038

400

108,59

400

404

—

404

028
032

400
404

—
—

0406 30 10 500
0406 30 10 550

121,38
—

—

0406 30 10 100

—

—

—
028

—

032

—

036

—

038

121,38
0406 20 90 990

—

83,96
93,81

108,59

0406 30 10 150

—

43,94

036

0406 10 20 870

0406 20 90 919

39,27

—

404

0406 20 90 917

—

036

028

400

0406 20 90 915

—

032

404

32,46

0406 20 90 913

—

028

32,46
—

—

39,27
43,94

—

038

400

404

19,01
19,01

0406 10 20 850

Montante das

restituições (**)

028

400

0406 10 20 830

30. 12. 93

400

404

—

39,27

18,05
43,94

028

—

028

—

032

—

032

—

036

—

036

—

038

—

038

—

400

18,08

404

—

400
404

20,61

0406 30 10 600

57,66
25,27
64,46

Código
do produto

Destino (*)

028

—

0406 30 31 730

028

—

032

—

032

—

036

—

036

—

Destino (*)

0406 30 10 650

038

400
404

Montante das

038

—

400

83,96

404

—

93,81

0406 30 31 910

028

—

032

—

032

—

036

—

036

—

038

—

038

—

400

83,96
—

—

028

—

93,81

032

—

028

—

036

—

032

—

038

0406 30 31 930

400

—

57,66

036

—

038

—

400

102,47

028

—

404

—

032

—

—

0406 30 31 950

114,50

036

—

038

032

—

400

036

—

038

—

400

102,47

0406 30 31 100

028

—

93,81
0406 30 39 100

0406 30 39 300

—

028

—

—

032

—

036

—

—

038

—

400
404

—

036

—

038

—

404

404

—

83,96

114,50

032

400

—

64,46

028

404

0406 30 39 500

18,08

—

39,27
18,05
43,94

028

—

032

—

036

—

—

038

20,61

400

57,66

028

—

404

032

—

25,27
64,46

036

—

038

—

400
404

0406 30 39 700

39,27

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404

39,27
—

43,94

028

—

—

032

—

036

—

038

—

400
404

43,94
0406 30 31 710

39,27
43,94

404

0406 30 31 500

—

—

404

0406 30 31 300

—

57,66

028

400

0406 30 10 800

restituições (**)

64,46

404

0406 30 10 750

Montante das

restituições (")

Código
do produto

0406 30 10 700

N ? L 329/25

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

30 . 12. 93

—

83,96
—

93,81
0406 30 39 930

028

—

032

—

036

—

038

400
404

—

83,96
—

93,81

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 329/26

Código
do produto

Destino (*)

0406 30 39 950

30. 12. 93

restituições (")

Código
do produto

Destino (*)

028

—

0406 90 21 900

028

—

032

—

032

—

036

—

036

—

Montante das

038

—

038

—

400

102,47

400

117,33

404

—

404

—

136,90

114,50
0406 30 90 000

028

—

—

032

—

036

—

036

—

038

~

038

400

102,47

400

404

—

404

028

—

032

0406 90 23 900

028

—

032

—

038

—

400

108,30

404

0406 90 25 900

028
032
038

~

036

—

404

0406 90 27 900

—

400

108,30

404

—

028

—

032

—

036

—

038

—

400

1 Í7,33

404

—

—

58,66
—

122,15

—
028

—

032

—

036

—

038

400

114,17
0406 90 13 000

—

032

400

—

—

—

028

038

114,17
0406 40 90 000

—

58,66
122,15

114,50
0406 40 50 000

Montante das

restituições (")

404

—

50,66
—

103,52
0406 90 31 119

143,80
0406 90 15 100

—

036

—

038

13,54

400

56,39

404

14,44

—

032

—

036

—

038

—

400

117,33

038

—

404

—

400

52,71

143,80

404

13,50

81,19
0406 90 31 151

028

—

032

—

036

—

—

75,66

028

—

0406 90 31 159

032

—

0406 90 33 119

036

—
028

—

—

032

—

038

—

036

400

117,33

038

13,54

—

400

56,39

143,80

404

404

0406 90 17 900

—

032

028

0406 90 15 900

0406 90 17 100

028

—

—

14,44
81 19

Código
do produto

Destino (*)

028

—

0406 90 69 910

028

032

—

032

036

—

036

63,18

038

—

400

135,38

400

52,71

404

72,20

Destino (*)

0406 90 33 151

404

Montante das

0406 90 73 900

—

036

38,50

036

—

400

136,28

038

13,54

404

108,30

400

56,39

404

14,44

028

—

032

—

—

036

032

—

400

036

—

404

038

—

400

52,71

—

58,66
—

113,68
0406 90 76 100

028

21,66

13,50

032

21,66

75,66

036

028

—

038

032

—

400

036

38,50

400

143,08

404

—
—

53,04
—

99,99
028

—

143,08

032

—

—

036

—

032

—

038

—

036

—

400

038

—

404

400

117,33

028

81,23

0406 90 76 300

58,66
—

122,15
028

—

117,33

032

—

028

—

036

—

032

—

038

—

0406 90 76 500

036

81,23

400

400

166,96

404

404

126,35

21,66

21,66

—

032

032

—

036

036

94,79

038

400

191,43

400

404

144,40

404

—

53,04
—

99,99
—

032

—

63,18

036

—

135,38

038

—

—

032

—

404

—

028

028

400

—

028

028

036

—

67,69
122,15

0406 90 78 100

191,43

0406 90 69 100

—

136,28
0406 90 75 900

028

166,96

0406 90 63 900

—

032

404

0406 90 63 100

028

032

404

0406 90 61 000

—

—

404

0406 90 35 990

—

028

81,19

0406 90 35 190

restituições (**)

148,91

13,50

75,66

0406 90 33 951

Montante das

restituições (")

Código
do produto

0406 90 33 919

N? L 329/27

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

30. 12. 93

0406 90 78 300

72,20

400

148,91

404

—

58,66
—

122,15

N ? L 329/28

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Código
do produto

Destino (*)

0406 90 78 500

30 . 12. 93

restituições (")

Código
do produto

028

—

0406 90 86 300

028

18,05

032

—

032

18,05

036

—

036

—

038

—

400
404

Montante das

Destino (")

038

67,69

400

—

404

122,15
0406 90 79 900

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404

50,66

—

032

—

036

—

038

—

400

117,33

404

—

21,66

032

21,66

036

—

038

—

404

028

—

032

—

036

. 38,51

400

143,08

404

81,23

—

032

—

036

—

038

—

400

117,33

404

032

0406 90 87 200

038

—

400
404

0406 90 87 300

117,33
—

028

24,82

032

24,82

036

038

400
404

12,19
12,19

036

—

038

—

18,05

032

18,05

036

—

038

400
404

58,66

21,66

032

21,66

038

0406 90 85 999

—

400

0406 90 86 100

—

404

12,19

032

12,19

—

028
036

—

028

—

86,80

88,56
0406 90 87 400

122,15

0406 90 86 200

—

028

—

—

80,77
80,77

117,33
0406 90 85 995

028
032

404

—

—

—

400

—

036

—

117,33

143,08
028

—

028

0406 90 87 100

0406 90 85 991

98,65

99,99
0406 90 86 900

117,33
0406 90 85 910

—

028

400

—

028

—

86,80
88,56

0406 90 86 400

103,52
0406 90 81 900

Montante das

restituições (")

—

—

98,65
—

99,99
0406 90 87 951

028

—

036

—

032

038

—

036

38,50

400

136,28

400
404

80,77
—

80.77

404

—

81,23
136.28

Código
do produto

Destino (*)

0406 90 87 971

028
032

Código
do produto

24,82
24,82

2309 10 19 010

—

2309 10 19 100

—

2309 10 19 200
2309 10 19 300

0,23
0,31

2309
2309
2309
2309
2309

0,39
0,47
0,55
0,58
0,62

Montante das

036

—

038

—

400

66,79
—

122,15
028
032

400
404

0406 90 87 979

—

35,23
—

19 400
19 500
19 600
19 700
19 800

restituições (**)

2309 10 70 010

—

2309 10 70 100

18,00

43,29

2309 10 70 200

24,00

24,82

2309 10 70 300

30,00

032

24,82

2309 10 70 500

36,00

2309 10 70 600

42,00

2309 10 70 700

48,00

2309 10 70 800

52,80

038

400
404

0406 90 88 100

—
—

66,79
—

2309 90 35 010

—

122,15

2309 90 35 100

—

—

2309 90 35 200
2309 90 35 300
2309 90 35 400

0,23
0,31
0,39

2309 90 35 500
2309 90 35 700

0,47
0,55

028
032

12,19
12,19

036

—

038

—

400
404

0406 90 88 300

—
'

10
10
10
10
10

Destino (")

028
036

0406 90 88 200

Montante das

restituições (**)

404

0406 90 87 972
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028
032

80,77
—

80,77
18,05
18,05

2309 90 39 010

—

2309 90 39 100

—

2309 90 39 200

0,23

2309 90 39 300

0,31

2309 90 39 400

0,39

036

—

2309 90 39 500

0,47

038

—

2309 90 39 600

0,55

2309 90 39 700
2309 90 39 800

0,58
0,62

400
404

86,80
—

88,56
2309 10 15 010

—

2309 10 15 100

—

2309 10 15 200

0,23

2309 10 15 300

0,31

2309 10 15 400

0,39

2309 10 15 500
2309 10 15 700

0,47
0,55

2309 90 70 010

2309
2309
2309
2309
2309
2309

90
90
90
90
90
90

70
70
70
70
70
70

—

100
200
300
500
600
700

18,00
24,00
30,00
36,00
42,00
48,00

2309 90 70 800

52,80

(*) Os . números de código dos destinos são os constantes do anexo do Regulamento (CEE) n? 208/93 da Comissão.
No que diz respeito aos outros destinos, à excepção dos indicados para cada « código produto », o montante da restituição é indicado por
No caso de não ser indicado qualquer destino, o montante da restituição é aplicável para a exportação para qualquer destino, à excepção do referido no n?
2 do artigo 1 ?

(") As restituições à exportação para a República Federativa da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro) só podem ser concedidas no respeito das condições previstas
no Regulamento (CEE) n? 990/93 .

NB : Os códigos dos produtos, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) n? 3846/87 da Comissão
(JO n? L 366 de 24. 12. 1987, p. 1 ), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n? 3567/93 (JO n? L 327 de 28 .
12. 1993, p. 1 ).
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REGULAMENTO (CE) N? 3634/93 DA COMISSÃO
de 29 de Dezembro de 1993

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

— o período de referência de base em causa começa
no dia seguinte a esses três dias úteis ;

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Considerando que, devido às taxas de câmbio verificadas
ao longo do período de referência de 27 a 29
de Dezembro de 1993, é necessário fixar uma nova taxa

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

de conversão agrícola relativa à lira italiana ;

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 ('), alterado pelo Regulamento
(CE) n? 3528/93 (2), e, nomeadamente, o n? 1 do seu
artigo 3?,

Considerando que as taxas de conversão agrícolas foram
fixadas pelo Regulamento (CEE) n? 2811 /93 da Comissão
0;
Considerando que o artigo 4? do Regulamento (CEE)
n? 3813/92 prevê que a taxa de conversão agrícola de
uma moeda flutuante seja alterada sempre que o desvio
monetário relativamente à taxa representativa de mercado
exceder determinados níveis ; que o disposto no

Considerando que o n ? 3 do artigo 15? do Regulamento
(CEE) n? 1068/93 prevê que a taxa de conversão agrícola
fixada antecipadamente será ajustada no caso de o seu
desvio em relação à taxa de conversão agrícola em vigor
no momento do facto gerador aplicável em relação ao
montante em causa exceder quatro pontos ; que, neste
caso, a taxa de conversão agrícola fixada antecipadamente
será aproximada da taxa em vigor até ao nível correspon
dente a um desvio de quatro pontos ; que é conveniente
especificar a taxa pela qual é substituída a taxa de conver
são agrícola fixada antecipadamente,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

artigo 4?A do referido regulamento se aplica até 31
de Dezembro de 1994 em derrogação do mencionado
artigo 4? ;
Artigo 1 ?

Considerando que as taxas representativas de mercado são
determinadas com base em períodos de referência estabe
lecidos em conformidade com o disposto no Regulamento
(CEE) n? 1068/93 da Comissão, de 30 de Abril de 1993,
que estabelece regras para a determinação e aplicação das
taxas de conversão no sector agrícola (4) ;
Considerando que, atendendo à decisão dos ministros das
Finanças, de 2 de Agosto de 1993, todas as moedas dos
Estados-membros

devem

ser

consideradas

moedas

flutuantes, em conformidade com a alínea b) do artigo 1 ?
do Regulamento (CEE) n° 3813/92 ;

Considerando, porém, que o artigo 2? do Regulamento
(CEE) n? 1068/93 prevê que, no caso de o valor absoluto

As taxas de conversão agrícolas são fixadas no anexo I.

Artigo 2?

No caso referido no n? 3 do artigo 15? do Regulamento
(CEE) n? 1068/93, a taxa de conversão agrícola fixada
antecipadamente é substituída pela taxa do ecu relativa à
moeda em causa que figura no anexo II :
— quadro A, no caso desta última taxa ser superior à taxa
fixada antecipadamente, ou
— quadro B, no caso desta última taxa ser inferior à taxa
fixada antecipadamente.

da diferença entre os desvios de dois Estados-membros,
calculados em função das médias das taxas do ecu de três

Artigo 3?

dias úteis consecutivos, exceder seis pontos :
— as taxas representativas de mercado das moedas em
causa são ajustadas com base nos três dias úteis em

É revogado o Regulamento (CEE) n? 2811 /93.

questão, e

Artigo 4?
(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

387
320
256
108

de
de
de
de

31 . 12. 1992,
22. 12. 1993,
14. 10. 1993 ,
1 . 5. 1993, p.

p. 1 .
p. 32.
p. 16.
106.

O

presente

regulamento

de Dezembro de 1993 .

entra

em vigor em
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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 29 de Dezembro de 1993.
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

ANEXO I

Taxas de conversão agrícolas
1 ecu =

49,3070

francos belgas e

9,34812
2,35418
328,567
190,382
7,98191
0,976426
2 264,19
2,65256

236,933

francos luxemburgueses
coroas dinamarquesas
marcos alemães
dracmas gregas
pesetas espanholas
francos franceses
libra irlandesa
liras italianas
florins neerlandeses

escudos portugueses

0,920969

libra esterlina

ANEXO II

Taxas de conversão agrícolas fixadas antecipadamente e ajustadas

Quadro B

Quadro A

1 ecu =

47,4106

francos belgas e
francos luxemburgueses
8,98858 coroas dinamarquesas
2,26363 marcos alemães
315,930
dracmas gregas
183,060
pesetas espanholas
7,67491
francos franceses
0,938871 libra irlandesa
2177,11
liras italianas
2,55054 florins neerlandeses
227,820
escudos portugueses
0,885547 libra esterlina

1 ecu =

51,3615

francos belgas e
francos luxemburgueses
9,73763 coroas dinamarquesas
2,45227 marcos alemães
342,257
dracmas gregas
198,315
pesetas espanholas
8,31449 francos franceses
1,01711
libra irlandesa
2 358,53
liras italianas
2,76308 florins neerlandeses
246,805
escudos portugueses
0,959343 libra esterlina
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REGULAMENTO (CE) N? 3635/93 DA COMISSÃO
de 29 de Dezembro de 1993

que fixa os direitos niveladores à importação em relação ao açúcar branco e ao
açúcar em bruto
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 1785/81 do
Conselho, de 30 de Junho de 1981 , que estabelece a orga
nização comum de mercado no sector do açúcar ('), com a
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE)
n? 1 548/93 (2), e, nomeadamente, o n? 8 do seu artigo 1 6?,

dos direitos niveladores actualmente em vigor, em confor
midade com o anexo do presente regulamento ;

Considerando que, para permitir o funcionamento normal
do regime dos direitos niveladores, é conveniente adoptar
para o cálculo destes últimos a taxa representativa do
mercado, verificada no decurso do período de referência
de 28 de Dezembro de 1993 no que respeita às moedas
flutuantes,

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

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

de conta e às taxas de conversão a aplicar no âmbito da
política agrícola comum (3), alterado pelo Regulamento
(CE) n? 3528/93 (4), e, nomeadamente, o seu artigo 5?,
Considerando que os direitos niveladores aplicáveis à
importação de açúcar branco e de açúcar em bruto foram
fixados pelo Regulamento (CEE) n ? 1695/93 da Comis
são (^ com a última redacção que lhe foi dada pelo Regu
lamento (CE) n? 3563/93 (6) ;

Considerando que a aplicação das regras e modalidades
constantes do Regulamento (CEE) n? 1695/93 aos dados
de que a Comissão tem conhecimento implica a alteração

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

Artigo 2?
O presente regulamento entra em vigor em 30 de
Dezembro de 1993 .

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

Feito em Bruxelas, em 29 de Dezembro de 1993 .
Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

(')
(2)
O
O
O
(é)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

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

L
L
L
L
L
L

177
154
387
320
159
324

de
de
de
de
de
de

1 . 7. 1981 , p. 4.
25. 6. 1993, p. 10 .
31 . 12. 1992, p . 1 .
22. 12. 1993, p . 32.
1 . 7. 1993, p. 40 .
24. 12. 1993, p. 49.
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ANEXO

do regulamento da Comissão, de 29 de Dezembro de 1993, que fixa os direitos niveladores
à importação em relação ao açúcar branco e ao açúcar em bruto
(Em ECU/100 hg)

Código NC

Montante do direito nivelador (3)

1701 11 10

34,29 (')

1701 11 90

34,29 (')

1701 12 10

34,29 (')

1701 12 90

34,29 (')

1701 91 00

42,36

1701 99 10

42,36

1701 99 90

42,36 (2)

(') O montante do direito nivelador apucavel sera calculado em conformidade com as disposições do artigo 2? ou 3?
do Regulamento (CEE) n? 837/68 da Comissão (JO n? L 151 de 30. 6. 1968, p. 42), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n? 1428/78 (JO n? L 171 de 28 . 6. 1978, p. 34).
(2) Nos termos do n ? 2 do artigo 16? do Regulamento (CEE) n? 1785/81 , o presente montante é igualmente apli
cável ao açúcar obtido a partir do açúcar branco e do açúcar em bruto, adicionado de substâncias que não aroma
tizantes ou corantes.

(3) Em conformidade com o n ? 1 do artigo 101 ? da Decisão 91 /482/CEE, não são aplicados direitos niveladores aos
produtos originários dos PTU.
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DIRECTIVA 93/ 109/CE DO CONSELHO
de 6 de Dezembro de 1993

que estabelece o sistema de exercício do direito de voto e de elegibilidade nas
eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes num Esta
do-membro de que não tenham a nacionalidade
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Considerando que a aplicação do n? 2 do artigo 8?B do

Tratado CE não implica uma harmonização dos regimes
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o n? 2 do seu artigo 8?B,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

eleitorais dos Estados-membros e que, além disso, para ter
em conta o princípio da proporcionalidade, previsto
no terceiro parágrafo da alínea b) do artigo 3? do Tratado
CE, a legislação comunitária nessa matéria não deve

exceder o necessário para atingir o objectivo referido
no n? 2 do artigo 8?B do Tratado CE ;

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu ('),

Considerando que o n? 2 do artigo 8?B do Tratado CE
tem por objectivo assegurar que todos os cidadãos da

Considerando que o Tratado da União Europeia constitui
uma nova etapa no processo de criação de uma união cada

possam aí exercer o seu direito de voto e ser elegíveis para
o Parlamento Europeu nas mesmas condições ; e que, por
conseguinte, é necessário que as condições, nomeada
mente em matéria de duração e de prova de residência,
válidas para os não nacionais sejam idênticas às aplicáveis,
se necessário, aos nacionais do Estado-membro em ques

União, nacionais ou não do Estado-membro de residência,

vez mais estreita entre os povos da Europa ; que têm
como missão, nomeadamente, organizar coerente e solida
riamente as relações entre os povos dos Estados-membros

e que um dos seus objectivos fundamentais é o reforço da
protecção dos direitos e dos interesses dos nacionais dos

tão :

seus Estados-membros mediante a instituição da cidadania
da União :

Considerando que, para o efeito, as disposições do titulo
II do Tratado da União Europeia, que alteram o Tratado
que institui a Comunidade Económica Europeia para criar
a Comunidade Europeia, instituíram uma cidadania da
União em benefício de todos os nacionais dos Estados

-membros, reconhecendo-lhes, a esse título, um conjunto
de direitos ;

Considerando que o direito de voto e a elegibilidade para
o Parlamento Europeu no Estado-membro de residência,
previsto no n? 2 do artigo 8?B do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, constitui uma aplicação do prin
cípio da não discriminação entre nacionais e não nacio
nais e um corolário do direito de livre circulação e perma
nência previsto no artigo 8?A do Tratado CE ;

Considerando que o n? 2 do artigo 8?B do Tratado CE
prevê o direito de voto e a elegibilidade para o Parlamento
Europeu no Estado-membro de residência sem,
no entanto, a substituir ao direito de voto e à elegibilidade
no Estado-membro de que o cidadão europeu é nacional ;
que é necessário respeitar a liberdade de opção dos cida
dãos da União relativamente ao Estado-membro em que
desejem participar nas eleições europeias, garantindo
simultaneamente que não sejam cometidos abusos a esta
liberdade como votos duplos ou duplas candidaturas ;

Considerando que as derrogações das regras gerais da
presente directiva devem ser justificadas, nos termos do
n? 2 do artigo 8?B do Tratado CE, por problemas especí
ficos de um Estado-membro, e que, pela sua natureza,
essas disposições derrogatórias devem ser sujeitas a
reexame :

Considerando que o n? 2 do artigo 8?B do Tratado CE
refere-se apenas à possibilidade de exercício do direito de
voto e à elegibilidade para o Parlamento Europeu, sem

prejuízo do n? 3 do artigo 138? do Tratado CE que prevê
o estabelecimento de um processo uniforme para estas
eleições em todos os Estados-membros, e que se destina

Considerando que esses problemas específicos se podem
colocar, nomeadamente, num Estado-membro em que a

essencialmente a suprimir a condição da nacionalidade
actualmente exigida na maior parte dos Estados-membros
para o exercício desses direitos ;

proporção de cidadãos da União que nele residam sem ter
a sua nacionalidade e que tenham atingido a idade de
voto é muito superior à média ; que uma proporção de
20 % desses cidadãos relativamente ao conjunto do eleito

(') JO n? C 329 de 6. 12. 1993.

rado justifica disposições derrogatórias assentes no critério
do período de residência ;
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Considerando que a cidadania da União se destina a uma
melhor integração dos cidadãos da União no seu país de
acolhimento e que, nesse contexto, evitar qualquer polari
zação entre listas de candidatos nacionais e não nacionais
é coerente com as intenções dos autores do Tratado ;

Considerando que esse risco de polarização diz especial
mente respeito a um Estado-membro em que a proporção
de cidadãos da União não nacionais que atingiram a idade
de voto exceda 20 % do conjunto dos cidadãos da União

3. « Estado-membro de residência », o Estado-membro em

que o cidadão da União reside sem ter a nacionali
dade ;

4. « Estado-membro de origem », o Estado-membro da
nacionalidade do cidadão da União ;

5. « Eleitor comunitário », qualquer cidadão da União que
tenha o direito de voto para o Parlamento Europeu
no

Estado-membro de

residência nos termos da

presente directiva ;

em idade de votar e aí residentes, sendo assim necessário

composição das listas de candidatos ;

6. « Elegível comunitário », qualquer cidadão da União
elegível para o Parlamento Europeu no Estado
-membro de residência nos termos da presente direc

Considerando que é necessário tomar em consideração o

7. « Cadernos eleitorais », o registo oficial de todos os elei

que esse Estado-membro possa prever disposições especí
ficas, que observem o artigo 8?B do Tratado, relativas à

tiva ;

facto de em determinados Estados-membros os nacionais

tores com direito de voto num determinado círculo ou

de outros Estados-membros aí residentes disporem de
direito de voto para o parlamento nacional, pelo que
algumas disposições da presente directiva podem não ser
aí aplicadas,

autarquia local, realizado e actualizado pelo serviço
competente de acordo com o direito eleitoral do Esta
do-membro de residência, ou o recenseamento da

população, se este mencionar a qualidade de eleitor ;
8. « Dia de referência », o dia ou dias em que os cidadãos
da União devem preencher, de acordo com o direito
do Estado-membro de residência, as condições exigidas
para aí serem eleitores ou elegíveis ;

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

CAPÍTULO I

9. « Declaração formal », o acto do interessado cuja
inexactidão é passível de sanções, nos termos da legis
lação nacional aplicável.

PRINCÍPIOS GERAIS

Artigo 3?

Qualquer pessoa que, no dia de referência :
Artigo 1 ?
1 . A presente directiva estabelece o sistema de exer
cício do direito de voto e de elegibilidade para o Parla
mento Europeu para os cidadãos da União residentes num
Estado-membro de que não sejam nacionais.

2.

As disposições da presente directiva não afectam as

disposições de cada Estado-membro sobre direito de voto
e elegibilidade dos seus nacionais que residam fora do seu
território eleitoral .

a) Seja cidadão da União na acepção do n? 1 , segundo
parágrafo, do artigo 8 ? do Tratado, e que
b) Embora não tenha a nacionalidade do Estado-membro
de residência, preencha todas as outras condições a que

a legislação desse Estado sujeita o direito de voto e a
elegibilidade dos seus nacionais,
tem direito de voto e é elegível no Estado-membro de
residência nas eleições para o Parlamento Europeu, desde
que não esteja privada desses direitos por força dos artigos
6? ou 7?

Se, para serem elegíveis, os nacionais do Estado-membro
Artigo 2?

Para efeitos da presente directiva, entende-se por :
1 . « Eleições para o Parlamento Europeu », as eleições dos
representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio
universal

directo,

nos

termos

do

Acto

de

de residência devem ter completado um período mínimo
após a aquisição da nacionalidade, considera-se que os
cidadãos da União preenchem esta condição quando
tenham adquirido a nacionalidade de um Estado-membro
após esse mesmo período.

20

de Setembro de 1976 (');
2. « Território eleitoral », o território de um Estado

-membro em que, nos termos do acto acima referido e,
nesse âmbito, da lei eleitoral desse Estado-membro, os
representantes ao Parlamento Europeu são eleitos pelo

povo desse Estado-membro ;

Artigo 4?
1.

-membro de origem. Ninguém pode votar mais de uma
vez no mesmo acto eleitoral .

2.
0) JO n? L 278 de 8. 10. 1976, p. 5.

O eleitor comunitário pode exercer o seu direito de

voto no Estado-membro de residência ou no Estado

Ninguém pode ser candidato em vários Estados

-membros num mesmo acto eleitoral.
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CAPÍTULO II

Artigo 5?
Se, para serem eleitores ou elegíveis, os nacionais do Esta
do-membro de residência devem completar um período
mínimo de residência no território eleitoral, considera-se

EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO E ELEGIBILI

que os eleitores e elegíveis comunitários preenchem essa
condição quando tenham residido durante um período
equivalente noutros Estados-membros. Essa disposição é
aplicável sem prejuízo das condições específicas relacio
nadas com a duração do período de residência num dado
círculo eleitoral ou autarquia local .

DADE

Artigo 6?

1 . Qualquer cidadão da União que resida num Estado
-membro de que não seja nacional e que não seja elegível
na sequência de uma decisão individual em matéria civil
ou penal, por força do direito do Estado-membro de resi
dência ou do seu Estado-membro de origem, fica privado
do exercício desse direito no Estado-membro de resi

Artigo 9?

1 . Os Estados-membros adoptarão as medidas necessá
rias para permitir ao eleitor comunitário que tenha mani
festado essa vontade ser inscrito nos cadernos eleitorais

num prazo útil antes das eleições.
2.

Para ser inscrito nos cadernos eleitorais, o eleitor

comunitário deve apresentar as mesmas provas que um
eleitor nacional. Deve, além disso, apresentar uma declara
ção formal em que se especifique :

dência nas eleições para o Parlamento Europeu.
a) A nacionalidade e o endereço no território eleitoral do

2. A candidatura de qualquer cidadão da União às elei
ções para o Parlamento Europeu no Estado-membro da
residência será indeferida sempre que o cidadão não possa
apresentar o atestado previsto no n ? 2 do artigo 10?
Artigo 7?

Estado-membro de residência ;

b) Se for caso disso, os cadernos eleitorais da autarquia
local ou círculo eleitoral no Estado-membro de origem
em que tenha estado inscrito em último lugar ; e

c) Que apenas exercerá o direito de voto no Estado
- membro de residência.

1 . O Estado-membro da residência pode assegurar-se
de que um cidadão da União, que tenha manifestado
vontade de aí exercer o seu direito de voto, não está

privado desse direito no Estado-membro de origem, na
sequência de uma decisão individual em matérial civil ou
penal.
2.

Para efeitos do n? 1 , o Estado-membro da residência

pode notificar o Estado-membro de origem da declaração
prevista no n? 2 do artigo 9 ? Nesse mesmo sentido, as
informações úteis e habitualmente disponíveis, prove
nientes do Estado de origem, serão transmitidas na forma
e prazos adequados ; estas informações apenas podem
incluir as indicações estritamente necessárias para efeitos
do presente artigo e apenas podem ser utilizadas para esta
finalidade. Se as informações transmitidas prejudicarem o
teor da declaração, o Estado-membro de residência adop
tará as medidas adequadas para impedir o interessado de
exercer o seu direito de voto .

3. Além disso, o Estado-membro de origem pode trans
mitir, na forma e prazos adequados, ao Estado-membro de
residência, todas as informações necessárias para efeitos do
presente artigo.
Artigo 8?

1.

O eleitor comunitário que tenha manifestado essa

vontade exercerá o direito de voto no Estado-membro de
residência.

2. Se o voto for obrigatório no Estado-membro de resi
dência, essa obrigação é aplicável aos eleitores comunitá
rios que tenham manifestado essa vontade.

3. Além disso, o Estado-membro de residência pode
exigir que o eleitor comunitário :
a) Especifique na declaração referida no n? 2 que não se
encontra privado do direito de voto no Estado-membro
de origem ;
b) Apresente um documento de identidade válido ;
c) Indique a data a partir da qual reside nesse ou noutro
Estado-membro.

4.

Os eleitores comunitários que tenham sido inscritos

nos cadernos eleitorais mantêm a sua inscrição nas
mesmas condições dos eleitores nacionais, até solicitarem
a eliminação da inscrição ou até que sejam automatica

mente eliminados do caderno por terem deixado de
preencher as condições necessárias para o exercício do
direito de voto.

Artigo 10?
1.
Na apresentação da declaração de candidatura, cada
elegível comunitário deve apresentar as mesmas provas
que um candidato nacional. Além disso, deve apresentar
uma declaração formal em que se especifique :

a) A nacionalidade e o endereço no território eleitoral do
Estado-membro de residência :
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CAPÍTULO III

b) Que não e simultaneamente candidato as eleições para
o Parlamento Europeu num outro Estado-membro ; e

c) Se for caso disso, os cadernos eleitorais da autarquia
local ou círculo eleitoral no Estado-membro de origem
em que tenha estado inscrito em último lugar.

2. O elegível comunitário deve apresentar igualmente,
na entrega da candidatura, um atestado das autoridades
administrativas competentes do Estado-membro de
origem, que certifique que é elegível nesse Estado
-membro ou que as referidas autoridades não têm conhe
cimento dessa incapacidade.

DISPOSIÇÕES DERROGATÓRIAS E TRANSITÓRIAS

Artigo 14?
1 . Se, num Estado-membro, em 1 de Jâneiro de 1993, a
proporção de cidadãos da União nele residentes, que não
tenham a sua nacionalidade e tenham atingido a idade de

voto, ultrapassar 20 % do conjunto dos cidadãos da União
em idade de votar e aí residentes, esse Estado-membro

3.

Além disso, o Estado-membro de residência pode
exigir que o elegível comunitário apresente um docu
mento de identidade válido ; pode igualmente exigir que
dele conste a data desde a qual é nacional de um Estado
-membro.

pode reservar, em derrogação dos artigos 3 ?, 9? e 10? :

a) O direito de voto aos eleitores comunitários que
tenham residido nesse Estado-membro durante um

período mínimo que não pode ser superior a cinco
anos ;

Artigo 11 ?
1.

O Estado-membro de residência informará o interes

sado do seguimento dado ao seu pedido de inscrição nos
cadernos eleitorais ou da decisão respeitante à admissibili
dade da sua candidatura.

b) A elegibilidade aos elegíveis comunitários que tenham
residido nesse Estado-membro durante um período
mínimo que não pode ser superior a 1 0 anos ;
Estas disposições não prejudicam as medidas adequadas
que esse Estado-membro possa adoptar em matéria de
composição das listas de candidatos, destinadas nomeada
mente a facilitar a integração dos cidadãos da União não
nacionais .

2.

Em caso de recusa de inscrição nos cadernos eleito

rais ou de rejeição da candidatura, o interessado pode
interpor os recursos previstos na legislação do Estado
-membro de residência em casos idênticos para os elei
tores e elegíveis nacionais.

Todavia, as condições específicas do período de residência
referidas no primeiro parágrafo não são oponíveis aos elei
tores e elegíveis comunitários que, devido à sua residência
fora do seu Estado-membro de origem ou à respectiva
duração, não tenham direito de voto ou não sejam elegí
veis nesse Estado.

Artigo 12?
O Estado-membro de residência informará, com a devida

antecedência e de forma adequada, os eleitores e elegíveis
comunitários das condições e modalidades de exercício do

direito de voto e da elegibilidade nesse Estado.

2. Se, em 1 de Fevereiro de 1994, a legislação de um
Estado-membro determinar que os nacionais de outro
Estado-membro nele residentes têm direito de voto para o
parlamento nacional desse Estado e podem ser inscritos,
para o efeito, nos cadernos eleitorais desse Estado
-membro exactamente nas mesmas condições que os elei
tores nacionais, o primeiro Estado-membro pode não
aplicar os artigos 6? a 13? a esses nacionais, em derroga
ção da presente directiva.

Artigo 13 ?

Os Estados-membros procederão ao intercâmbio das
informações necessárias para efeitos do artigo 4? Nesse
sentido, o Estado-membro de residência, com base na

declaração formal prevista nos artigos 9? e 10?, transmitirá
ao Estado-membro de origem, num prazo adequado antes
de cada acto eleitoral, as informações respeitantes aos
nacionais deste último Estado, inscritos nos cadernos elei

torais ou que aí tenham apresentado uma candidatura. O
Estado-membro de origem adoptará, nos termos da sua
legislação nacional, as medidas adequadas para evitar votos
duplos e duplas candidaturas dos seus nacionais.

3 . Em 31 de Dezembro de 1997 e, posteriormente, 18
meses antes de cada eleição para o Parlamento Europeu, a
Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e ao
Conselho um relatório em que verificará a persistência das
razões que justificam a concessão, aos Estados-membros
em causa, de uma derrogação nos termos do n? 2 do
artigo 8?B do Tratado CE, e proporá, se necessário, que se
proceda às adaptações necessárias.
Os Estados-membros que adoptem disposições derrogató
rias nos termos do n ? 1 fornecerão à Comissão todos os

elementos justificativos necessários.
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Serão aplicáveis as seguintes disposições específicas às
quartas eleições directas para o Parlamento Europeu :
a) Os cidadãos da União que, em 15 de Fevereiro de
1994, já disponham do direito de voto no Estado
-membro de residência e figurem nos cadernos eleito
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sobre a aplicação da presente directiva nas eleições de
Junho de 1994 para o Parlamento Europeu. Com base
nesse relatório, o Conselho, deliberando por unanimidade,
sob proposta da Comissão e após consulta do Parlamento
Europeu, pode adoptar disposições que alterem a presente
directiva.

rais do Estado-membro de residência não se encon

tram sujeitos às formalidades previstas no artigo 9? ;
b) Os Estados-membros cujos cadernos eleitorais tenham
sido adoptados antes de 15 de Fevereiro de 1994 adop
tarão as medidas necessárias para permitir aos eleitores
comunitários que aí pretendam exercer o seu direito de
voto inscrever-se nos cadernos eleitorais num prazo
adequado antes da data das eleições ;
c) Os Estados-membros que, sem elaborarem cadernos

eleitorais específicos, mencionarem a qualidade de
eleitor no recenseamento da população e nos quais o
voto não seja obrigatório podem aplicar esse regime
igualmente aos eleitores comunitários que figurem
nesse recenseamento e que, individualmente infor

Artigo 17?

Os Estados-membros porão em vigor as disposições legis
lativas, regulamentares e administrativas necessárias para
dar cumprimento à presente directiva, o mais tardar em 1
de Fevereiro de 1994. Do facto informarão imediatamente
a Comissão.

Quando os Estados-membros adoptarem essas disposições,
estas devem incluir uma referência à presente directiva ou
ser acompanhadas dessa referência na sua publicação
oficial. As modalidades dessa referência serão adoptadas
pelos Estados-membros.

mados dos seus direitos, não tenham manifestado
vontade de exercer o direito de voto no Estado

-membro de origem. Esses Estados-membros transmiti
rão às autoridades do Estado-membro de origem o
documento comprovativo da intenção expressa desses
eleitores de exercerem o seu direito de voto no Esta

Artigo 18?

A presente directiva entra em vigor na data da sua publi
cação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

do-membro de residência ;

d) Os Estados-membros cujo procedimento interno de
designação dos candidatos dos partidos e grupos polí
ticos seja regulado por lei podem determinar que os
procedimentos iniciados, nos termos dessa lei, antes de
1 de Fevereiro de 1994, e as decisões adoptadas nesse

Artigo 19?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva.

âmbito permaneçam válidos.
CAPÍTULO IV

Feito em Bruxelas, em 6 de Dezembro de 1993.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 16?

Antes de 31 de Dezembro de 1995, a Comissão apresen
tará um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho

Pelo Conselho
O Presidente
W. CLAES
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DIRECTIVA 93/116/CE DA COMISSÃO
de 17 de Dezembro de 1993

que adapta ao progresso técnico a Directiva 80/ 1268/CEE do Conselho relativa ao
consumo de combustível dos veículos a motor

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

minar as emissões de dioxido de carbono dos veículos a

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

motor ligeiros no âmbito da recepção CE por modelo ;
que é adequado basear a medição do dióxido de carbono
no procedimento de ensaio estabelecido na Directiva

Tendo em conta a Directiva 70/ 156/CEE do Conselho, de
6 de Fevereiro de 1970, relativa à aproximação das legisla

atmosfera emitidas pelos veículos a motor e calcular, de
seguida, o consumo de combustível com base nos resul

ções dos Estados-membros respeitantes à recepção dos
veículos a motor e seus reboques ('), com a última redac
ção que lhe foi dada pela Directiva 93/81 /CEE da Comis
são ^), e, nomeadamente, o n? 2 do seu artigo 13?,
Tendo em conta a Directiva 80/ 1268/CEE do Conselho,

de 16 de Dezembro de 1980, relativa à aproximação das
legislações dos Estados-membros respeitantes ao consumo
de combustível dos veículos a motor (3), alterada pela
Directiva 89/49 1 /CEE (4), e, nomeadamente, o seu artigo

70/220/CEE para a medição das substâncias poluentes da
tados dessas medições ;

Considerando que o disposto na presente directiva está
em conformidade com o parecer do Comité para a adap
tação ao progresso técnico previsto na Directiva 70/ 156/
/CEE,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

3o

Artigo 1 ?

Considerando que a Directiva 80/ 1268/CEE é uma das
directivas especiais relativas ao processo de recepção CE
instituído pela Directiva 70/ 156/CEE ; que, por conse
guinte, as disposições estabelecidas na Directiva
70/ 156/CEE respeitantes aos sistemas, componentes e
unidades técnicas dos veículos, são aplicáveis à presente
directiva ;

A Directiva 80/ 1268/CEE é alterada do seguinte modo :

1 . O título passa a ter a seguinte redacção :
« Directiva 80/ 1268/CEE do Conselho, de 16 de
Dezembro de 1980, relativa às emissões de dióxido de
carbono e ao consumo de combustível dos veículos a
motor ».

Considerando que, nomeadamente, o n? 4 do artigo 3? e
oní 3 do artigo 4? da Directiva 70/ 156/CEE determinam
que cada directiva especial seja acompanhada de um
dossier de fabrico que inclua os pontos relevantes do
anexo I da Directiva 70/ 156/CEE, bem como de uma

ficha de recepção baseada no seu anexo VI, a fim de faci
litar a informatização dessa recepção ;

Considerando que é conveniente fazer referência à Direc
tiva 70/220/CEE do Conselho (*), com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 93/59/CEE (é), relativa às
medidas a tomar contra a poluição do ar pelas emissões
provenientes dos veículos a motor, dado que essa directiva
estabelece disposições técnicas e administrativas que
também se aplicam à presente directiva ;

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

« Artigo 2?
Os Estados-membros não podem recusar a recepção
CE nem a recepção de âmbito nacional de um veículo,
nem recusar ou proibir a venda, a matrícula, a entrada
em circulação ou a utilização de um veículo por
motivos relacionados com as suas emissões de dióxido

de carbono e o consumo de combustível, se os valores
das emissões e do consumo tiverem sido determinados
nos termos dos anexos I e II e constarem de um docu

mento entregue ao automobilista na ocasião da
compra, segundo as modalidades definidas por cada
Estado-membro. ».

3 . Os anexos são substituídos pelos anexos da presente
Considerando que, perante a crescente preocupação acerca

directiva.

dos efeitos das emissões de dióxido de carbono sobre o

ambiente, o Quinto Programa de Acção das Comunidades
Europeias relativo à protecção do ambiente, aprovado pelo
Conselho em 16 de Dezembro de 1992, prevê um valor
estabilizado para essas emissões ; que é necessário deter

Artigo 2?
1 . A partir de 1 de Abril de 1994, os Estados-membros
não podem, por motivos relacionados com as emissões de
dióxido de carbono e o consumo de combustível :

(')
(2)
O
(<)

JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?

L
L
L
L

42 de 23. 2. 1970, p. 1 .
264 de 23. 10. 1993, p. 49.
375 de 31 . 12. 1980, p. 36.
238 de 15. 8. 1989, p. 43.

(Ó JO n? L 76 de 6. 4. 1970, p. 1 .

(6) JO n? L 186 de 28 . 7. 1993, p. 21 .

— recusar a recepção CE ou a recepção de âmbito
nacional de um modelo de veículo,
— proibir a matrícula, venda ou entrada em circulação de
veículos,
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se os valores das emissões e do consumo tiverem sido

emissões e do consumo não tiverem sido determinados de

determinados de acordo com os requisitos da Directiva
80/ 1268/CEE, com a redacção que lhe é dada pela
presente directiva.

acordo com os requisitos da Directiva 80/ 1268/CEE, com
a redacção que lhe é dada pela presente directiva.

Artigo 3?

A partir de 1 de Janeiro de 1996, os Estados-mem

2.
bros :

1 . Os Estados-membros porão em vigor as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas necessárias
para dar cumprimento à presente directiva, o mais tardar,

— deixam de poder conceder a recepção CE por modelo
e

em 31 de Março de 1994. Desse facto informarão imedia

— podem recusar a recepção de âmbito nacional
a um modelo de veículo por motivos relacionados com as
emissões de dióxido de carbono e o consumo de combus

'

tamente a Comissão.

As disposições adoptadas pelos Estados-membros devem
conter uma referência à presente directiva ou ser acom

tível, se os valores das emissões e do consumo não tiverem

panhadas dessa referência aquando da sua publicação

sido determinados de acordo com os requisitos da Direc
tiva 80/ 1268/CEE, com a redacção que lhe é dada pela
presente directiva.

oficial. Os Estados-membros determinarão o modo como
tal referência será feita.

A partir de 1 de Janeiro de 1997, os Estados-mem

3.
bros :

— considerarão que os certificados de conformidade que
acompanham os veículos novos, de acordo com o
disposto na Directiva 70/ 156/CEE, deixam de ser
válidos para efeitos do disposto no n? 1 do artigo 7°
dessa directiva

2.

Os Estados-membros comunicarão à Comissão os

principais textos da legislação nacional que adoptarem no
domínio regulado pela presente directiva.
Artigo 4?

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

e

— podem recusar a matrícula, venda e entrada em circu
lação de veículos novos que não possuam um certifi
cado

de

conformidade

nos

termos

da

Directiva

70/ 156/CEE,

por motivos relacionados com as emissões de dióxido de
carbono e o consumo de combustível, se os valores das

Feito em Bruxelas, em 17 de Dezembro de 1993.
Pela Comissão
Martin BANGEMANN

Membro da Comissão
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ANEXO I

DETERMINAÇÃO DAS EMISSÕES DE C02 E DOS CONSUMOS DE COMBUSTÍVEL
1.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO
A presente directiva aplica-se às emissões de dióxido de carbono (CO2) e ao consumo de combustível
de todos os veículos a motor da categoria Mj .

2.

PEDIDO DE RECEPÇÃO CE

2.1 .

O pedido de recepção CE de um modelo de veículo no que diz respeito às emissões de CO2 e ao
consumo de combustível, nos termos do n? 4 do artigo 3? da Directiva 70/ 156/CEE, deve ser apresen
tado pelo fabricante do veículo.

2.2.

O anexo II da Directiva 70/220/CEE contém um modelo da ficha de informações. O número de recep
ção, se já existir, deve também ser indicado. Quando adequado, devem-se juntar cópias de outos certifi
cados de recepção com dados relevantes para permitir a extensão de recepções de acordo com o ponto
1 1 do presente anexo. A pedido do serviço técnico encarregado dos ensaios ou do fabricante, podem-se
admitir informações técnicas complementares para veículos bem determinados que sejam especial
mente económicos em termos de consumo de combustível.

2.3.

Em relação ao ensaio descrito no ponto 6 do presente anexo, deve ser apresentado um veículo represen
tativo do modelo a recepcionar quando o serviço técnico responsável pelos ensaios de recepção os reali
zar. Durante o ensaio, o serviço técnico deve verificar que o veículo satisfaz os valores-limite aplicáveis
ao modelo em questão, conforme descrito na Directiva 70/220/CEE, com a redacção que lhe é dada
pela sua última alteração.

3.

RECEPÇÃO CE

3.1 .

Se forem satisfeitos os requisitos aplicáveis, será emitido um certificado de recepção CE nos termos do
n? 3 do artigo 4? da Directiva 70/ 156/CEE.

3.2.

O anexo II contém um modelo do certificado de recepção CE.

3.3.

A cada modelo de veículo recepcionado é atribuído um número de recepção de acordo com o anexo
VII da Directiva 70/ 156/CEE. Um mesmo Estado-membro não pode atribuir o mesmo número a outro
modelo de veículo.

4.

REQUISITOS GERAIS

4.1 .

As emissões de CO2 são medidas durante o ciclo de ensaios que simula os ciclos de condução urbana e

extra-urbana descritos no apêndice 1 do anexo III da Directiva 91 /441 /CEE do Conselho (').

4.2.
4.3.

Os resultados do ensaio devem ser expressos como emissões de dióxido de carbono em g/km, arredon
dados ao número inteiro mais próximo.
Os consumos de combustível são calculados de acordo com o ponto 7 pelo método do balanço ao
carbono, utilizando os valores medidos das emissões de CO2 e as outras emissões relacionadas com o

carbono (CO e HC). Os resultados devem ser arredondados à primeira casa decimal.
4.4.

Combustível de ensaio

Para os ensaios, devem ser utilizados os combustíveis de referência adequados definidos no anexo VIII
da Directiva 91 /441 /CEE.

Para efeitos do cálculo mencionado no ponto 4.3, serão utilizadas as seguintes características dos
combustíveis :

a) Densidade : medida no combustível de ensaio de acordo com a norma ISO 3675 ou um método
equivalente ;

b) Relação hidrogénio-carbono : serão utilizados valores fixos, que são 1,85 para a gasolina e 1,86 para o
gasóleo.
(') JO n? L 242 de 30. 8 . 1991 , p. 1 .
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5.

CONDIÇÕES DE ENSAIO

5.1 .

Veículo de ensaio

5.1.1 .

O veículo deve ser apresentado em bom estado mecânico. Deve ter sido sujeito à rodagem e conduzido
pelo menos ao longo de 3 000 quilómetros, mas menos de 15 000 quilómetros, antes do ensaio.

5.1.2.

As regulações do motor e dos comandos do veículo devem ser as prescritas pelo fabricante. Este requi
sito também se aplica em especial às regulações da marcha lenta sem carga, ao dispositivo de arranque a
frio e ao sistema de controlo das emissões poluentes dos gases de escape.

5.1.3.

O laboratório pode verificar que o comportamento funcional do veículo é o especificado pelo fabricante
e que é possível usá-lo em condições normais de condução, especialmente durante arranques a frio e a
quente.

5.1.4.

Antes do ensaio, o veículo deve ser mantido numa sala cuja temperatura seja relativamente constante e
compreendida entre 293 e 303 K (20 e 30 °C). Este período de condicionamento deve durar pelo
menos seis horas e prolongar-se até ao momento em que as temperaturas do lubrificante do motor e do
fluido de arrefecimento estejam a cerca de 2 K da temperatura da sala. A pedido do fabricante, o ensaio
pode ser realizado dentro de um período máximo de 30 horas após o veículo ter sido utilizado à tempe
ratura normal .

A pedido do fabricante, os veículos com motor a gasolina podem ser pre-condicionados de acordo com
o procedimento prescrito no ponto 5.1.11 do anexo VI da Directiva 91 /441 /CEE ; os veículos com
motor de ignição por compressão podem ser pré-condicionados de acordo com o procedimento
descrito no ponto 5.3 do anexo III da mesma directiva.

5.1.5.

Apenas devem estar em operação os equipamentos necessários para o funcionamento do veiculo
durante o ensaio. Se existir um dispositivo manual na admissão do carburador para o aquecimento do
ar, deve estar regulado na posição « Verão ». Em geral, o equipamento auxiliar exigido para o funciona
mento normal do veículo deve estar em operação.

5.1.6.

Se a ventoinha do radiador for comandada termostaticamente, deve estar a funcionar como aconteceria

normalmente no veículo. O sistema de aquecimento do habitáculo não deve estar a funcionar, o mesmo
acontecendo ao sistema de condicionamento de ar, embora o seu compressor deva estar a funcionar
normalmente.

5.1.7.

Se existir um dispositivo de sobrealimentação, deve estar a funcionar como aconteceria normalmente.

5.2.

Lubrificantes

Todos os lubrificantes devem ser os recomendados pelo fabricante do veículo, e devem ser indicados no
relatório do ensaio .

5.3.

Pneumáticos

Os pneumáticos devem ser de um dos tipos especificados como equipamento de origem pelo fabricante
do veículo, cheios à pressão recomendada para a carga e velocidades do ensaio (ajustada, se necessário,
para funcionamento em banco de rolos nas condições de ensaio). As pressões utilizadas devem ser indi
cadas no relatório do ensaio .

6.

MEDIÇÃO DAS EMISSÕES DE C02 E DAS EMISSÕES RELACIONADAS COM O CARBONO

6.1 .

Ciclo de ensaios

O ciclo de ensaios esta descrito no apendice 1 do anexo III da Directiva 91 /441 /CEE e inclui tanto a
parte um (condições urbanas) como a parte dois (condições extra-urbanas). Todas as prescrições de

condução contidas nesse apêndice serão aplicadas à medição do CO2.
6.2.

Definição

6.2.1 .

Massa de referência

Massa do veículo em ordem de marcha reduzida da massa uniforme do condutor de 75 quilogramas e
aumentada de uma massa uniforme de 100 qilogramas.
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6.3.

Regulação do banco

6.3.1 .

As regulações de carga e inércia do banco são determinadas conforme se define no anexo 111 da Direc
tiva 91 /441 /CEE, com excepção do ponto 5.1 e do ponto 3.3.1 do apêndice 2.

6.3.2.

Para efeitos da determinação das emissões de CO2 e do consumo de combustível com elas relacionado,

as massas de inércia utilizadas para regular o banco serão escolhidas do seguinte modo :

Massa de referência do veículo

Potência absorvida

RW

pelo banco Pa

I

(kg)

(kW)

(kg)

3,8
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
5,1
5,6
6,0
6,3
6,7
7,0
7,3
7,5
7,8
8,1
8,4
8,6
8,8
9,0
9,4
9,8

455
510
570
625
680
740
800
910
1 020
1 130
1 250
1 360
1 470
1 590
1 700
1 810
1 930
2 040
2 150
2 270
2 270
2 270

480
540
595
650
710
765
850
965
1 080
1 190
1 305
1 420
1 530
1 640
1 760
1 870
1 980
2 100
2 210
2 380
2 610

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

RW <
RW <
RW <
RW <
RW <
RW <
RW <
RW <
RW <
RW <
RW <
RW <
RW <
RW <
RW <
RW <
RW <
RW <
RW <
RW <
RW <
RW

480
540
595
650
710
765
850
965
1 080
1 190
1 305
1 420
1 530
1 640
1 760
1 870
1 980
2 100
2 210
2 380
2 610

•

Inércia equivalente

Se a inércia equivalente correspondente não for disponível no banco, deve-se utilizar o maior valor mais
próximo correspondente à massa de referência do veículo.
6.3.3.

Ao utilizar o método alternativo para a regulação do banco, o freio é regulado de acordo com os valores
de Pa enumerados no quadro acima.

6.4.

Cálculo das emissões

6.4.1 .

Disposições gerais

6.4.1.1 .

As emissões de poluentes gasosos são calculadas através da seguinte fórmula :
M; =

Vmix • Q; • Q • IO -6
d

em

O

que :

Mj

= emissão mássica do poluente i em gramas por quilómetro,

Vmix

= volume dos gases de escape diluídos expresso em litros por ensaio e reduzido às condições
normais (273,2 K e 101,33 kPa),

Qi

= densidade do poluente i em gramas por litro à temperatura e pressão normais (273,2 K e
101,33 kPa),

Q

= concentração do poluente i nos gases de escape diluídos expressa em ppm e corrigida da
quantidade do poluente i contida no ar de diluição. Se C; for expressa em % do volume,
o factor 10~ 6 é substituído por IO -2,

d

= distância percorrida durante o ciclo de funcionamento, em quilómetros.
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6.4.1.2.

Determinação do volume

6.4.1.2.1 .

Cálculo do volume quando se utiliza um dispositivo de diluição variável com controlo de caudal
constante por orifício ou venturi : registar continuamente os parâmetros que indicam o caudal volumé
trico e calcular o volume total durante todo o ensaio.

6.4.1 .2.2.

Cálculo do volume quando se utiliza uma bomba de deslocamento positivo : o volume dos gases de
escape diluídos nos sistemas que incluem uma bomba de deslocamento positivo é calculado com a
seguinte fórmula :
V = V0 ■ N
em que :

6.4.1.2.3.

V
V0

= volume dos gases de escape diluídos expressos em litros por ensaio (antes da redução),
= volume de gás debitado pela bomba de deslocamento positivo em condições de ensaio, em

N

litros por revolução,
— número de revoluções por ensaio.

Redução do volume dos gases de escape diluídos às condições normais : o volume dos gases de escape
diluídos é reduzido através da seguinte fórmula :
Vmix = V ■ K, •

PP
TP

(2)

na qual o factor K] tem o seguinte valor :
£73,2

K, =

101,33

= 2,6961 (K ■ kPa " 1)

(3)

e em que :

Pp
Tp

= pressão absoluta à entrada da bomba de deslocamento positivo, em kPa,
= temperatura média dos gases de escape diluídos que entram na bomba de deslocamento posi
tivo durante o ensaio, em K.

6.4.1.3.

Cálculo da concentração corrigida dos poluentes no saco de recolha dos gases de escape

C; = Ce — Cd í 1 —

1
DF

) (4)

em que :

Q
Ce

= concentração do poluente i nos gases de escape diluídos, expressa em ppm ou % do volume e
corrigida da quantidade do poluente i contida no ar de diluição,
= concentração medida do poluente i nos gases de escape diluídos expressa em ppm ou % do

C<j

= concentração medida do poluente i no ar utilizado para a diluição, expressa em ppm ou % do

DF

volume,
= factor de diluição.

volume,

O factor de diluição é calculado do seguinte modo :
13,4

DF =

Cco2 + (CHC + Cco) 10 *

(5)

em que :

Cco2 — concentração de CO2 nos gases de escape diluídos contidos no saco de recolha, expressa em
% em volume,

CHC = concentração de HC nos gases de escape diluídos contidos no saco de recolha, expressa em
ppm de carbono equivalente,
Cco = concentração de CO nos gases de escape diluídos contidos no saco de recolha, expressa em
ppm .

6.4.1.4.

Exemplo

6.4.1.4.1 .

Dados

6.4.1.4.1.1 .

Condições ambientais :

temperatura ambiente : 23 C = 296,2 K,
pressão barométrica : Pb = 101,33 kPa.
6.4.1.4.1.2.

Volume medido e reduzido às condições normais :
V = 51 961
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Leituras no analizador :

Gases de escape diluídos

Ar de diluição

HC (')
CO

92 ppm
470 ppm

3,0 ppm
0 ppm

CO2

1,6 % vol

0,03 % vol

(') Em ppm de carbono equivalente .
6.4.1.4.2.

Calculo

6.4.1.4.2.1 .

Factor de diluição

[ver fórmula Í5YI
DF -

13,4

Cc02 + (CcH + Cco) 10 4
1 u

DF =

1,6 + (92 + 470) 10 -4
DF = 8,091

6.4.1 .4.2.2. Calculo da concentração corrigida dos poluentes no saco de recolha :
HC, emissão mássica [ver fórmulas (4) e (1 )]

) (4)
C HC = 92 — 3 (8,091 )
1

C1 — Ce

I 1

DF
1

Chc — 89,371 ppm

MHC = CHC ' VMIX • Q Hc ' 4" ' 10 6 0)
d

QHC = 0,619
1

MHC = 89,371 • 51 961 • 0,619 • 10~ 6 •

d

MHC =

2,88
d

g/km

CO, emissão mássica [ver fórmula (1 )]
Meo = Cco " Vmix

1

Qco -

d

0

10

Qco = l»25
Meo = 470 • 51 961 • 1,25 ■ IO -6
Meo =

30.5

d

d

g/km

CO2, emissão mássica [ver fórmula ( 1 )]

Q = Ce - Cd ( 1 -

1

DF

Cco2 = 1,6 - 0,03 ( 1 -

) (4)
1

8,091 /

Cco2 = 1,573 % vol
Qco, = 1,964
Meo, = Cc Ot ' Vmix ■ Qco-,

10

2

1

(1)

a

Meo, = 1,573 • 51 961 ■ 1,964 - IO -2

Mco2 =

1 605.27

d

j/km

1
d
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Disposições especiais relativas aos veículos equipados com motores de ignição por compressão
Medição de HC nos motores de ignição por compressão
A concentração média de HC usada para determinar as emissões mássicas de HC provenientes de
motores de ignição por compressão é calculada com a ajuda da seguinte fórmula :

V2 C HC • dt

J ti
Ce =

tz — ti

(7)

em que :

f *2

J

C hc ' dt = integral do registo obtido pelo detector aquecido de ionização por chama (HFID)
durante o período do ensaio (t2 — ti ),

Ce

= concentração de HC da amostra de gases de escape diluídos calculada a partir da
integração da curva de HC, em ppm de carbono equivalente.

6.5.

Interpretação dos resultados

6.5.1 .

O valor de CO2 adoptado como valor de recepção deve ser o valor declarado pelo fabricante se o valor
medido pelo serviço técnico não exceder o valor declarado em mais de 4 % . O valor medido pode ser
inferior sem quaisquer limites.

6.5.2.

Se o valor medido de CO2 exceder o valor declarado pelo fabricante em mais de 4 %, deve-se efectuar
um novo ensaio com o mesmo veículo .

Se a média dos dois resultados dos ensaios não exceder o valor declarado pelo fabricante em mais de
4 % , este é tomado como o valor de recepção.
6.5.3 .

Se a média ainda exceder o valor declarado em mais de 4 % efectua-se um ensaio final com o mesmo

veículo. A média dos resultados dos três ensaios é tomada como o valor de recepção.

7.

CÁLCULO DOS CONSUMOS DE COMBUSTÍVEIS

7.1 .

Os consumos de combustível são calculados a partir das emissões de hidrocarbonetos, de monóxido de
carbono e de dióxido de carbono, calculadas de acordo com o ponto 6.

7.2.

Os consumos de combustível expressos em litros/ 100 km são calculados utilizando as seguintes fórmu
las :

a) Para os veículos com motor a gasolina :
PC =

0,1154
D

(0,866 • HC) + (0,429 • CO) + (0,273 • C02)]

b) Para os veículos com motor a gasóleo :
FC =

0.1155
D

[(0,866 • HC) + (0,429 • CO) + (0,273 • C02)]

em que :

FC

= consumo de combustível em litros/ 100 km ,

HC

= emissão medida de hidrocarbonetos em g/km,
CO = emissão medida de monóxido de carbono em g/km,
CO2 = emissão medida de dióxido de carbono em g/km,
D

= densidade do combustível de ensaio.

8.

ALTERAÇÃO DAS RECEPÇÕES

8.1 .

No caso de alteração das recepções concedidas nos termos da presente directiva, aplicam-se as disposí
ções do artigo 5? da Directiva 70/ 156/CEE.
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9.

CONFORMIDADE DA PRODUÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO ÀS EMISSÕES DE C02

9.1 .

Regra geral, a conformidade da produção no que diz respeito às emissões de CO2 provenientes dos
veículos é verificada com base na descrição contida no certificado de recepção CE indicado no anexo II
da presente directiva e de acordo com as disposições do artigo 10? da Directiva 70/ 156/CEE.
Se as autoridades de recepção não aceitarem o procedimento de auditoria do fabricante, aplicam-se os
pontos 2.4.2 e 2.4.3 do anexo X da Directiva 70/ 156/CEE.

9.1.1 .

Se um modelo de veículo tiver sido objecto de uma ou várias extensões de recepção, os ensaios serão
efectuados no(s) veículo(s) descrito(s) no dossier de recepção que acompanhava o primeiro pedido de
recepção.

9.1.1.1 .

Conformidade do veículo no que diz respeito ao ensaio de CO2

9.1.1.1.1 .

Três veículos são retirados aleatoriamente da série e são ensaiados conforme descrito no ponto 6 do
presente anexo.

9.1.1.1.2.

Se as autoridades de recepção aceitarem o desvio-padrão da produção dado pelo fabricante, de acordo
com o anexo X da Directiva 70/ 156/CEE, os ensaios são realizados de acordo com o ponto 9.2 desse
âncxo>

Se as autoridades de recepção não aceitarem o desvio-padrão da produção dado pelo fabricante, de

acordo com o anexo X da Directiva 70/ 156/CEE, os ensaios são efectuados de acordo com o ponto 9.3
desse anexo .

9.1.1.1.3.

A produção de uma série é considerada como estando ou não em conformidade, com base em ensaios

com os três veículos da amostra, se se chegar a uma decisão positiva ou negativa no que diz respeito às
emissões de CO2, de acordo com os critérios de ensaio aplicados no quadro adquado.
Se não se chegar a nenhuma decisão positiva e/ou negativa no que diz respeito às emissões de C02, é
efectuado um ensaio com outro veículo (ver figura 1/8).

FIGURA 1/8

9.1.1.2.

Sem prejuízo dos requisitos do ponto 5.1.1 do presente anexo, os ensaios serão efectuados com veículos
que não tenham percorrido nenhuma distância.
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Todavia, a pedido do fabricante, os ensaios serão efectuados com veículos que tenham rodado no
máximo 15 000 km.

Neste caso, o procedimento de rodagem será conduzido pelo fabricante, que se deve comprometer em
não fazer nenhuma regulação nos veículos.
9. 1.1.2.2.

Se o fabricante solicitar a realização do procedimento de rodagem (« x » km, em que x ^ 15 000 km),
pode-se proceder do seguinte modo :

— a emissão de CO2 será medida a zero e a * x » km no primeiro veículo ensaiado (que pode ser o
veículo de recepção),
— o coeficiente de evolução das emissões entre zero e « x » km será calculado do seguinte modo :
CE =

Emissões a * x » km

Emissões a zero km

Este coeficiente pode ser inferior a 1 ,

— os veículos seguintes não serão sujeitos ao procedimento de rodagem, mas as suas emissões a zero
km serão modificadas pelo coeficiente de evolução CE.
Neste caso, os valores a tomar serão :

— o valor a « x » km para o primeiro veículo,
— os valores a zero km multiplicados pelo coeficiente de evolução para os veículos seguintes.
9.1.1.2.3.

Como alternativa a este procedimento, o fabricante pode utilizar um coeficiente de evolução CE fixo de
0,92 e multiplicar todos os valores das emissões de CO2 medidos a zero km por esse factor.

9.1.1.2.4.

Para este ensaio, devem ser utilizados os combustíveis de referência descritos no anexo VIII da Directiva
91 /441 /CEE.

9.2.

Conformidade da produção quando estiverem disponíveis dados estatísticos do fabricante

9.2.1 .

Os pontos a seguir descrevem o procedimento a utilizar para verificar a conformidade da produção no
que diz respeito às emissões de CO2 quando o desvio-padrão da produção do fabricante for satisfatório.

9.2.2.

Sendo três o tamanho mínimo da amostra, o procedimento de amostragem é estabelecido de modo a
que a probabilidade de um lote ser aprovado num ensaio com 40 % da produção defeituosa é de 0,95
(risco do produtor = 5 %), enquanto que a probabilidade de um lote ser aceite com 65 % da produção
defeituosa é de 0,1 (risco do consumidor = 10).

9.2.3.

Utiliza-se o seguinte procedimento (ver figura 1/8).
Seja L o logaritmo natural do valor de CO2 de recepção,

Xj
s

=0 logaritmo natural do valor da medição correspondente ao veículo i da amostra,
= uma estimativa do desvio-padrão da produção (após ter tomado o logaritmo natural dos

n

=0 tamanho da amostra.

valores das medições),

9.2.4.

Calcular para a amostra o valor estatístico do ensaio quantificando a soma dos desvios reduzidos ao
valor-limite e definido como :

1

n

7 I (L-xí)
s i—1

9.2.5.

Resultado :

— se o valor estatístico
tamanho da amostra
— se o valor estatístico
tamanho da amostra

do ensaio for superior ao número correspondente à decisão positiva para o
dado no quadro I/ — /9.2.5, a decisão é positiva,
do ensaio for inferior ao número correspondente à decisão negativa para o
dado no quadro I/ — /9.2.5, a decisão é negativa,

— se tal não acontecer, é ensaiado um veículo adicional de acordo com o ponto 6 do presente anexo,
sendo o cálculo reaplicado à amostra de tamanho superior em uma unidade.
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QUADRO I/- /9.2.5
Tamanho da amostra

9.3.

(número acumulado
de veículos ensaiados)

Número correspondente
à decisão positiva

Número correspondente
à decisão negativa

(a)

(b)

(c)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

3,327
3,261
3,195
3,129
3,063
2,997
2,931
2,865
2,799
2,733
2,667
2,601
2,535
2,469
2,403
2,337
2,271
2,205
2,139
2,073

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2,007
1,941
1,875
1,809
1,743
1,677
1,611
1,545
1,479
- 2,112

-

4,724
4,790
4,856
4,922
4,988
5,054
5,120
5,185

- 5,251
- 5,317
- 5,383
- 5,449
- 5,515
- 5,581
- 5,647
- 5,713
- 5,779
- 5,845
- 5,911
- 5,977
- 6,043
- 6,109
- 6,175
- 6,241
- 6,307
- 6,373
- 6,439
- 6,505
- 6,571
- 2,112

Conformidade da produção quando não estiverem disponíveis dados estatísticos do fabricante ou estes
não forem satisfatórios

9.3.1 .

Os pontos a seguir descrevem o procedimento a utilizar para verificar a conformidade da produção no
que diz respeito às emissões de CO2 quando o desvio-padrão da produção do fabricante não for satisfa
tório ou não existir.

9.3.2.

Sendo três o tamanho mínimo da amostra, o procedimento de amostragem é estabelecido de modo a
que a probabilidade de um lote ser aprovado num ensaio com 40 % da produção defeituosa é de 0,95
(risco do produtor = 5 %), enquanto que a probabilidade de um lote ser aceite com 65 % da produção
defeituosa é de 0,1 (risco do consumidor = 10 %).

9.33.

Considera-se que os valores medidos de CO2 têm uma distribuição logarítmica normal e devem ser
transformados em primeiro lugar através do cálculo dos respectivos logaritmos naturais. Sejam mo e m
(mo = 3 e m = 32) os tamanhos mínimo e máximo da amostra, respectivamente, e seja n o tamanho
da amostra.

9.3.4.

Se os logaritmos naturais dos valores medidos da série forem xi , xi, . . ., Xj e L for o logaritmo natural do
valor de CO2 de recepção, calcula-se então :

dj = xj — L
1

n

d» - - £ dj
° j-1
y

v2n =-n j=i
2 x dj-dn )'

9.3.5.
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O quadro I/- /9.3.5 mostra os valores dos números correspondentes à decisão positiva (An) e negativa
(Bn) em relação ao tamanho da amostra. O valor estatístico do ensaio é a relação dn / Vn, que deve ser
utilizado para determinar se a série foi aprovada ou rejeitada do seguinte modo :

Para mo < n < m :

— a série é aprovada se dn / Vn < An,
— a série é rejeitada se dn / Vn > Bn,
— faz-se outra medição se An < d„ / Vn < Bn.
9.3.6.

Observações

As fórmulas recorrentes a seguir indicadas são úteis para calcular os valores sucessivos da estatística de
ensaio :
1

1

n

n

d„= (l | dn — 14

d„

1

( dn-dn) 2

n

n — 1

V2„ - (l ) V2„ - 1 +

(n = 2,3,...; di - di ; VI - 0)

QUADRO I/- /9.3.5
Tamanho da amostra

(número acumulado de
veículos T ensaiados)

Numero correspondente

Numero correspondente

à decisão postivia

à decisão negativa

A„

Bn

(b)

(c)

n

(a)
3
4
5
6
7
8
9
10
U
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

-

0,80381
0,76339
0,72982
0,69962
0,67129
0,64406
0,6175
0,59135
0,56542
0,5396
0,51379
0,48791
0,46191
0,43573
0,40933
0,38266
03557
0,3284
0,30072
0,27263
0,2441
0,21509

16,64743
7,68627
4,67136
3,25573
2,45431
1,94369
1,59105
1,33295
1,13566
0,9797
0,85307
0,74801
0,65928
0,58321
0,51718
0,45922
0,40788
0,36203
0,32078
0,28343
0,24943
0,21831

j5
26

- 0,18557
- 0,1555

0,1897
0,16328

27
28
29
30
31
32

-

0,1388
0,11603
0,0948
0,07493
0,05629
0,03876

0,12483
0,09354
0,06159
0,02892
0,00449
0,03876
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10.

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

10.1 .

No futuro, poderio ser oferecidos veículos que incorporem tecnologias especiais destinadas a obter
baixos consumos de combustível, que poderão ser submetidos a programas de ensaio complementares.
Tais programas podem ser especificados numa fase posterior, que pode ser solicitada pelo fabricante
para demonstrar as vantagens da solução.

11 .

EXTENSÃO DA RECEPÇÃO

11.1 .

A recepção pode ser objecto de extensão a veículos do mesmo modelo ou de modelo diferente que
divirjam no que diz respeito às características do anexo II a seguir indicadas, se as emissões de CO2
medidas pelo serviço técnico não excederem em mais de 4 % o valor de recepção :

1.1.1 .

Massa.

1.1.2.

Massa máxima autorizada.

1.1.3.

Tipo de carroçaria : berlina/carrinha/ coupá

1.1.4.

Relações finais de transmissão.

1.1.5.

Equipamentos e acessórios do motor.
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ANEXO II

MODELO

[formato máximo : A4 (210 x 297 mm)]

CERTIFICADO DE RECEPÇÃO CE
CARIMBO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA

Comunicação relativa à :

— recepção (')

— extensão da recepção (')
— recusa da recepção (')
— revogação da recepção (')

de um modelo/tipo de veículo/componente/unidade técnica (') no que diz respeito à Directiva 80/ 1268/CEE,
com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 93/116/CE.
Número de recepção :
Razão da extensão :

Secção I

0.1 .

Marca (firma do fabricante) :

0.2.

Modelo/tipo e designação(ões) comercial(is) geral(is) :

0.3.

Meios de identificação do modelo/tipo, se marcados no veículo/componente/unidade técnica (') (2) :

0.3.1 . Localização dessa marcação :

0.4.

Categoria do veículo (3) :

0.5.

Nome e morada do fabricante :

0.6.

No caso de componentes e unidades técnicas, localização e método de fixação da marca de recepção
CE :

0.7.

Morada(s) da(s) linha(s) de montagem :

Secção II

1.

Informações adicionais (se aplicável): (ver adenda)

2.

Serviço técnico responsável pela realização dos ensaios :

3.

Data do relatório de ensaio :

4.

Número do relatório de ensaio :

5.

Eventuais observações : (ver adenda)

6.

Local :

7.

Data :

8.

Assinatura :

9.

Está anexado o índice do dossier de recepção, que está arquivado nas autoridades de recepção e pode
ser obtido a pedido.
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Adenda

ao certificado de recepção CE n?

relativo à recepção CE de um modelo de veículo no que diz respeito à Directiva 80/1268/CEE (emissões
de C02 e consumo de combustível), com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 93/ 116/CE
1.

Informações adicionais

1.1 .

Massa do veículo em ordem de marcha :

1.2.

Massa máxima :

1.3.

Tipo de carroçaria : berlina, carrinha, coupé(l)

1.4.

Rodas motoras : dianteiras, traseiras, 4x4 (')

1.5.

Motor :

1.5.1 .

Cilindrada do motor :

1.5.2.

Sistema de alimentação de combustível : carburador/injecção (')

1.5.3.

Combustível recomendado pelo fabricante :

1.5.4.

Potência máxima :

1.5.5.

Dispositivo de sobrealimentação : sim/não (')

1 .5.6.

Sistema de ignição : por compressão/convencional ou ignição electrónica (')

1.6.

Transmissão :

1.6.1 .

Tipo de caixa de velocidades : manual/automática (')

1.6.2.

Número de relações de transmissão :

1 .6.3.

Relações finais de transmissão (incluindo os perímetros de rolamento dos pneumáticos em carga) :
Velocidades em km/h por 1 000 min-1

kW a

1 ! velocidade :

4! velocidade :

2! velocidade :

5! velocidade :

3? velocidade :

Velocidade com desmultiplicação :

1 .6.4.

Relação no diferencial :

1.6.5.

Pneumáticos :

Tipo :

min-1

Dimensões :

Perímetro de rolamento em carga :
1.7 .

Resultados do ensaio

1.7.1 .

Emissão mássica de C02 :

1.7.2.

Consumos de combustível

g/km

1.7.2.1 . Consumo de combustível (condições urbanas):

1/100 km

1.7.2.2. Consumo de combustível (condições extra-urbanas) :

1/100 km

1.7.2.3. Consumo de combustível (combinado):

1/100 km

2.

Observações :

(') Riscar o que não interessar.
(2) Se os meios de identificação do modelo/tipo contiverem caracteres não relevantes para a descrição dos modelos/tipos de
veículo, componente ou unidade técnica abrangidos por esta ficha de recepção, tais caracteres devem ser representados na
documentação por meio do símbolo « ? » (por exemplo, ABC ? ?1 23 ? ?).
O Conforme definida no anexo II da Directiva 70/ 1 56/CEE.
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DÉCIMA SEGUNDA DIRECTIVA 93/117/CE DA COMISSÃO
de 17 de Dezembro de 1993

que fixa métodos de análise comunitários para o controlo oficial dos alimentos
para animais
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia,

animais, no que diz respeito ao teor em robenidina e em
metilbenzoquato, sejam efectuadas segundo os métodos
correspondentes descritos no anexo.

Tendo em conta a Directiva 70/373/CEE do Conselho, de

Artigo 2?

20 de Julho de 1970, relativa à introdução de modos de
colheita de amostras e de métodos de análise comunitá

rios para o controlo oficial dos alimentos para animais ('),
com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento
(CEE) n? 3768/85 do Conselho (2), e, nomeadamente, o
seu artigo 2°,

Os Estados-membros porão em vigor, o mais tardar em 30
de Novembro de 1994, as disposições legislativas, regula
mentares e administrativas necessárias para dar cumpri
mento à presente directiva. Do facto informarão imediata

Considerando que a referida Directiva 70/373/CEE prevê
que os controlos oficiais dos alimentos para animais desti
nados a verificar o respeito das condições prescritas em
virtude das disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas quanto à qualidade e composição dos
alimentos para animais, sejam efectuados segundo modos

As disposições adoptadas pelos Estados-membros devem
incluir uma referência à presente directiva ou ser acom
panhadas dessa referência aquando da sua publicação
oficial, As modalidades dessa referência serão adoptadas
pelos Estados-membros.

de colheita de amostras e métodos de análise comunitá
rios ;

Considerando que, para controlar a observação das condi
ções de utilização de robenidina e metilbenzoquato nos
alimentos para animais, é conveniente estabelecer a nível
comunitário métodos de análise para esses aditivos ;
Considerando que as medidas previstas na presente direc
tiva estão em conformidade com o parecer do Comité
Permanente dos Alimentos para Animais,

mente a Comissão.

Artigo 3 ?

A presente directiva entra em vigor no terceiro dia

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

Feito em Bruxelas, em 17 de Dezembro de 1993.
ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Artigo 1 ?

Os Estados-membros prescreverão que as análises
previstas para os controles oficiais dos alimentos para

(') JO n? L 170 de 3. 8. 1970, p. 2.
(2) JO n? L 362 de 31 . 12. 198.5, p. 8.

Pela Comissão
René STEICHEN

Membro da Comissão

'
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ANEXO

1 . DETERMINAÇÃO DA ROBENIDINA
Clorídrato de 13-Bis[(4-clorobenzilideno)amino]guanidina
1.

Objectivo e campo de aplicação

O presente método destina-se à determinação de robenidina em alimentos para animais. O limite
inferior de determinação é de 5 mg/kg.
2.

Princípio

A amostra é extraída com metanol acidificado. O extracto é seco, sendo uma alíquota submetida a
purificação numa coluna de óxido de alumínio. A robenidina é eluída da coluna com metanol,
concentrada e posteriormente diluída com fase móvel para um volume adequado. O teor de robeni
dina é determinado por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) de fase reversa, utilizando um
detector de ultravioleta.

3.

Reagentes

3.1 .

Metanol

3.2.

Metanol acidificado
Transferir 4,0 ml de ácido clorídrico (P20 ca 1,18 g/ml) para um balão graduado de 500 ml, comple
tando até ao traço com metanol (3.1 ) e agitar. A solução deve ser preparada antes de cada uso.

3.3.

Acetonitrilo de qualidade para HPLC

3.4.

Crivo molecular

Tipo 3A, partículas 8-12 mesh (partículas de aluminossilicato com 1,6-2,5 mm de diâmetro e poros
com 0,3 mm de diâmetro).

3.5.

óxido de alumínio ácido, de grau de actividade I, para cromatografia em coluna
Transferir 100 g de óxido de alumínio para um recipiente adequado e adicionar 2,0 ml de água. Tapar
e agitar durante cerca de 20 minutos. Guardar num recipiente bem rolhado.

3.6.

Solução de dihidrogenofosfato de potássio, c = 0,025 mol/l
Dissolver, num balão graduado de 1 000 ml, 3,40 g de dihidrogenofosfato de potássio em água de
qualidade para HPLC, completando até ao traço de referência e agitar.

3.7.

Solução de hidrogenofosfato dissódico, c = 0,025 mol/l
Dissolver, num balão graduado de 1 000 ml, 3,55 g de hidrogenofosfato dissódico anidro (ou 4,45 g de
hidrogenofosfato dissódico bi-hidratado, ou ainda 8,95 g de hidrogenofosfato dissódico dodeca-hidra
tado) em água de qualidade para HPLC, completando até ao traço de referência e agitar.

3.8.

Fase móvel para HPLC
Misturar os seguintes reagentes :

650 ml de acetonitrilo (3.3)
250 ml de água (qualidade para HPLC )

50 ml de solução dihidrogenofosfato de potássio (3.6)
50 ml de solução de hidrogenofosfato dissódico (3.7)
Filtrar num filtro de 0,22 fim (4.6) e desgaseificar a solução (nomeadamente por recurso a um banho
de ultrassons durante 10 minutos).
3.9.

Substância padrão
Robenidina pura : clondrato de l,3-Bisj4-clorobenzuideno)amino]guanidina, E 758.
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3.9.1 . Solução-mãe padrão de robenidina : 300 Jig/ml

Pesar, com aproximação a 0,1 g, 30 mg de robenidina padrão (3.9). Dissolver em metanol acidificado
(3,2) num balão graduado de 100 ml, completando até ao traço de referência com o mesmo solvente e
agitar. Envolver o balão em folha de alumínio e guardar ao abrigo da luz.
3.9.2. Solução padrão intermédia de robenidina : 12 Hg/ml
Transferir 10,0 ml de solução-mãe padrão (3.9.1 ) para um balão graduado de 250 ml, completando até
ao traço de referência com fase móvel (3.8) e agitar. Envolver o balão em folha de alumínio e arma
zenar ao abrigo da luz.
3.9.3. Soluções de calibração

Transferir, respectivamente, 5,0 ; 10,0 ; 15,0 ; 20,0 e 25,0 ml de solução padrão intermédia (3.9.2) para
balões calibrados de 50 ml. Completar até ao traço de referência com fase móvel (3.8) e agitar. As
soluções assim obtidas contêm, respectivamente, 1,2 ; 2,4 ; 3,6 ; 4,8 e 6,0 pg/ml de robenidina,
devendo ser preparadas antes de cada uso.
4.

Equipamento

4.1 .

Coluna de vidro

Coluna de vidro ambarizado, equipada com torneira e reservatório de cerca de 150 ml, possuindo
10-15 mm de diâmetro interno e 250 mm de comprimento.

4.2.

Agitador de laboratório com movimento de pulso

4.3.

Evaporador rotativo

4.4.

Aparelho para HPLC com detector de ultravioleta de comprimento de onda variável ou detector de
díodos adequado para determinações na gama de comprimentos de onde entre 250-400 nm

4.4.1 . Coluna para cromatografia líquida : 300 mm x 4 mm, com enchimento de Cis de 10 p,m, ou
equivalente.

4.5.

Filtro de fibra de vidro (Whatman GF/A ou equivalente)

4.6.

Filtros de membrana de 0,22 fim

4.7.

Filtros de membrana de 0,45 fim

5.

Procedimento

Nota : A robenidina é fotossensível, devendo utilizar-se material de vidro ambarizado para todas as
operações.
5.1 .

Generalidades

5.1.1 . De modo a comprovar a ausência de robenidina e outras substâncias susceptíveis de interferir no
processo, deve proceder-se à análise de uma amostra de alimento para animais (ensaio em branco).
5.1.2. Deve-se efectuar um ensaio de recuperação, mediante a análise da amostra do ensaio em branco
(5.1.1 ), adicionada de uma quantidade conhecida de robenidina, semelhante à quantidade presente na
amostra. Para obter uma concentração de robenidina de 60 mg/kg, transferir 3,0 ml de solução-mãe
padrão (3.9.1 ) para um erlenmeyer de 250 ml. Evaporar a solução por recurso a uma corrente de azoto
até obter um volume aproximado de 0,5 ml . Adicionar 15 g de alimento para animais em branco,
misturar e esperar 10 minutos antes de iniciar a extracção (5.2).

Nota : Para os fins do presente método, a amostra utilizada no ensaio em branco deve ter uma
composição semelhante à da amostra em análise e não deve acusar a presença de robenidina.
5.2.

Extracção

Pesar, com aproximação a 0,01 g, cerca de 15 g de amostra preparada. Transferir para um erlenmeyer
de 250 ml e adicionar 100,0 ml de metanol acidificado (3.2). Tapar e agitar durante 1 hora no agitador
(4.2). Filtrar a solução num filtro de fibra de vidro (4.5) e recolher a totalidade do filtrado num
erlenmeyer de 150 ml. Adicionar 7,5 g de crivo molecular (3.4), tapar e agitar durante 5 minutos.
Filtrar imediatamente num filtro de fibra de vidro. Guardar esta solução para as operações de purifica
ção (5.3).
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Purificaçao

5.3.1 . Preparação da coluna de óxido de alumínio

Colocar um tampão de fibra de vidro na extremidade inferior de uma coluna de vidro (4.1 ), compri
mindo-o com o auxílio de uma vareta de vidro. Pesar 11,0 g de óxido de alumínio preparado de
acordo com 3.5. e transferi-lo para a coluna. Devem-se tomar precauções no sentido de minimizar a
exposição ao ar no decurso destas operações. Bater levemente na extremidade inferior da coluna para
depositar o óxido de alumínio.
5.3.2. Purificação da amostra

Pipetar para a coluna 5,0 ml de extracto de amostra preparado de acordo com 5.2. Colocar a ponta da
pipeta junto da parede da coluna e esperar que a solução seja absorvida pelo óxido de alumínio. Eluir
a robenidina da coluna por recurso a 100 ml de metanol (3.1 ), a um fluxo de 2-3 ml/minuto, reco
lhendo o eluído num balão de fundo redondo de 250 ml. Evaporar à secura a solução de metanol, sob
pressão reduzida a 40° C, com o auxílio de um evaporador rotativo (4.3). Dissolver o resíduo em 3-4
ml de fase móvel (3.8) e transferir quantitativamente para um balão graduado de 10 ml. Lavar o balão
de fundo redondo com diversas porções de 1-2 ml de fase móvel, transferindo as mesmas para o balão
graduado. Completar até ao traço de referência com o mesmo solvente e agitar. Filtrar uma alíquota
num filtro de 0,45 |j.m (4.7). Guardar esta solução para a análise por HPLC (5.4).
5.4.

Análise por HPLC

5.4.1 .

Parâmetros

As condições que se seguem são fornecidas a título indicativo, podendo ser utilizadas outras condições
que forneçam resultados equivalentes.
Coluna para cromatografia liquida (4.4.1 )
Fase movei para HPLC (3.8)
Fluxo : 1,5 a 2 ml/min

Comprimento de onda de detecção : 317 nm
Volume a injectar : 20 a 50 nl
Verificar a estabilidade do sistema cromatográfico mediante a injecção repetida da solução de calibra
ção (3.9.3), que contém 3,6 ji/ml de robenidina, até obter picos com alturas (ou áreas) e tempos de
retenção reprodutíveis.
5.4.2. Curva de calibração

Injectar várias vezes cada solução de calibração (3.9.3) e medir a altura (ou área) dos picos correspon
dentes a cada concentração. Traçar uma curva de calibração, colocando a altura (ou área) média dos
picos das soluções de calibração em ordenadas e as concentrações correspondentes, expressas em
Hg/ml, em abcissas.
5.4.3 . Solução de amostra

Injectar várias vezes o extracto de amostra (5.3.2), utilizando o mesmo volume utilizado para as solu
ções de calibração, e determinar a altura (ou área) média dos picos correspondentes à robenidina.
6.

Cálculo dos resultados

Com base na altura (ou área) média dos picos da solução de amostra relativos à robenidina, determinar
a concentração da mesma solução, expressa em |Xg/ml, por recurso à curva de calibração (5.4.2).

O teor de robenidina da amostra, w, expresso em mg/kg, é dado pela fórmula :
c X 200
w =

m

Em que :
c = concentração de robenidina da solução de amostra, expressa em Hg/ml
m = massa da toma de ensaio, expressa em gramas.
7.

Confirmação dos resultados

7.1 .

Identidade

A identidade da substância a analisar pode ser confirmada por co-cromatografia ou por recurso a um
detector de díodos, comparando os espectros do extracto de amostra e da solução de calibração (3.9.3)
que contém 6 Hg/ml de robenidina.
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7.1.1 . Co-cromatograha

Reforçar um extracto de amostra com a adição de uma quantidade adequada de solução de calibração
(3.9.3). A quantidade de robenidina adicionada deve ser idêntica à quantidade de robenidina presu
mida no extracto de amostra.

Apenas a altura do pico correspondente à robenidina deverá exibir um aumento adequado, tendo em
conta a quantidade adicionada e a diluição do extracto. A largura do pico a meia altura deverá ser
igual a ± 10 % da largura original.
7.1.2. Detecção com um detector de díodos

Os resultados são avaliados de acordo com os seguintes critérios :

a) O comprimento de onda máximo de absorção do espectro da amostra e do padrão, registado no
máximo do pico cromatográfico, deve ser igual com uma margem determinada pelo poder de reso
lução do sistema de detecção. No caso de um detector de díodos, esta margem é, em geral, de
± 2 nm .

b) Entre 250 e 400 nm, os espectros da amostra e do padrão, registados no máximo dos picos croma
tográficos, não devem diferir no que respeita às zonas do espectro que apresentem uma absorvância

relativa compreendida entre 10 % e 100 %. Este critério é observado nos casos em que se encon

trarem presentes os mesmos máximos e a diferença entre ambos os espectros não exceder, em caso
algum, 15 % da absorvância da solução-padrão.
c) Entre 250 e 400 nm, os espectros na zona crescente, no máximo e na zona decrescente do pico
cromatográfico da amostra não devem diferir uns dos outros no que respeita às regiões do espectro
que apresentem uma absorvância relativa compreendida entre 10 % e 100 % . Este critério é obser
vado nos casos em que se encontrarem presentes os mesmos máximos e a diferença entre os espec
tros não exceder, em caso algum, 1 5 % da absorvância do espectro do máximo do pico.
Se um dos referidos critérios não for observado, a presença da substância a analisar não pode ser
confirmada.

7.2.

Repetibilidade
A diferença entre os resultados de duas determinações paralelas efectuadas com a mesma amostra não
deve exceder 10 % relativo ao resultado mais elevado, para teores de robenidina superiores a
15 mg/kg.

7.3 .

Recuperação

A taxa de recuperação da amostra em branco reforçada deve ser de, pelo menos, 85 % .
8.

Resultados de um estudo de colaboração interlaboratorial

Num estudo de colaboração interlaboratorial promovido pela CEE, procedeu-se à análise por 12 labo
ratórios de 4 amostras de alimentos para aves de capoeira e coelhos, sob. a forma de farinha e granu
lado. Para cada amostra, foram efectuadas análises em duplicado. Os resultados obtidos foram os
seguintes :

Aves de capoeira

Coelhos

Farinha

Granulado

27,00

27,99

1,46

1,26

CVr (%)

5,4

Sr (mg/kg)

4,36

MED (mg/kg)
Sr (mg/kg)

Farinha

43,6

Granulado

40,1

1,44

1,66

4,5

3,3

4,1

3,36

4,61

3,91

CVR (%)

16,1

12,0

10,6

9,7

Recup. (%)

90,0

93,3

87,2

80,2

Sr
CVR
SR

= desvio-padrão da repetibilidade
= coeficiente de variação da repetibilidade
= desvio-padrão da reprodutibilidade

CVR = coeficiente de variação da reprodutibilidade
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2. DETERMINAÇÃO DO METILBENZOQUATO
7-benziloxi-6-butil-3-metoxicarbonil-4-quinolona

1.

Objectivo e campo de aplicação

O presente método destina-se à determinação de metilbenzoquato em alimentos para animais. O
limite inferior de determinação é de 1 mg/kg.
2.

Princípio

O metilbenzoquato é extraído da amostra por recurso a uma solução metanólica de ácido metanossul
fónico. O extracto é purificado com diclorometano e por cromatografia de permuta iónica, seguin
do-se nova purificação com diclorometano. O teor de metilbenzoquato é determinado por cromato
grafia líquida de alta eficiência (HPLC) de fase reversa, utilizando um detector de ultravioleta.
3.

Reagentes

3.1 .

Diclorometano

3.2.

Metanol de qualidade para HPLC.

3.3.

Fase móvel para HPLC
mistura de metanol (3.2) e água de qualidade para HPLC, 75 + 25 (V + V).
Filtrar num filtro de 0,22
(4.5) e desgaseificar a solução (nomeadamente por recurso a um banho
de ultrassons durante 10 minutos).

3.4.

Solução de ácido metanossulfónico, a = 2 %
Diluir com metanol (3.2) 20,0 ml de ácido metanossulfónico para 1 000 ml.

3.5.

Solução de dcido clorídrico, a = 10 %

Diluir com água 100 ml de ácido clorídrico (p2o ca. 1,18 g/ml) para 1 000 ml.
3.6.

Resina de permuta catiónica Amberlite CG- 120 (Na), 100-200 mesh
Tratamento da resina antes do uso : agitar 100 g de resina em 500 ml de solução de ácido clorídrico
(3.5) e aquecer à ebulição, agitando continuamente. Deixar arrefecer e decantar o ácido. Filtrar num
filtro de papel, sob vácuo. Lavar a resina com duas porções de 500 ml de água, seguidas de 250 ml de
metanol (3.2). Lavar a resina com uma nova porção de 250 ml de metanol e secar, mediante a
passagem de uma corrente de ar através da resina presente no filtro. Guardar a resina num recipiente
rolhado.

3.7.

Substância padrão : metilbenzoquato puro (7-benziloxi-6-butil-3-metoxicarbonil-4-quinolona).

3.7.1 . Solução-mãe padrão de metilbenzoquato, 500 |ig/ml
Pesar, com aproximação a 0,1 mg, 50 mg de substancia padrão (3.7). Dissolver em solução de ácido
metanossulfónico (3.4), num balão graduado de 100 ml. Completar até ao traço de referência e agitar.
3.7.2. Solução padrão intermédia de metilbenzoquato, 50 Hg/ml

Transferir 5,0 ml de solução-mãe padrão de metilbenzoquato (3.7.1) para um balão graduado de 50 ml.
Completar até ao traço de referência com metanol (3.2) e agitar.
3.7.3. Soluções de calibração

Transferir, respectivamente, 1,0 ; 2,0 ; 3,0 ; 4,0 e 5,0 ml de solução padrão intermédia de metilbenzo
quato (3.7.2) para balões calibrados de 25 ml. Completar até ao traço de referência com fase móvel
(3.3) e agitar. As soluções assim obtidas possuem concentrações de metilbenzoquato de 2,0 ; 4,0 ; 6,0 ;
8,0 e 10,0 |Xg/ml, respectivamente, devendo ser preparadas antes de cada uso.
4.

Equipamento

4.1 .

Agitador
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4.2.

Evaporador rotativo

4.3.

Coluna de vidro (250 mm x 15 mm) munida de torneira e reservatório de cerca de 200 ml

4.4.

Aparelho para HPLC com detector de ultravioletas de comprimento de onda varidvel ou detector de
díodos

4.4.1 . Coluna para cromatografia líquida : 300 mm X 4 mm, com enchimento de Cj 8 de 10 |i.m ou equiva
lente .

4.5.

Filtros de membrana de 0,22 jim

4.6.

Filtros de membrana de 0,45 \im

5.

Procedimento

5.1 .

Generalidades

5.1.1 . De modo a comprovar a ausência de metilbenzoquato e outras substâncias susceptíveis de interferir
no processo, deve-se proceder à análise de uma amostra de alimento para animais (ensaio em branco).
5.1.2. Deve-se efectuar um ensaio de recuperação, mediante a análise de uma amostra do ensaio em branco,
adicionada de uma quantidade conhecida de metilbenzoquato, semelhante à quantidade presente na
amostra. Para obter uma concentração de metilbenzoquato de 1 5 mg/kg, adicionar 600 jj.1 de solução

-mãe padrão (3.7.1 ) a 20 g de alimento para animais em branco, misturar e esperar 10 minutos antes
de iniciar a extracção (5.2).

Nota : Para os fins do presente método, a amostra utilizada no ensaio em branco deve ter uma
composição semelhante à da amostra em análise e não deve acusar a presença de benzoquato de
metilo .

5.2.

Extracção

Pesar, com aproximação a 0,01 g, cerca de 20 g de amostra preparada e transferir para um erlenmeyer
de 250 ml. Adicionar 100,0 ml de solução de ácido metanossulfónico (3.4) e agitar durante 30 minutos
com o agitador (4.1 ). Filtrar a solução num filtro de papel e guardar a solução para a cromatografia da
partição (5.3).

5.3.

Partição líquido-ltquido
Transferir 25,0 ml do filtrado obtido em (5.2) para uma ampola de decantação de 500 ml contendo
100 ml de solução de ácido clorídrico (3.5). Adicionar 100 ml de diclorometano (3.1 ) e agitar a ampola
durante 1 minuto. Esperar a separação das camadas e escoar a camada inferior (diclorometano) para
um balão de fundo redondo de 500 ml. Repetir a extracção da fase aquosa com duas novas porções de
40 ml de diclorometano e combinar os extractos resultantes com o primeiro extracto, no balão de
fundo redondo. Evaporar o extracto de diclorometano à secura, no evaporador rotativo (4.2), a 40 ° C,
sob pressão reduzida. Dissolver o resíduo em 20-25 ml de metanol (3.2), tapar o balão e guardar a tota
lidade do extracto para a cromatografia de permuta iónica (5.4).

5.4.

Cromatografia de permuta iónica

5.4.1 . Preparação da coluna de permuta catiónica
Colocar um tampão de fibra de vidro na extremidade inferior de uma coluna de vidro (4.3). Preparar
uma suspensão de 5,0 g de resina de permuta catiónica tratada (3.6) em 50 ml de ácido clorídrico (3.5),
verter na coluna de vidro e deixar depositar. Escoar o excesso de ácido, até o nível deste último se
situar ligeiramente acima da superfície da resina, e lavar a coluna com água até o eluído apresentar
reacção neutra ao tornesol. Verter na coluna 50 ml de metanol (3.2) e deixar escoar até à superfície da
resina.

5.4.2. Cromatografia em coluna

Com o auxílio de uma pipeta, transferir cuidadosamente para a coluna o extracto obtido em (5.3).
Lavar o balão de fundo redondo com duas porções de 5-10 ml de metanol (3.2), transferindo as
mesmas para a coluna. Deixar impregnar o extracto até à superfície da resina. Lavar a coluna com 50
ml de metanol, tomando precauções para que o fluxo não exceda 5 ml por minuto. Rejeitar o eluído.
Eluir o metilbenzoquato com 150 ml de solução de ácido metanossulfónico (3.4), recolhendo o eluído
num erlenmeyer de 250 ml .
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Partição líquido-líquido

Transferir para uma ampola de decantação de 1 litro o eluído de acordo com (5.4.2). Lavar o erlen
meyer com 5-10 ml de metanol (3.2) que se adicionam ao conteúdo da ampola de decantação.
Adicionar 300 ml de solução de ácido clorídrico (3.5) e 130 ml de diclorometano (3.1 ). Agitar durante
um minuto e esperar a separação das fases. Escoar a camada inferior (diclorometano) para um balão de
fundo redondo de 500 ml. Repetir a extracção da fase aquosa com duas novas porções de 70 ml de
diclorometano, combinando estes extractos com o primeiro, no balão de fundo redono.

Evaporar à secura o extracto de dicolorometano, no evaporador rotativo (4.2), a 40 ° C, sob pressão
reduzida. Dissolver o resíduo do balão em cerca de 5 ml de metanol (3.2) e transferir quantitativa
mente esta solução para um balão graduado de 10 ml. Lavar o balão de fundo redondo com duas
novas porções de 1-2 ml de metanol e transferir para o balão graduado. Completar até ao traço de
referência com metanol e agitar. Filtrar uma alíquota num filtro de membrana (4.6). Guardar esta
solução para a análise por HPLC (5,6).
5.6.

Análise por HPLC

5.6.1 .

Parâmetros

As condições que se seguem são fornecidas a título indicativo, podendo ser utilizadas outras condições
que forneçam resultados equivalentes.

Coluna para cromatografia liquida (4.4.1 )

Fase móvel para HPLC : mistura metanol-água (3.3)
Fluxo : 1 a 1,5 ml/min

Comprimento de onda de detecção : 265 nm
Volume a injectar : 20 a 50 til.

Verificar a estabilidade do sistema cromatográfico mediante a injecção repetida da solução de calibra
ção (3.7.3), que contém 4 ng/ml de metilbenzoquato, até obter picos com alturas (ou áreas) e tempos
de retenção reprodutíveis.
5.6.2. Curvas de calibração

Injectar várias vezes cada solução de calibração (3.7.3) e medir a altura (ou área) dos picos correspon
dentes a cada concentração. Traçar uma curva de calibração, colocando a altura (ou área) média dos
picos das soluções de calibração em ordenadas e as concentrações correspondentes, expressas em
|Ag/ml, em abcissas.
5.6.3. Solução de amostra

Injectar várias vezes o extracto de amostra (5.5), utilizando o mesmo volume utilizado para as soluções
de calibração e determinar a altura (ou área) média dos picos correspondentes ao metilbenzoquato.
6.

Cálculo dos resultados

Com base na altura (ou área) média dos picos de solução de amostra relativos ao metilbenzoquato,
determinar a concentração da mesma solução, expressa em |4g/ml, por recurso à curva de calibração
(5.6.2).
O teor de metilbenzoquato da amostra, w, expresso em mg/kg, é dado pela fórmula :
c x 40
w =
m

cm que :

c = concentração de metilbenzoquato da solução da amostra, expressa em tig/ml
m = massa da toma de ensaio, expressa em gramas.
7.

Confirmação dos resultados

7.1 .

Identidade

A identidade da substancia a analisar pode ser confirmada por co-cromatografia ou por recurso a um
detector de díodos, comparando os espectros do extracto de amostra e da solução de calibração (3.9.3)
que contém 10 jxg/ml de metilbenzoquato.
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7.1 .1 . Co-cromatografia

Reforçar um extracto da amostra com a adição de uma quantidade adequada de solução padrão inter
média (3.7.2). A quantidade de metilbenzoquato adicionada deve ser idêntica à quantidade de metil
benzoquato presumida no extracto de amostra.

Apenas a altura do pico correspondente ao metilbenzoquato deverá exibir um aumento adequado,
tendo em conta a quantidade adicionada e a diluição do extracto. A largura do pico a meia altura
deverá ser igual a ± 10 % da largura original.
7.1.2. Detecção com um detector de díodos

Os resultados são avaliados de acordo com os seguintes critérios :

a) O comprimento de onda máximo de absorção do espectro da amostra e do padrão, registado no
máximo do pico cromatográfico, deve ser igual com uma margem determinada pelo poder de reso
lução do sistema de detecção. No caso de um detector de díodos, esta margem é, em geral, de ± 2
nm .

b) Entre 220 e 350 nm, os espectros da amostra e do padrão, registados no máximo dos picos croma
tográficos, não devem diferir no que respeita às zonas do espectro que apresentem uma absorvância
relativa compreendida entre 10 % e 100 % . Este critério é observado nos casos em que se encon
trarem presentes os mesmos máximos e a diferença entre ambos os espectros não exceder, em caso
algum, 15 % da absorvância da solução-padrão,

c) Entre 220 e 350 nm, os espectros na zona crescente, no máximo e na zona decrescente do pico
cromatográfico da amostra não devem diferir uns dos outros no que respeita às regiões do espectro
que apresentem uma absorvância relativa compreendida entre 10 % é 100 % . Este critério é obser
vado nos casos em que se encontrarem presentes os mesmos máximos e a diferença entre os espec
tros não exceder, em caso algum, 1 5 % da absorvância do espectro do máximo do pico.
Se um dos referidos critérios não for observado, a presença da substância a analisar não pode ser
confirmada.

7.2.

Repetibilidade
A diferença entre os resultados de duas determinações paralelas efectuadas com a mesma amostra não
deve exceder 10 % relativo ao resultado mais elevado, para teores de metilbenzoquato compreendidos
entre 4 e 20 mg/kg.

7.3.

Recuperação

A taxa de recuperação da amostra em branco reforçada deve ser de, pelo menos, 90 % .
8.

Resultados de um estudo de colaboração interlaboratorial

Procedeu-se à análise de 5 amostras por 10 laboratórios. Para cada amostra, foram efectuadas análises
em duplicado.
Resultados

Branco

Farinha 1

Granulado 1

Farinha 2

Granulado 2

Media (mg/kg)

n.d.

4,50

4,50

8,90

8,70

Sr (mg/kg)

—

0,30

0,20

0,60

0,50

CVr (%)

—

6,70

4,40

6,70

5,70

SR (mg/kg)

—

0,40

0,50

0,90

1,00

CVR (%)

—

8,90

11 , 10

10,10

11,50

rec. (%)

—

92,00

93,00

92,00

89,00

n.d. : não detectado

Sr :
CVR :
SR :
CVR :

=
=
=
=

desvio-padrão da repetibilidade
coeficiente de variação da repetibilidade
desvio-padrão da reprodutibilidade
coeficiente de variação da reprodutibilidade
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II

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

CONSELHO

DECISÃO DO CONSELHO
de 30 de Novembro de 1993

relativa à criação de um banco de dados comunitário sobre os acidentes de
circulação rodoviária
(93/704/CE)
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 213?,
Tendo em conta a proposta da Comissão ('),
Considerando que o Parlamento Europeu aprovou uma
resolução relativa à adopção de medidas comuns desti
nadas a reduzir o número de acidentes rodoviários (2) ;

Considerando a resolução do Conselho e dos Represen
tantes dos Governos dos Estados-membros, reunidos em

Conselho, de 21 de Junho de 1991 , solicitando à Comis
são que elabore e aplique um programa comunitário de
medidas concretas destinadas a realizar novas iniciativas

comuns e a aproximar as actuais experiências nacionais
nos diversos domínios de acção e investigação que actuam
na luta contra os acidentes rodoviários e respectivas conse
quências para as vítimas (3) ;

promover as trocas de informação e experiências, através
da constituição de um banco de dados comunitário ;
Considerando que os Estados-membros recolhem os
dados relativos aos acidentes de circulação rodoviária ocor
ridos nos seus territórios, e os reúnem em ficheiros infor

matizados, mas que não existe actualmente um banco
comum que permita aceder a esses ficheiros ou explorar
os dados assim recolhidos ;

Considerando que um banco de dados criado e gerido ao
nível da Comunidade permitirá identificar e quantificar os
problemas, avaliar a eficácia das medidas tomadas e deter
minar a pertinência de uma acção comunitária ;

Considerando que a criação e gestão de um banco de
dados desse tipo não pode ser realizada pelos Estados
-membros individualmente ; que, por conseguinte, a
Comunidade, observando o princípio da subsidiariedade,

apenas intervém na medida do necessário para garantir,
por um lado, o agrupamento dos dados contidos nos

Considerando que a criação de um banco de dados comu
nitário sobre os acidentes de circulação rodoviária é uma
das prioridades definidas pelo grupo de trabalho de alto
nível dos representantes dos governos dos Estados-mem

ficheiros estatísticos dos Estados-membros e, por outro,
uma coordenação estreita entre Estados-membros, na

perspectiva do bom funcionamento de um banco de
dados comunitário ;

bros ;

Considerando que é conveniente prever as modalidades
Considerando que, no seu « livro branco » sobre o futuro
desenvolvimento da política comum dos transportes e na
comunicação sobre um programa de acção em matéria de

de transmissão à Comissão dos dados estatísticos exis

tentes nos Estados-membros e, nomeadamente, fixar a

periodicidade, o prazo e a natureza do suporte de trans

segurança rodoviária, a Comissão considera que, dadas as
diferenças consideráveis existentes entre os níveis de segu

missão ;

rança rodoviária dos diferentes Estados-membros, a

primeira prioridade neste domínio deve consistir em

Considerando que a análise dos problemas de segurança
rodoviária deve incidir prioritariamente nos acidentes de
que resultem danos não patrimoniais decorrentes de

(') JO n? C 225 de 20. 8 . 1993, p. 6.
(2) JO n? C 68 de 24. 3. 1986, p. 35.
0 JO n? C 178 de 9. 7. 1991 , p. 1 .

lesões corporais, mas que, em contrapartida, a informação
relativa à identificação das pessoas não é necessária a esse
tipo de análise ;
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Considerando que e conveniente que a Comissão adopte
disposições destinadas a garantir a protecção dos dados
abrangidos pelo segredo estatístico,

3. Os Estados-membros que desejem alterar a forma ou
o conteúdo do seu ficheiro devem informar previamente a
Comissão. Se os Estados-membros tiverem de alterar

ficheiros já transmitidos ao SECE, deverão enviar à
Comissão novas versões destes.
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

4.

Cada Estado-membro é responsável pela qualidade

dos dados estatísticos que transmite.
Artigo 1 ?

5.

A Comissão é responsável pelo tratamento dos dados

recebidos.

1.

Os Estados-membros elaborarão estatísticas refe

rentes aos acidentes de circulação rodoviária de que
resultem lesões corporais, ocorridos nos seus territórios.
2. Para efeitos da presente decisão, entende-se por
acidente de que resultem lesões corporais, qualquer coli
são entre utentes da estrada que envolva pelo menos um
veículo em movimento, circulando numa via pública
normalmente aberta à circulação e que tenha provocado
ferimentos e/ou a morte de um ou mais utentes da
estrada.

1.

A Comissão é responsável pela difusão dos dados

recebidos. As modalidades de acesso às estatísticas rela

tivas aos acidentes de circulação rodoviária de que
resultem lesões corporais centralizadas pela Comissão, as
eventuais publicações, bem como qualquer elemento útil
ao bom funcionamento do banco de dados comunitário

que reúne essas estatísticas, serão estabelecidos pela
Comissão, de acordo com o procedimento previsto
Artigo 2?

1.

Artigo 4?

Os dados relativos aos acidentes de que resultem

lesões corporais ocorridos durante um ano, constantes dos
ficheiros informatizados ao mais alto grau de centralização
existente, serão comunicados pelos Estados-membros, ao
nível da unidade estatística, ao Serviço de Estatística das

Comunidades Europeias, a seguir designado « SECE ».
No âmbito da presente decisão, a unidade estatística é o
acidente de que resultem lesões corporais.
2. Os dados referidos no n? 1 serão comunicados pela
primeira vez até 31 de Março de 1994 relativamente aos
anos de 1991 e 1992 e, quanto aos anos seguintes, o mais
tardar nove meses após o final do respectivo ano de refe
rência.

3.

No caso de serem abrangidos pelo segredo estatís
tico, de acordo com as disposições nacionais a que se
refere o n? 1 , estes dados devem ser igualmente transmi

tidos ao SECE, que os gerirá nos termos do Regulamento
(Euratom, CEE) n? 1588/90 0.
4. A Comissão, de acordo com o procedimento previsto
no artigo 5?, determinará os elementos que não devem ser
incluídos nos ficheiros transmitidos .

no artigo 5?
2.

A Comissão examinará com os Estados-membros os

problemas de ordem metodológica e técnica colocados
pela constituição e transmissão das estatísticas ou sua
metodologia de recolha, de modo a encontrar soluções
que permitam tornar progressivamente tão compatíveis e
comparáveis quanto possível os dados relativos aos
diversos Estados-membros.

Artigo 5 ?

1 . Sempre que se faça referência ao procedimento
previsto no presente artigo, a Comissão será coadjuvada
pelo Comité para o Programa Estatístico instituído pela
Decisão 89/382/CEE, Euratom (2).
2.

O representante da Comissão submeterá à apreciação

do comité um projecto das medidas a tomar. O comité
emitirá o seu parecer sobre esse projecto, num prazo que
o presidente pode fixar em função da urgência da questão
em causa, se necessário procedendo a uma votação.

Esse parecer deve ser exarado em acta ; além disso, cada
Estado-membro tem o direito de solicitar que a sua posi
ção conste da acta.

Artigo 3 ?

1 . Na medida do possível, a transmissão dos dados
efectuar-se-á através de um suporte de leitura cuja natu
reza e formato serão propostos pela Comissão.
2.

Se os Estados-membros introduzirem correcções nos

dados estatísticos após a transmissão do ficheiro ao SECE,
deverão enviar uma cópia completa do ficheiro actuali

A Comissão tomará na melhor conta o parecer emitido
pelo comité. O comité será por ela informado do modo
como tomou em consideração o seu parecer.

Artigo 6?

zado a esse serviço.

Três anos após o início de aplicação da presente decisão, a
Comissão apresentará ao Conselho :

(') JO n? L 151 de 15. 6. 1990, p. 1 .

O JO n? L 181 de 28. 6. 1989, p. 47.
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a) Um relatorio de avaliação dos resultados obtidos com a
execução das acções previstas nos artigos 2?, 3? e 4?,
incluindo a oportunidade de continuar estas acções ;

N? L 329/65

Artigo 7?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão.

Feito em Bruxelas, em 30 de Novembro de 1993.
Pelo Conselho

b) As orientações decorrentes desse relatório para o even
tual prosseguimento das acções previstes na presente
decisão.

0 Presidente

G. COÈME

